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O evangelho segundo Jesus Cristo apresenta, aparentemente, uma proposta 

simples: recontar a vida de Jesus de forma heterodoxa. Tendo como referência os 

textos bíblicos canônicos e, também, baseando-se em evangelhos apócrifos, textos 

literários, diversos escritos ateístas e em discursos ideológicos, Saramago (re)lê a 

vida de Cristo por um viés dessacralizante, instaurando um processo de pensamento 

sobre a figura de Jesus e, consequentemente, do cristianismo — ideologia enraizada 

no pensamento social atual que o escritor pretende dirimir. Todavia, a leitura que 

efetivar-se por este prisma implica pensar o romance sob duas perspectivas que, de 

início, pretendemos nos distanciar: a leitura sociológica chã do romance e a leitura 

das relações entre teologia e literatura. 

Se, por um lado, ler O evangelho segundo Jesus Cristo por uma via sociológica 

incorre no erro de reduzir suas qualidades a documento epocal, por outro, como 

explica Barcellos (2018), a teologia, ao adentrar o universo literário, toma a arte 

como “lugar teológico”, cujas possibilidades recuperam aspectos da cultura e da 

linguagem de um povo. Contudo, o teórico aponta que, ao entendermos a literatura 

como lugar teológico, podemos incorrer no perigo de “considerar[mos] a literatura, 

nesse caso, simplesmente como uma fonte a mais de dados previamente disponíveis 

alhures para a teologia e de não se atentar para aquilo que somente a literatura é 

capaz de dizer, ou pelo menos, é capaz de dizer melhor que outros discursos” 

(BARCELLOS, 2018). 

A direção analítica que percorreremos neste trabalho, aparte tais 

perspectivas, impõe uma leitura do literário presente no Evangelho. Isso porque 
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cremos que exista uma obnubilação do romance por existirem leituras de sobra nas 

quais o filosófico, o teológico ou o psicanalítico se sobrepõem aos quesitos literários. 

Ora, mesmo existindo um subtexto ideológico, não nos parece que seja esse o 

ponto mais importante de leitura do romance. A facilidade de tal identificação, 

somada a uma explicitude óbvia inexistente no restante da obra do escritor 

português nos leva a desconfiar de tal protocolo. Destarte,  acreditamos que a 

primeira marca do romance da vida de Cristo por Saramago é a proposta de 

humanizá-lo, desteologizar sua figura a fim de propor possibilidades diferentes das 

postas, uma “humanização radical de Jesus por parte de Saramago, sem dúvida, mas 

sempre num sentido interrogativo de buscar a compreensão, através de Jesus, dos 

limites da experiência da crença em Deus” (MARTINS, 2014, p. 162, grifos do autor). 

Assim, a questão divina é posta no romance como algo a ser encarado, não discutido 

sistematicamente. Segundo o próprio autor, “para mim, ateu, como para um crente, 

a questão da relação do homem com Deus é importante. É esta relação básica, 

essencial, radical, que eu ponho em causa neste livro” (Apud TEIXEIRA, 1999, p. 9). 

Com efeito, ler O evangelho segundo Jesus Cristo sob tais óticas limita suas 

potencialidades. Em contraparte, a valoração do mítico e/ou do literário são 

anulados pelo quesito religioso, além de não admitir a leitura alegórica do texto — 

já que a religião não permite encarar os fatos como processos de metaforização 

continuada, ou seja, não há como pensá-la enquanto um discurso que mostra uma 

coisa pelas palavras e outra pelo sentido. Frente ao caminho aparentemente simples 

e facilitador do título, Arnaut aduz-nos: 

 

No fundo, o Evangelho pode ser entendido como um 

evangelho, mas não no sentido rigoroso, porque evangelho 

significa boa nova: não creio que se trate de uma nova tão 

excelente, quando o que ali se faz é desmontar uma história 

que nos tem sido relatada desde os textos evangélicos até às 

biografias de Jesus ou às vidas de Jesus contadas no cinema. 

Portanto, ele é evangelho porque, no fundo, é um relato 

possível, um relato imaginado do que teria sido a vida de Jesus 

(2008, p. 127). 

 

No nosso caminho de análise, burlando leituras sistemáticas e 

sistematizadas, elegemos alguns motes destacados do romance e sua forma de 

disseminação no todo. Subtraindo o mero analisar de pontos de conflito religioso 

latentes, permanece um caminho interpretativo que implica possibilidades — sem 

deixar de realizar, quando exigidas pelo texto, leituras de referências históricas e 

religiosas. 
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Para encetar a leitura do romance, colocamos como ponto a ser destacado a 

diferença do Evangelho de Saramago dos demais livros sagrados que compõem a 

Bíblia. Conforme aponta Ceia, “trata-se de um romance e se o romancista tivesse 

escolhido nomes fictícios para as suas personagens o resultado final não se alteraria: 

continuaria a ser um romance sobre a vida, as paixões e a morte de fulano” (1997, p. 

305-306). Como bem coloca o crítico, o Evangelho saramaguiano não é um texto 

exegético e, se nos fiássemos a reduzir nossa leitura a essa composição, cairíamos 

no erro de pensá-lo como um estudo do ateísmo. Ademais, 

 

Não faltará já por aí quem esteja protestando que 

semelhantes miudezas exegéticas em nada contribuem para a 

inteligência de uma história afinal arquiconhecida, mas ao 

narrador deste evangelho não parece que seja a mesma coisa, 

tanto no que toca ao passado como no que ao futuro há-de 

tocar, ser-se anunciado por um anjo do céu ou por um anjo do 

inferno, as diferenças não são apenas de forma, são de 

essência, substância e conteúdo, é verdade que quem fez uns 

anjos fez os outros, mas depois emendou a mão (SARAMAGO, 

1991, p. 127). 

 

Concordes com a indiciação narrativa e longe da ideia de perscrutar opiniões 

religiosas, acreditamos ser necessário pensar a vida de Cristo lida heterodoxamente 

por Saramago “como matéria ficcional, numa clara demonstração da consciência de 

que a arte pode ser mimética (...)” (BRIDI, 1998, p. 113). Ou, como delibera de forma 

contumaz Leyla Perrone-Moisés, a razão que move Saramago “é a da ficção, e esta 

exige do leitor um outro tipo de fé, que não é menos misteriosa e apaixonada do que 

a religiosa” (1999, p. 240). Tomado tal caminho, importa-nos deixar claro que não 

leremos o romance apenas como texto paródico, dessacralizador ou irônico. 

Cerceando analiticamente os fios da construção narrativa do texto em análise, o 

escritor português instala-se como um novo evangelista — agora em favor do 

homem e contra os desmandos divinos e, para tal, utiliza-se de trechos bíblicos que, 

de certo modo, o “autoriza” a iniciar a narrativa — desconstrói, através da trama do 

romance, verdades canônicas e produz “(...) diferenças [que] não são apenas de 

forma, são de essência, substância e conteúdo (...)” (SARAMAGO, 1991, p. 127). Ao 

recuperar o discurso religioso, Saramago se vale de um processo de inversão: 

retoma o mito cristão e o converte em um novo texto/possibilidade que sugerirá 

uma mudança epistêmica. 

Essa desconstrução e a produção da diferença acontecem por meio de dois 

fatores: o primeiro é transformar o contexto evangelista em um bildungsroman, um 



 

 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.14, agosto, 2021 • ISSN 2359 3679 

 

16 

 

romance de formação no qual teremos reelaborada a trajetória trágica da 

personagem central. O segundo fator aponta para o enaltecimento do humano em 

Cristo e a reescrita moderna da tragédia em nova forma de construção, o romance. 

Esses dois processos, ao se unirem na escrita de Saramago, resgatam o conceito de 

herói aristotélico, preterido pelos evangelhos canônicos, e privilegia a humanidade 

de Jesus. Destarte, em relação ao primeiro fator, Ceia corrobora-nos ao afirmar que 

 

A missão de Jesus no Novo Testamento é a de divulgar o nome 

de Deus (S. João 17, 6-26), com o pressuposto de que ele, 

Jesus, está em Deus e Deus está nele. Ora, é tal co-existência 

que é posta em causa constantemente no romance [de 

Saramago], pois se se atribui a Jesus um carácter 

exclusivamente humano é logico esperar que aquele que ele 

quer glorificar também seja afectado por essa qualidade, o 

que sabemos tratar-se de um absurdo do ponto de vista 

teológico (1997, p. 318). 

 

José Saramago “enquanto artista, (...) revelou imagem dessa ou daquela ideia 

não só os traços histórico-reais dessa imagem, presentes no protótipo (...) mas 

também as suas possibilidades (...)” (BAKHTIN, 1997, p. 90), justamente o processo 

fulcral “(...) mais importante para a imagem artística” (BAKHTIN, 1997, p. 90). 

Resgatar o original por meio da leitura com distanciamento crítico e instalar novos 

caminhos sem, contudo, negar plenamente a via anterior, é o projeto de Saramago 

em O evangelho segundo Jesus Cristo. 

Já em relação ao segundo fator, temos em Martins uma primeira asseveração 

da proposta que melhor explicitaremos: 

 

À maneira do herói trágico grego, o Jesus saramaguiano é uma 

personagem constante; mostra-se como entidade 

relativamente estável, isto é, só precisa de si mesmo para 

existir; é ignorante do seu destino, por vezes fica até quase 

inerte quando colocado em situações-limite; mostra-se 

sempre com uma certa nobreza humana [...]. Jesus não tem 

qualquer poder para influenciar o acontecimento da sua vida 

exterior e, quase se poderia dizer, também, da sua vida 

interior, dependente como esta da própria transcendência de 

um herói subordinado ao desenho divino que narrador e 

leitor conhecem bem (2014, p. 99). 
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Como bem intui o crítico, a figuração do Jesus saramaguiano é a de um herói 

grego. Para Chevalier e Gheerbrant (2017), o herói é produto do conúbio de um deus 

ou de uma deusa com um ser humano, simbolizando a união das forças celestes e 

terrestres. Entretanto, esse herói não goza da imortalidade divina naturalmente, 

mas conserva, até a morte, um poder sobrenatural. Se nos atentarmos à figura do 

protagonista, constataremos que as páginas da narrativa em análise apresentam, 

peremptoriamente, o uso de um modelo: os problemas que Jesus enfrenta são 

motivos geradores da crescente tensão narrativa, mas culmina em um desfecho 

trágico. Esse tipo de estrutura, na qual as ações se desenrolam sem grandes desvios 

no eixo sintagmático até o clímax — que aponta para direção diversa da 

encaminhada até o momento — correlaciona-se com a estrutura trágica grega, sobre 

a qual Aristóteles refletiu. Por meio da releitura da tragédia clássica, Saramago 

recria o trágico e o projeta na contemporaneidade, transformando o Salvador 

naquele que precisa cumprir sua vocação de não aceitar o plano divino. Sófocles e 

seu Édipo são resgatadps pela prosa do escritor para (re)inscreverem-se em nova 

possibilidade. Aliás, essa relação é apontada pelo próprio narrador: 

 

Jesus acabou o seu responsório e olhou em redor, muros 

cegos, portas fechadas, apenas, ali parada, uma velha muito 

velha, vestida com uma túnica de escrava, e demonstração 

viva, apoiada ao seu bastão, da terceira parte do famoso 

enigma da esfinge, qual é o animal que anda sobre quatro 

patas de manhã, duas à tarde e três ao anoitecer, é o homem, 

respondeu o espertíssimo Édipo, não se lembrou, então, que 

alguns nem ao meio-dia conseguem chegar, só em Belém, de 

uma assentada, foram vinte e cinco (SARAMAGO, 1991, p. 

217). 

 

Para além da sutil indireta, a aproximação velada que Saramago promove 

entre sua personagem principal e a imagem edípica se desvela, sutilmente, por meio 

de algumas escorregadas discursivas, como, por exemplo, em: “Vem de longe e 

promete não ter fim a guerra entre pais e filhos, a herança das culpas, a rejeição do 

sangue, o sacrifício da inocência” (SARAMAGO, 1991, p. 74); “É Raquel que chora os 

seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem, não é preciso ter a 

argúcia de Édipo para ver que o sítio condiz com a situação e o choro com a causa” 

(SARAMAGO, 1991, p. 218). 

Detentor de uma voz que se crê atemporal, o narrador injeta no discurso 

outras falas e textos que, se a primeira vista parecem inocentes ou simples 

comparações, alcançam significado sobrepujante. Como acontece no primeiro 
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excerto. Nele, o leitor é remetido ao enigma da Esfinge e sugestiona o desafio, aquele 

que é preciso confrontar, entender, decifrar para não ser devorado, metáfora da vida 

humana. De tom pessimista como toda tragédia, o narrador enuncia que é provável 

o homem esmorecer, pois “alguns nem ao meio-dia conseguem chegar”, fala que 

sugestiona a morte de Jesus como vicário da humanidade e é constantemente 

reforçada. Exemplo desse reforço se dá quando Maria de Magdala, sibilinamente 

oracular, profetiza a Jesus: “Perderás a guerra, não tens outro remédio, mas 

ganharás todas as batalhas (...)” (SARAMAGO, 1991, p. 338), ou quando o próprio 

Deus afirma sobre os homens/mulheres: “não precisa que eu o devore, quem a si 

mesmo o devorará” (SARAMAGO, 1991, p. 372). O conflito entre Deus e Cristo é 

maior que a mera transposição de um enigma, a trajetória do herói mítico cristão 

difere criticamente do percurso de Édipo, já que este é humano, mas aquele é divino 

e representa toda a humanidade frente às culpas representadas por Deus. 

No segundo excerto, o pequeno “ato falho” introduzido pelo narrador ao 

comentar a luta entre pai e filho e a herança das atitudes de rejeição, sacrifício e 

inocência (lembremos, conteúdos explícitos em Édipo) antecipam ao leitor quais as 

causas moventes da narrativa em curso. A briga entre Jesus e Deus estabelecida no 

romance atualiza Édipo e Laio, e a herança remonta que será dado ao filho aquilo 

que era do pai (o sonho para Jesus e Tebas para Édipo); recomemora em José a culpa 

que Laio carregou por ter desobedecido uma ordem divina e não ter matado seu 

filho; reinscreve Maria que, qual Jocasta, silencia todas as coisas em seu coração, 

tudo somado ao desejo, dessa vez confesso, de Cristo/Édipo querer matar/negar o 

pai. 

Por fim, o terceiro excerto faz uma remissão a Édipo dizendo que não é 

preciso ser a personagem trágica para compreender rapidamente os 

acontecimentos ocorridos e saber onde eles vão dar. Assim, o anúncio promove 

algumas possíveis considerações. Uma delas é a de que o trágico acontecerá, 

impreterivelmente. Mesmo não sendo uma tragédia, os acontecimentos edípicos 

realizar-se-ão. Apesar dos milagres, seguidores e profecias, Jesus não será 

onipotente, apenas o herói cumpridor de seu destino: 

 

Se cumprires bem o teu papel, isto é, o papel que te reservei 

no meu plano, estou certíssimo de que em pouco tempo mais 

de meia dúzia de séculos, embora tendo de lutar eu e tu, com 

muitas contrariedades, passarei de deus dos hebreus a deus 

dos que chamaremos católicos, à grega. (SARAMAGO, 1991, p. 

370). 
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Apesar de pensarmos ser o herói aquele que “comanda” a narrativa, segundo 

Bastazin (2006), o significado etimológico do termo herói é “aquele que nasce para 

servir”. Por isso, ele é um sujeito programado, existente apenas para cumprir. Essa 

função corresponde plenamente com a ideia de Cristo para Deus, já que preenche o 

dado necessário: servir de vicário para ampliar seu poderio. Por isso Jesus luta, no 

romance, para nunca deixar de ser homem, pois sua natureza é o que ele acredita 

haver de mais sagrado. 

Os indícios que, sub-repticiamente, aparecem no texto vão compondo o 

quadro trágico e atualizando a narrativa. Eles quase obrigam o leitor a ir ao texto 

sofocliano para aprender mais, além de confirmar, textual e literariamente, a 

construção. Por isso o narrador questiona: “(...) quando será que aprenderemos que 

há certas coisas que só começaremos a perceber quando nos dispusermos a 

remontar às fontes” (SARAMAGO, 1991, p. 57). Ao propor a leitura da tragédia 

parodiada, Saramago apresenta uma abertura plural. No romance, o intertexto não 

está pronto e sistematizado em um passado longínquo (seja ele o mito edípico ou o 

evangelho canônico), à espera para ser tomado por empréstimo, mas precisa ser 

constantemente motivado, atualizado, reescrito. A voz que conta a história 

(re)interpreta a “tradição” e pede ajuda aos leitores para fazer isso, inclusive 

levando-os a conhecê-la para ajudarem-no de acordo com as necessidades do lugar 

e do tempo em que está situado. É como se o narrador dissesse, novamente, decifra-

me ou devoro-te. Ou seja, ele é lido e relido à luz de questões prementes e 

constantemente (re)interpretado em favor de pretensões várias. A interpretação, 

como ato de re-criar, oferece, por meio da experiência, possibilidades de sentidos. O 

viés condicionante dessa determinação é sempre o da experiência permeada pela 

historicidade. Dessa feita, a vida do Cristo saramaguiano, um homem que questiona 

Deus e permanece, constantemente, em diálogo com a divindade, sem pontos 

conclusivos, revela-nos que o escolhido é um sujeito trágico: é o elo identificador, 

princípio e finalidade do romance. 

Tendo em conta a diferença entre os evangelhos canônicos e seu símile 

heterodoxo, podemos constatar alguns desvios que Saramago equaciona para 

promover significados passíveis de nova realidade textual. E tal processo acontece 

já no primeiro capítulo do romance, que faz uma leitura ecfrástica do quadro A 

tentação de Cristo de Albrecht Dürer (1471-1528). Esse momento marca uma 

atitude diferencial do narrador saramaguiano frente a seus pares ortodoxos, e lhe 

dá possibilidades de se apoderar — como notou de forma contumaz Bridi (1998, p. 

113) —, já nas primeiras linhas do relato, do “humano direito à interpretação”. Como 

expõe a pesquisadora, 
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(...) o quadro não é mero pretexto; ao contrário, é 

manifestação de uma visão à qual se quer contrapor outra 

possível, desde um olhar que se quer, ao mesmo tempo, 

dentro e fora, na maior proximidade e no domínio do máximo 

distanciamento irônico, ainda que o tema seja tão espinhoso 

por basilar da cultura ocidental (BRIDI, 1998, p. 130). 

 

A descrição do quadro desvela duas linhas diretivas do texto: a primeira 

expõe que o novo evangelho não será uma cópia ou mesmo um texto cujo processo 

seguirá detalhadamente o projeto bíblico de reconstrução histórica dos passos de 

Jesus. A introdução apresenta uma leitura do quadro do pintor alemão e denota ser 

esse evangelho pautado, principalmente, pelo poético, o artístico e por uma visão 

particular e literária da vida de Cristo. Essa proposta é alçada a partir das duas 

epígrafes de abertura do romance. A primeira é retirada do capítulo primeiro do 

evangelho de Lucas — um prólogo, como de costume entre os gregos de seu tempo 

— e tinha, no seu contexto original, a função de dirigir-se ao leitor do texto e com ele 

estabelecer um pacto de veracidade, afinal o evangelista consolidará a fé de Teófilo 

a partir da narrativa a se desenvolver de ora em diante. Diga-se de passagem, Lucas 

é o evangelista que melhor dialoga com o romance de Saramago. Além da epígrafe, 

temos o mesmo número de capítulos no romance e no evangelho lucano; em suma, 

um livro que preze mais a tradição é difícil de imaginar. 

Retornando à primeira epígrafe, ao apropriar-se da citação bíblica usada pelo 

evangelista ortodoxo, Saramago imprime, à porta de entrada de seu texto, uma visão 

pessoal: retratar a figura de Cristo segundo uma exposição particular e original, mas 

sem deixar de ser sólida. Destarte, a utilização do excerto bíblico autoriza Saramago 

a iniciar a narrativa a partir de sua própria perspectiva: 

 

Já que muitos empreenderam compor uma narração dos 

factos que entre nós se consumaram, como no-los 

transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas 

oculares e se tornaram servidores da Palavra, resolvi eu 

também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente 

desde a origem, expor-tos por escrito e pela sua ordem, ilustre 

Teófilo, a fim de que reconheças a solidez da doutrina em que 

foste instruído (SARAMAGO, 1991, p. 11). 

 

O prólogo lucano expressa a convicção de que o evangelista dirigia seu escrito 

a todos, de forma indistinta; a impossibilidade de reconstruir os fatos do passado 

leva o narrador a repensar a vida de Cristo sob um novo prisma. Ao se apropriar do 
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discurso evangelístico, Saramago desloca a proposta da boa nova para seu escrito e 

indicia qual será a sua atitude frente à narrativa da vida de Jesus: um readequar dos 

“fatos” em função do novo ser contado. 

A segunda via de leitura possível promove a concentração do todo nos 

mínimos espaços do primeiro capítulo. Se nos detivermos atentamente a ele, 

constataremos a condensação daquilo que o leitor encontrará no restante do 

romance. Há nele o percurso pessoal de um leitor-produtor que começa seu 

propósito descritivo escolhendo um detalhe especial (tal como o analista de pinturas 

o faz) para construir sua trama: a visão dessacralizadora enxerga Madalena de 

forma diferenciada, o aparecimento da dúvida em relação aos milagres de Jesus e, 

principalmente, a figura de um autor implícito que invade a narrativa, toma suas 

rédeas e passa a falar e a cuidar do caminho e desenvolvimento do texto, deflagra, 

como mote, a glosa vinda a seguir. 

Mas, há ainda, uma terceira leitura proporcionada por este primeiro capítulo 

e que passa, muitas vezes, ofuscada ao leitor: o romance de Saramago começa in 

ultimas res, promovendo, além de certa especificidade, uma grande pausa 

transformadora dos sentidos da narrativa. Essa atitude estranha causou fervor entre 

alguns leitores e indicia o caráter circular dos romances saramaguianos (não nos 

esqueçamos que assim também o são As intermitências da morte e, em certo sentido, 

O homem duplicado). Mas, tentador das possibilidades imaginativas que disfarça em 

pele de cordeiro a astúcia lobaz de suas fábulas, o narrador saramaguiano promove, 

pelo deslocamento do epicentro climático de sua narrativa, sua concatenação 

circular. Em outras palavras, um universo épico, fechado, clássico por excelência. 

Locus onde o monolitismo será a tônica, o universo trágico se delineia desde 

a primeira linha do romance/evangelho, transbordando informações e 

possibilidades que tentam fisgar, a todo custo, o leitor para um espaço novo, no qual 

a qualidade textual concorre com a altitude dos planos de projeção social e de 

transformação histórica. Entre vinte e dois capítulos, temos um pré-texto reinserido 

que cristaliza o processo, mas amplia seu significado. A circularidade do romance 

prende o herói em um contexto trágico que angustia o leitor e desfactualiza a 

veracidade cristã mitologizando, às avessas, sua perspectiva. Dessa forma, o enredo 

iconográfico do primeiro capítulo decreta seu fim sem possibilidades de 

transformações ou acréscimos. Prólogo e epílogo se misturam, coexistem, encenam 

a entrada e a saída do romance. O quadro convida para o início de uma viagem em 

prolepse para se reve(la)r uma “história afinal arquiconhecida” (SARAMAGO, 1991, 

p. 127). 

O primeiro capítulo é uma espécie de ethos: não é ficção e, também, não é 

factualidade. Há uma criação de comoção ficcional que exige a aderência do 

enunciatário por meio de seus escorregões. Ou seja, um espaço princeps, que desafia 
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as conveniências do romance e suas artimanhas ao descentrar vias comuns. Na 

História amplamente comum, a quebra da ilusão operada pelo distanciamento 

promovido pela representação plástica inaugura meios de transmutar o gênero. 

Dessa forma, o introito do romance não tem definição: narra e, ao mesmo tempo, 

promove descritivamente uma ideia geral de representação imagística. Esse 

processo acusa que o desvio é a norma do romance, seja ele linguístico, semântico, 

narrativo, sintático ou estrutural. Em outros termos, a função do primeiro capítulo 

é a de acentuar a ambiguidade da verdade narrativa; sua qualidade representa, por 

analogia, os contextos que englobam. Ou seja, a leitura geral do Evangelho aponta “o 

que poderia ter sido e mostrando que nem sempre o que é aceito como tendo sido, 

terá sido o que foi” (OLIVEIRA, 2002, p. 133). 

A estrutura oclusa e angustiante do romance comprova ser impossível para 

o herói fugir da sua condenação, do universo trágico a que está preso, o que nos 

possibilita realizar novas leituras da figura de Jesus, um humano elevado à categoria 

de Deus pela religião — mas, pela configuração textual saramaguiana, sujeito 

concebido na mescla entre divindade e humanidade, ser em construção pois, na ação 

ecfrástica, desvela-se (mesmo textualmente) esse universo em que “(...) nenhuma 

destas coisas é real, o que temos diante de nós é papel e tinta, mais nada” 

(SARAMAGO, 1991, p. 13). Esse movimento autorreflexivo, metaficcional, com uma 

pitada de citação pessoana destrói o monolitismo e instaura o universo caótico, que 

diz-se e desdiz-se a cada passo. Como bem diz o narrador: “não é possível, ele 

próprio já se moveu, o instante veio e passou, o tempo leva-nos até onde uma 

memória se inventa, foi assim, não foi assim, tudo é o que dissermos que foi” 

(SARAMAGO, 1991, p. 204). O discurso se infiltra no texto e rearticula os níveis 

narrativo, histórico e mítico, empreitando uma nova (H)história. 

Pela estrutura caósmica e o nascimento heterogêneo da figura de Cristo, 

vemos o florescimento da tragédia nos meandros do romance em questão. Ora, a 

perspectiva trágica configura que Jesus, o herói da trama, inevitavelmente deve 

sucumbir pela morte ou mutilação já anunciada. O fim desse sujeito é, também, fim 

da obra que conta suas aventuras. Dessa forma, é por conta, por um lado do contexto 

trágico e, por outro, da leitura dessacralizada e heterodoxa dos evangelhos, que o 

Jesus de Saramago não ressuscita. 

Esse retorno é marcado no início da trama, em especial, pela figura do crânio 

de Adão, uma antropomorfização da natureza, figurando o antigo homem presente 

no novo, naquele que há de vir. A imagem da cabeça, qual uma pedra barroca 

caprichosa e anômala, representa a precariedade da vida terrena, marca do pó que 

cada ser humano se torna. Há, enfim, um jogo entre morte e eternidade, permanente 

e etéreo, fugaz e contínuo, representação plural e complexa tendo como modelo o 

ser humano comum. O jogo estrutural construído sob a égide do processo 
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maniqueísta tenta, à primeira vista, (re)construir a ideia de bem e mal, certo e 

errado, luz e sombra. Mas as tênues linhas de separação entre um e outro são 

sagazmente apagadas pelo narrador que se propõe criar uma nova e diversificada 

narrativa da vida de Jesus. Essa quebra de expectativa, a proposta de desvincular 

Jesus de um jogo antitético e maniqueísta e as possibilidades narrativas instauradas 

por um narrador altamente versado reconfiguram o Evangelho saramaguiano em 

outra chave que não apenas a religiosa ou teológica. 

Somado a tais processos, temos, ainda, uma estrutura que indicia o tempo 

como um elemento diferenciado em relação ao estado regular comum às narrativas 

de cunho histórico. Fechado em um processo circular, é como se esse tempo fosse 

uno, ou, como diz a personagem José no romance, “Deus é o próprio tempo, vizinho 

Ananias, para Deus o tempo é todo um (...)” (SARAMAGO, 1991, p. 49). A concepção 

temporal do romance apresenta uma espécie de unidade, como se tudo acontecesse 

de uma única vez — fator comum à tragédia. Quando José não identifica, como de 

costume, o terceiro canto do galo, sutilmente comprovará o narrador, por meio de 

uma explicação que “(...) hoje ficaram calados, como se para eles a noite ainda não 

tivesse terminado ou mal tivesse começado” (SARAMAGO, 1991, p. 23). Essa voz 

projeta, no interstício da narrativa, a ideia de momento contínuo, unidade temporal, 

evento em constância. Se trocarmos a ideia de dia por evento, pensando que cada 

unidade de tempo engloba um acontecimento fechado, cujo início será igual a seu 

fim, teremos transladada, feitas as devidas adequações, a ideia de tragédia que 

“esforça-se o mais possível por durar uma só revolução do Sol” (ARISTÓTELES, 

2008, p. 47). 

Por fim, há que se notar, finalmente, a falsa dicotomia entre tempo sagrado e 

tempo profano. A leitura da versão plástica de um quadro de Dürer em um espaço 

diferencial realoca, no âmago da questão, a intertextualidade e suas variantes. Dessa 

forma, “o arquitexto tematizado permanece como fundo sobre qual incidem os 

comentários do narrador; o texto resultante, estilização e/ou paródia do primeiro, é 

a ‘história possível’ que Saramago tenta escrever, como um outro Lucas” (OLIVEIRA, 

2002, p. 111-112). 

Estabelecidos os limites e caminhos do romance, sigamos sua construção 

para nos determos nos seus pilares de sustentação e, consequentemente, do gênero 

a que o escritor recorre para compor sua narrativa. Guiados pelo primeiro sinal 

diretivo dado — seu título — nos detenhamos em sua figura mais importante: Jesus. 

Claramente um homem trágico, por isso mesmo acima da média, a personagem é, 

como já dito, um semideus e herói da narrativa. 

Recorrendo às reflexões sobre a questão do herói, podemos constatar duas 

ocorrências dessa figura na cultura greco-latina e, junto a essa ocorrência, duas 

espécies de sujeitos que podem ser designados de herói. A primeira ocorrência do 
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herói se dá na epopeia, cuja base está presente nos textos de Homero — Ilíada e 

Odisseia. O herói é visto e apresentado por Homero como peça vital para a harmonia 

do universo. Exemplo máximo dessa figuração é Odisseu, ardiloso guerreiro. Já a 

segunda ocorrência acontece na tragédia. Nessa, o herói apresenta-se como um 

sujeito cindido entre a obediência aos deuses e a vontade dos homens (ou de seu 

interior). Por conta de sua hybris1 o herói entrará em desgraça e sofrerá as 

consequências da desobediência às ordens divinas. O direcionamento da tragédia 

apresenta, nesses termos, um conflito irresolúvel em termos razoáveis para o herói, 

pois este estará dividido, infringindo o que lhe cabe enquanto moira2. Por cometer 

uma hybris, como consequência de sua inadequação à vontade divina, o herói sofre 

a nêmesis3, o que lhe faz retornar aos limites do transgredido. 

O herói trágico, semideus ou não, precisa de um elemento causador de sua 

hybris (marcado, principalmente por sua desobediência ao plano divino) para 

acionar a desordem. O desenlace é o processo pelo qual a ordem se restabelece e o 

mundo da tragédia retorna ao seu projeto fechado, organizado, monolítico. Isso 

porque para os gregos o senso de medida era essencial. Sem essa organização 

corretíssima, em que cada elemento assume seu lugar dentro do cosmo, tudo estaria 

sujeito a voltar ao caos inicial. Acompanhando tal ritmo, logo em seu segundo 

capítulo O evangelho se preza em enunciar a concepção verdadeira do herói da 

narrativa. A descrição do ato sexual entre Maria e José serve como espaço para a 

explicitação da origem divina de Jesus: 

 

Maria, deitada de costas, estava acordada e atenta, olhava 

fixamente um ponto em frente, e parecia esperar. Sem 

pronunciar palavra, José aproximou-se e afastou devagar o 

lençol que a cobria. Ela desviou os olhos, soergueu um pouco 

a parte inferior da túnica, mas só acabou de puxá-la para cima, 

à altura do ventre, quando ele já se vinha debruçando e 

procedia do mesmo modo com a sua própria túnica, e Maria, 

entretanto, abrira as pernas, ou as tinha aberto durante o 

sonho e desta maneira as deixara ficar, fosse por inusitada 

indolência matinal ou pressentimento de mulher casada que 

conhece os seus deveres. Deus, que está em toda a parte, 

estava ali, mas, sendo aquilo que é, um puro espírito, não 

podia ver como a pele de um tocava a pele do outro, como a 

carne dele penetrou a carne dela, criadas uma e outra para 

isso mesmo, e, provavelmente, já nem lá se encontraria 

quando a semente sagrada de José se derramou no sagrado 

interior de Maria, sagrados ambos por serem a fonte e a taça 
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da vida, em verdade há coisas que o próprio Deus não 

entende, embora as tivesse criado (SARAMAGO, 1991, p. 26-

27). 

 

O trecho elucida sobre a concepção de Cristo e ao mesmo tempo reveste a 

cena de uma fina ironia ao enunciar que o Criador, apesar de ter feito o homem, não 

sente os prazeres da relação sexual se afastando durante o ato sagrado dos dois 

amantes. Mais que irônico, ao contar que “(...) a carne dele penetrou a carne dela”, o 

narrador torna a relação sexual sagrada pois, além de homens e mulheres serem 

“criadas uma e outra para isso mesmo” o sêmen, “a semente sagrada de José se 

derramou no sagrado interior de Maria”. Sagrada a carne, sagrado o produto da 

cópula, o narrador eleva essa sagração ao máximo grau ao comparar o sêmen e o 

útero à hóstia e ao cálice da comunhão, “a fonte e a taça da vida”, lendo-os 

analogamente ao ato de transubstanciação4. O processo de carnavalização 

desenvolve-se quando o ato sexual torna todo ser humano em divino, afinal, para 

que cada ser nasça, é preciso a repetição (“fazei isto em memória de mim”) desse 

exercício. Por essa perspectiva, há — no uso dos conceitos católicos de comunhão e 

transubstanciação — um amalgamento que se repete na figura de Jesus. 

Há que notarmos, ainda, a ironia presente no excerto da concepção quando 

nem Deus é capaz de sobrepor-se a alguns eventos humanos: a concepção de Jesus 

é natural, por meio de uma relação sexual comum. Ao dizer que “em verdade há 

coisas que o próprio Deus não entende, embora as tivesse criado”, o narrador 

saramaguiano inverte os conceitos cristãos e dirime o caráter numinoso, limitando-

o. Deus só pode ter um filho com a ajuda de um casal, como se a força e a justiça 

divina já não existissem, como se a concepção fosse apenas “flutuações de uma sorte 

que já não tem sentido” (ROMILLY, 1999, p. 126). 

Paralelamente à figura de Jesus, os primeiros capítulos apresentam também 

a construção de outras duas personagens de suma importância para a economia da 

narrativa: o Pastor e José. 

Quanto ao Pastor, sua figura é construída sob a aura do mistério e da 

ambiguidade. Ao aparecer pela primeira vez na narrativa como mendigo a Maria, o 

jogo dúbio se instaura. Há uma benção (marca do divino) pronunciada e a 

personagem se autodenomina anjo mas existe, também, uma marca maligna — pois 

a tradição cristã apresenta-nos Lúcifer como demônio. Junto à benção, temos a 

transformação de uma terra comum em algo brilhante: 

 

O barro ao barro, o pó ao pó, a terra à terra, nada começa que 

não tenha de acabar, tudo o que começa nasce do que acabou. 

Turbou-se Maria e perguntou, Isso que quer dizer, e o 
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mendigo respondeu apenas, Mulher, tens um filho na barriga, 

e esse é o único destino dos homens, começar e acabar, acabar 

e começar, Como soubeste que estou grávida, Ainda a barriga 

não cresceu e já os filhos brilham nos olhos das mães, Se assim 

é, deveria meu marido ter visto nos meus olhos o filho que em 

mim gerou, Acaso não olha ele para ti quando o olhas tu, E tu 

quem és, para não teres precisado de ouvi-lo da minha boca, 

Sou um anjo, mas não o digas a ninguém (SARAMAGO, 1991, 

p. 33). 

 

O recorte apresenta diversos nuances da personagem como figura ambígua e 

atuante. A primeira, se dá pela fala mítica: a benção pronunciada contamina o texto 

de um discurso bíblico-religioso e instaura o sobrenatural; já os vocábulos barro, pó 

e terra marcam que ele pertence à terra e evoca a ideia de que o Pastor não foi feito 

das mãos divinas, mas nasce do pó, levantado do pisar da humanidade no chão árido. 

Dessa terra ele faz seu abrigo, retira seu alimento, além de percorrê-la para alcançar 

seus sonhos. Essa pertença instaura a diferença: enquanto Lúcifer é um anjo de luz 

banido dos céus que habita o inferno o Pastor é da terra, e não de debaixo dela. 

A construção em forma quiásmica “começar e acabar, acabar e começar” 

propõe um encontro no qual os dois polos se contraem, imiscuem-se; humaniza-se 

o divino e diviniza-se o humano. Isso ocorrerá, por exemplo, quando o irônico 

evangelista/narrador manchar a imaginação do leitor ao dizer que os demônios 

também são anjos, mas caídos. Dessa tensão entre sagrado e profano resulta a 

potência do romance. 

A personagem aparecerá, novamente, em um momento propício da narrativa, 

quando os pastores estão a ofertar presentes ao menino Jesus recém-nascido. Por 

fim, seu surgimento nos momentos áureos da vida de Jesus sinaliza que ele, e não 

Deus, acompanha os passos do escolhido, reconhecendo suas fraquezas e sabendo 

de suas necessidades. Temos, no encontro na gruta, esse fato acontecendo e, 

novamente, ele se regra por via de uma benção: 

 

O primeiro pastor avançou e disse, Com estas minhas mãos 

mungi as minhas ovelhas e recolhi o leite delas. Maria, 

abrindo os olhos, sorriu. Adiantou-se o segundo pastor e 

disse, por sua vez, Com estas minhas mãos trabalhei o leite e 

fabriquei o queijo. Maria acenou com a cabeça e voltou a 

sorrir. Então, o terceiro pastor chegou-se para diante, num 

momento pareceu que enchia a cova com a sua grande 

estatura, e disse, mas não olhava nem o pai nem a mãe da 
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criança nascida, Com estas minhas mãos amassei este pão que 

te trago, com o fogo que só dentro da terra há o cozi. E Maria 

soube quem ele era (SARAMAGO, 1991, p. 84). 

 

A imagem do pão — que no rito eucarístico católico torna-se corpo divino — 

é novamente ressacralizada no excerto, tornando-a não mais alimento da alma, mas 

do corpo necessitado. O fogo que sai das entranhas da terra e, inegavelmente, remete 

ao conceito cristão de inferno — e, também, ao o calor do centro magmático da terra 

— é o elemento balizador do excerto, inflamando a leitura de novos significados 

para o fogo e o locus ínfero. 

Quanto a José, sua construção é marcada por dois qualificativos básicos. O 

primeiro é sua falta de autonomia e desenvoltura. Sua inicial aparição na narrativa 

se dá dento de sua casa em Nazaré; a personagem acorda para urinar e, na sequência 

de uma cena que se apresenta a família de Jesus e o ato sexual de sua concepção, o 

pai realiza cinco orações, comprovantes de sua imbecilidade: “Graças te dou, Senhor, 

nosso Deus, rei do universo, que pelo poder da tua misericórdia, assim me restituis, 

viva e constante, a minha alma” (SARAMAGO, 1991, p. 22); “Louvado sejas tu, 

Senhor, nosso Deus, rei do universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o 

dia da noite, isto disse José, e o galo cantou terceira vez” (SARAMAGO, 1991, p. 23); 

“Louvou a Deus por, em sua sabedoria infinita, ter formado e criado no homem os 

orifícios e vasos que lhe são necessários à vida, que se um deles se fechasse ou 

abrisse, não devendo, certa teria o homem a sua morte” (SARAMAGO, 1991, p. 24); 

“Louvado sejas tu, Senhor, por isto, por aquilo, por aqueloutro” (SARAMAGO, 1991, 

p. 25-26); “Louvado sejas tu, Senhor, nosso Deus, rei do universo, por não me teres 

feito mulher” (SARAMAGO, 1991, p. 27). 

Cada uma das orações ditas por José auxilia em sua caracterização de 

personagem infantil e incapaz de raciocinar. A primeira ele faz quando acorda e 

começa a refletir sobre o sono e a possibilidade de a alma sair do corpo durante esse 

momento. Seus pensamentos o fazem cair em contradição, perde a serventia e a 

atração pelo corpo da mulher o faz retornar ao sono. A segunda oração, dita quando 

acorda novamente parece sem sentido ou necessidade, afinal o impulso do galo em 

cantar para separar o dia da noite não apresenta função alguma, mesmo religiosa. O 

esvaziamento das preces alcança seu ápice na terceira e quarta orações. A terceira 

louva as engrenagens do aparelho reprodutor masculino, fato desnecessário de ser 

bendito porque, segundo certa convenção mais infantil de pensamento judaico-

cristão o pênis e, por contiguidade, o sexo são pecaminosos. A baboseira religiosa de 

José é definitivamente deteriorada quando, na quarta oração, temos sua introdução 

feita por um discurso indireto-livre (que torna difícil sabermos se quem fala é o 

narrador ou a personagem) e que agradece, por tudo, “por isto, por aquilo, por 
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aqueloutro”. A quinta oração, por fim, deflagra a misoginia da personagem e, por 

consequência, de sua religião ao negarem as qualidades da mulher e alocá-la como 

ser abjeto, sem valor e aversivo. 

O segundo qualificativo da personagem é sua justeza. O pai de Jesus é reto. 

Contudo, ao tentar fugir dos soldados de Herodes e deixar vinte e cinco crianças 

morrerem pela espada, José comete sua hamartia5. O narrador, com o tom irônico 

que lhe compete e acompanha, aponta que, apesar de não ter cometido uma hibrys, 

a personagem errou por confiar excessivamente. Sofrendo interiormente, José 

passará, após a morte das crianças, a sonhar todas as noites, que vai até Jerusalém 

entregar seu filho para ser sacrificado por Herodes. José enfrenta um agon6 interno, 

conhecido apenas por Maria. 

É esse agon que fornece a base para a ação e conduz a narrativa. A mão do 

narrador saramaguiano, versada em processos estilísticos e conhecedora dos 

artífices da tragédia, acrescentará um dado novo, prenunciado por prolepses: ao 

tentar salvar seu vizinho Ananias, José morrerá, dependurado em uma cruz, e 

transmitirá seu fardo a Jesus. Desse momento em diante, inicia-se o caminho trágico 

do protagonista. As páginas seguintes remodelam a conhecida narrativa e, em 

espiral, desvenda o processo trágico, seu desenvolvimento e o modo como o 

protagonista enceta seu “erro”, herança paterna imposta a sua vida pelas mãos de 

um ser superior cujos desígnios são desconhecidos. É pela morte de José que o 

“ministério” de Jesus se inicia: 

 

As sandálias de José tinham caído ao lado do grosso tronco de 

que fora o fruto final. Gastas, cobertas de pó, ali poderiam ter 

ficado ao abandono se Jesus as não tivesse recolhido, fê-lo 

sem pensar, como se tivesse recebido uma ordem estendeu o 

braço, Maria nem deu pelo movimento, e prendeu-as no cinto, 

acaso deveria ser esta a herança simbólica mais perfeita dos 

primogénitos, há coisas que começam de uma maneira tão 

simples como esta, por isso se diz ainda hoje, Com as botas do 

meu pai também eu sou homem, ou, segundo versão mais 

radical, Com as botas do meu pai é que eu sou homem 

(SARAMAGO, 1991, p. 171). 

 

Ao assumir as sandálias do pai, Jesus toma para si o destino de seu progenitor 

e passa a “seguir seus passos” por três motivos: primeiro por responsabilidade (ele 

é primogênito e deve tornar-se o homem da casa), segundo por transferência de 

ação (passa a ter o mesmo pesadelo do pai), e terceiro por continuidade (segue os 

passos de José). Entretanto, o filho é, em vários sentidos, a superação do pai. Jesus 
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não é patético (enquanto José clama desnaturadamente e faz orações sem sentido o 

filho, apesar de religioso e doutrinado judaicamente, tem sempre a vontade de saber 

o sentido de cada elemento teológico, indaga sobre tudo que não possua explicação 

e questiona Deus e suas vontades absolutas), além de optar pelo humano frente ao 

divino. Se, na Bíblia, a autoridade do criador é sem limites e/ou nunca arguido, no 

romance essa autoridade é sempre colocada em questão. Por isso, dentro da 

cosmovisão do Jesus saramaguiano, Deus é preterido por José. Isso porque o marido 

de Maria é melhor do que o criador exatamente por ser homem. 

Ao saber que seu pai fora o responsável pela morte das crianças Jesus sai de 

casa para viver sua iniciação e posterior ministério: 

 

Como soube ele, agora sim que era uma pergunta, Estava a 

trabalhar nas obras do Templo, em Jerusalém, quando ouviu 

uns soldados que falavam do que iam fazer, E depois, Veio a 

correr para te salvar, E depois, Pensou que não seria preciso 

fugirmos e deixámo-nos ficar na cova, E depois, Mais nada, os 

soldados fizeram o que lhes tinham mandado e foram-se 

embora, E depois, Depois voltámos para Nazaré, E o sonho 

começou, A primeira vez foi na cova. As mãos de Jesus 

subiram de repente até ao rosto como se o quisessem rasgar, 

a voz soltou-se num grito irremediável, O meu pai matou os 

meninos de Belém, Que loucura estás dizendo, mataram-nos 

os soldados de Herodes, Não, mulher, matou-os o meu pai, 

matou-os José filho de Heli, que sabendo que os meninos iam 

ser mortos não avisou os pais deles, e quando estas palavras 

ficaram todas ditas ficou também perdida a esperança de 

consolação. Jesus lançou-se para o chão, a chorar, Os 

inocentes, os inocentes, dizia ele, parece incrível que um 

simples rapaz de treze anos, (...) um rapazito a chorar por um 

antigo erro cometido por seu pai, e que talvez esteja chorando 

também por si próprio, se, como tem parecido, amava a esse 

pai duas vezes culpado (p. 187-88). 

 

Na conversa reveladora entre Jesus e Maria temos o início da segunda fase do 

romance, marcado pela iniciação de Jesus. Essa conversa torna visível algumas 

constantes, mas em especial a noção de culpa presente desde o início da trama. A 

primeira culpa é a de Jesus: a imagem pintada pelo narrador de sua figura é a de um 

homem justo. O sofrimento pelo qual a personagem passa ao saber do erro do pai 

faz com que ele assuma esse erro. O romance, em seu expoente, desvela que “todas 
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as personagens (...) são culpadas ou assim se sentem” (PERRONE-MOISÉS, 1999, p. 

241). Maria tem culpa por mentir ao marido sobre a conversa com o Pastor; José se 

sente culpado pela morte das vinte e cinco crianças assassinadas em Belém. O 

destino de todas as personagens caminha por conta ou em direção às suas culpas. 

Contudo, contrariamente à culpa das personagens, o narrador humaniza-as. Maria 

vive seu erro, afasta seu filho de casa e sofre a consequência de seus atos. José sonha, 

todas as noites, com a morte das crianças de Belém e, ao tentar redimir-se, acaba 

crucificado. Por fim, Jesus, ao assumir a culpa do pai, passa a ter o mesmo pesadelo 

dele e revela, por suas posturas, uma humanidade que destoa do Cristo bíblico. 

Ao humanizar Jesus e enchê-lo de culpa, o narrador desse novo Evangelho 

novamente aproxima-o da humanidade e o distancia das ações divinas 

reinscrevendo, palimpsesticamente, o mito cristão. Dessa forma, a iniciação de Jesus 

coloca-o na instância de aprendizagem, como um herói que, desconhecendo seu lado 

divino, precisa de instruir-se para realizar sua missão pois o passo mais importante 

para a formação e reconhecimento do herói é quando ele abandona a casa para 

iniciar sua formação (bildung) (vide BRANDÃO, 1985, 1986; ou CAMPBELL, 1989, 

1992). 

O período de iniciação que começa pela saída de Jesus de sua casa é dividido 

em duas partes. A primeira se dimensiona em um conflito entre o plano etéreo, 

marcada pelos princípios judaico-cristãos, e um plano humano, apresentado 

enquanto contestação pelo Pastor, tutor de Jesus durante essa iniciação (descrita no 

capítulo 15). Já o segundo momento é carnal, conduzido e direcionado por Maria de 

Magdala e dispondo Jesus nos meandros do humano. Essa alternância de ideações 

insere a multiplicidade de opiniões e quebra com o prescritivismo religioso comum. 

No encontro e posterior convívio com o Pastor, o então preceptor de Jesus questiona 

alguns problemas da doutrina judaico-cristã, reinterpreta-as de forma heterodoxa e 

levanta questões de ordem religiosa e interpretativa. É por tais quesitos que se 

formata a moldura de uma primeira possibilidade de transformação. Já no primeiro 

diálogo entre as duas personagens temos: “Que nome é o teu, Para as minhas ovelhas 

não tenho nome, Não sou uma ovelha tua, Quem sabe, Diz-me como te chamas, Se 

fazes tanta questão de dar-me um nome, chama-me Pastor, é o suficiente para que 

me tenhas, se me chamares” (SARAMAGO, 1991, p. 227). 

Por não obtermos resposta quando Jesus pergunta por seu nome, a narrativa eleva 

a figura do Pastor a um sujeito pleno, inominado, de altas qualidades — requisitos presentes 

na maioria das divindades. Essa elevada patente nos permite afirmar que ele seja 

sobrenatural. Sua superioridade, conhecimento, e tom judicativo criam um universo de 

discordância no qual Jesus terá sempre a falta de respostas e questionará os desígnios 

celestiais. Notemos ainda ser um deserto o espaço habitado pelas duas personagens, limiar 

do mundo. Esse limiar representa o locus de encontro entre sujeito e deidade e se torna, no 

romance, casa, habitação e oficina, cujo êxito é a aprendizagem com o demônio:  
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Ao deserto só é possível ir nu. Nu, dizemos nós, apesar dos 

espinhos que rasgam a pele e arrepelam os pêlos do púbis, nu 

apesar das arestas que cortam e das areias que esfolam, nu 

apesar do sol que queima, reverbera e deslumbra, nu, enfim, 

para procurar a ovelha perdida, aquela que nos pertence 

porque com a nossa marca a marcámos (SARAMAGO, 1991, p. 

262). 

 

O romance, ao reelaborar a adolescência de Jesus nesse espaço mítico de 

criação, de possibilidades, de limiar e, acima de tudo, ao lado do Pastor, inverte o 

conteúdo teológico oficial, afinal, Jesus se “(in)forma” com um ser não celestial. 

Contudo, a marca maior desse momento iniciático se dá quando a personagem 

central do romance, depois de seu treinamento, é colocada a prova. Jesus passa 

quatro anos com o Pastor no deserto e, no final desse período formativo, encontra-

se com Deus. Após a ovelha do protagonista perder-se do bando do Pastor — um 

animal especial, pois o herói a havia salvado de ser sacrificada —, ele vai a procura 

dela pelo deserto. A epifania da figura divina, rodeada de marcas sutis, é muito 

próxima das formas de aparição no Gênesis para Moisés. Nela, após revelar a origem 

divina de Jesus e contar-lhe parte de seu plano, Deus pede que aconteça o 

estabelecimento de um pacto, exigindo, como marca, o sacrifício da ovelha perdida. 

Apesar de relutante, Jesus acolhe o pacto com Deus e o sacrifício da ovelha. 

Aparentemente, o que temos nesse momento é a aceitação de sua moira — “(...) a 

única coisa realmente firme, certa e garantida é o destino, é tão fácil, santo Deus, 

basta ficar à espera de que todo o da vida se cumpra e já poderemos dizer, Era o 

destino (...)” (SARAMAGO, 1991, p. 124). Todavia, a continuação do romance nos 

leva a notar que é na barca, ao descobrir toda a desventura de sua missão, que o 

protagonista acaba por cometer sua hybris. O episódio do sacrifício da ovelha serve 

como sinal, espécie de adiantamento daquilo que está por acontecer na narrativa. A 

morte da ovelha antecipa e representa o futuro de Jesus, marcando, inclusive, a face 

sádica de Deus que goza o sacrifício da carne a fim de estender seu poder para uma 

parte maior da humanidade: “Aaaah, era Deus suspirando de satisfação. Jesus 

perguntou, E agora, posso-me ir embora, Podes, e não te esqueças, a partir de hoje 

pertences-me, pelo sangue (...)” (SARAMAGO, 1991, p. 264). O Evangelho é 

destronado e reescrito em nova chave de leitura, no qual a humanidade é quem guia 

a humanidade; ela não é capaz de salvar-se da morte, mas tem a capacidade de 

enfrentá-la. 

Precisamos lembrar, ainda, que a ovelha é representação de toda 

humanidade. Como comentado acima, Jesus é o segundo Adão. Dessa forma, ele 
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representa um cordeiro sacrificial, substituto de todos os sacrifícios judaicos que 

serviam como resgate e/ou expiação da culpa de cada ser da espécie humana. A 

exigência divina de se sacrificar a ovelha prenuncia a morte de Jesus, a ovelha 

coletiva, novo Adão da igreja de um Deus déspota. O prenúncio da morte de Jesus, 

parte de um rito sacrificial com o objetivo de expiar culpas, se transforma em uma 

ação maléfica, pois há a exibição do poder sádico, impiedoso e destrutivo de Senhor 

Todo Poderoso. Jesus, ao obedecer a Deus, promove uma ação mise en abîme de sua 

morte. 

Ao aceitar o pacto com Deus, sacrificar a ovelha e assumir uma posição, Jesus 

trai seu, até então, mestre que, como um “bom pastor”, queria guardar sua ovelha 

dos desmandos divinos. O demônio se torna o prenunciado Messias que oferecerá, 

no encontro no barco, a vida por suas ovelhas. Saramago inverte o preceito bíblico 

do evangelho de João colocando Deus como o ladrão que vem para roubar, matar e 

destruir os seres humanos (metaforizados pela ovelha) e transformando o Demônio 

em um pastor que oferece vida em abundância. Ao renegar seu mestre, Jesus trai o 

projeto salvífico do Pastor para pôr em ação a proposta de Deus. 

Como José, Jesus não salva a ovelha (e, consequentemente, a humanidade) da 

morte. Apesar de desafiar Deus dizendo não possuir as ferramentas precisas para 

matar o animal, acaba por obedecê-lo e cumpre sua obrigação para, posteriormente, 

fugir — como tentaram seu pai e mesmo Édipo. 

Na sequência de seu treinamento com o Pastor e do pacto com Deus, Jesus sai 

do espaço infernal em que vivera por quatro anos para se encontrar com Maria de 

Magdala, então prostituta. Ao dormir com ela, o protagonista tem seu segundo 

momento de iniciação, cuja marca é o pacto de amor descrito no capítulo dezessete 

e conduzido pela aura de Eros. Ao apre(e)nder o corpo de Maria, Jesus adquire o 

conhecimento da humanidade, da Terra e daquilo que aos deuses é negado — o 

gosto do terreno: 

 

A mulher ajudou-o a entrar para o pátio, trancou a porta e fê-

lo sentar-se, Espera, disse. Foi dentro e voltou com uma bacia 

de barro e um pano branco. Encheu de água a bacia, molhou o 

pano e, ajoelhando-se aos pés de Jesus, sustendo na palma da 

mão esquerda o pé ferido, lavou-o cuidadosamente, 

limpando-o da terra, amaciando a crosta estalada através da 

qual surdia, com o sangue, uma matéria amarela, purulenta, 

de mau aspecto. Disse a mulher, Não vai ser com água que te 

curarás, e Jesus disse, Só te peço que me ates a ferida de modo 

a poder chegar a Nazaré, depois lá me trato, [...] Não havia 

dúvida, a túnica, mesmo para um leigo, era de prostituta, o 
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corpo de bailarina, o riso de mulher leviana. [...] Como te 

chamas, Jesus, foi o que respondeu, e não disse de Nazaré, 

porque já antes o tinha declarado, como ela, por ser aqui que 

vivia, não disse de Magdala, quando, ao perguntar-lhe ele por 

sua vez o nome, respondeu que Maria. [...] Como te devo 

agradecer, perguntou Jesus, (...) A mulher não respondeu logo, 

olhava-o, por sua vez, como se o avaliasse, a pessoa que era, 

que de dinheiros bem se via que não estava provido o pobre 

moço, e por fim disse, Guarda-me na tua lembrança, nada 

mais, e Jesus, Não esquecerei a tua bondade, e depois, 

enchendo-se de ânimo, Nem te esquecerei a ti, Porquê, sorriu 

a mulher, Porque és bela, Não me conheceste no tempo da 

minha beleza, Conheço-te na beleza desta hora. [...] A mulher 

sentou-se junto dele, passou-lhe suavemente a mão pela 

cabeça, tocou-lhe na boca com a ponta dos dedos, Se queres 

agradecer-me, fica este dia comigo, Não posso, Porquê, Não 

tenho com que pagar-te, [...] Jesus disse, Os teus cabelos são 

como um rebanho de cabras descendo das vertentes pelas 

montanhas de Galaad. A mulher sorriu e ficou calada. Depois 

Jesus disse, Os teus olhos são como as fontes de Hesebon, 

junto à porta de Bat-Rabim. A mulher sorriu de novo, mas não 

falou. Então Jesus voltou lentamente o rosto para ela e disse, 

Não conheço mulher. Maria segurou-lhe as mãos, Assim 

temos de começar todos, homens que não conheciam mulher, 

mulheres que não conheciam homem, um dia o que sabia 

ensinou, o que não sabia aprendeu, Queres tu ensinar-me, 

Para que tenhas de agradecer-me outra vez, Dessa maneira, 

nunca acabarei de agradecer-te, E eu nunca acabarei de 

ensinar-te. [...] Não tenhas medo, disse Maria de Magdala. 

Enxugou-o e levou-o pela mão até à cama, Deita-te, eu volto 

já. Fez correr um pano numa corda, novos rumores de águas 

se ouviram, depois uma pausa, o ar de repente tornou-se 

perfumado e Maria de Magdala apareceu, nua. [...] Maria se 

deitou ao lado dele, e, tomando-lhe as mãos, puxando-as para 

si, as fez passar, lentamente, por todo o seu corpo, os cabelos 

e o rosto, o pescoço, os ombros, os seios, que docemente 

comprimiu, o ventre, o umbigo, o púbis, onde se demorou, a 

enredar e a desenredar os dedos, o redondo das coxas macias, 

e, enquanto isto fazia, ia dizendo em voz baixa, quase num 
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sussurro, Aprende, aprende o meu corpo. Jesus olhava as suas 

próprias mãos, que Maria segurava, e desejava tê-las soltas 

para que pudessem ir buscar, livres, cada uma daquelas 

partes, mas ela continuava, uma vez mais, outra ainda, e dizia, 

Aprende o meu corpo, aprende o meu corpo (SARAMAGO, 

1991, p. 277-83, grifos nossos). 

 

O trecho, demasiado importante para ser mais encurtado, apresenta todos os 

elementos caracterizadores de Jesus enquanto homem, bem como os de sua futura 

paixão: a ferida que sangra e só pode ser estancada por Maria de Magdala, a vasilha 

de barro representante da fragilidade da vida humana, a água que purifica e dá vida, 

o pano branco representando a paz e a serenidade e, por fim, a mulher que cuida das 

feridas e estará presente em todos os momentos de sua vida pública enquanto filho 

de Deus, tudo regrado por citações bíblicas do Cântico dos cânticos. A evocação do 

livro mais erótico da Bíblia incita o leitor a promover imagens que o obrigam a 

equacionar erotismo descritivo e leitura, em um artifício de sexualização mental 

extremamente contumaz. O conhecimento do corpo, primeiro feminino e 

posteriormente masculino, é descrito como um processo musical. Segundo comenta 

Cerdeira da Silva: 

 

Ela a mestra, ele o aprendiz. Ela a dona do saber, ele o 

insciente. Ela a agente, ele o paciente. Estão assim invertidos 

os lugares ideológicos do masculino e do feminino: a ação e a 

espera, a fala e o silêncio. A relação de poder se desnaturaliza 

e ganha a possibilidade de se escrever dentro de outras 

expectativas culturais em que a sexualidade ativa da mulher 

poderá agir pedagogicamente sobre o neófito, aconselhando, 

ensinando, cuidando: “Calma, não te preocupes, não te movas, 

deixa que eu trate de ti”. Para viver esta cena inaugural, Jesus 

tinha na bagagem um vazio de experiências, possuindo 

apenas o arsenal verbal que lhe viera do Cântico dos Cânticos 

de Salomão, em que toda a sensualidade transita em metáfora 

para o amor a lo divino. Sabia apenas em letra – ou mais 

provavelmente em voz – que os quadris da amada eram como 

joias, que o seu umbigo era uma taça cheia de vinho 

perfumado, que o seu ventre era um monte de trigo cercado 

de lírios, que os seus dois seios eram filhinhos gêmeos de uma 

gazela. Ouvira as palavras e nelas se apoiava corno num esteio 

do conhecimento. Começou, no entanto, imediatamente a 
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perceber que era necessário ir além do livro, fosse ele o da 

autoridade do profeta, para “saber melhor” e 

“definitivamente” o que fazer quando Maria de Magdala se 

deitou ao seu lado, nua (2008, p. 143). 

 

A dança dos corpos emaranha e continua a relação sexual que contaminou a 

linguagem, a estrutura frasal, todo o eixo sintagmático. A relação representada pela 

aventura amorosa transpõe para a figura de Jesus a experiência humana mais 

elevada possível — o amor. O eros impresso pela composição saramaguiana carrega 

Jesus de humanidade e triunfa essa perspectiva frente ao aspecto divino. Essa 

inversão, que dilui o imaterial e exorta o carnal, impele a personagem a mergulhar 

em sua marca terrena. Por isso, a iniciação nos mistérios do amor completa a 

formação do sujeito em período de aprendizagem; sua formação se completa. 

O latente jogo sedutor apresentado pela narrativa relê o mito da criação da 

mulher invertendo suas formas, pois, se nele Prometeu recebia uma mulher como 

castigo por ter roubado o fogo dos deuses, em Saramago a mulher aparece como um 

presente. A casa da prostituta, antigo serviço da amada, é incinerada; o fogo se torna 

elemento de purificação, tal como no templo, onde os animais eram queimados no 

altar para dissipar todo e qualquer tipo de pecado. A construção da amante de Jesus 

faz o feminino ser o elemento primeiro do processo de descoberta da humanidade. 

Por isso, Jesus só completa sua iniciação com Maria de Magdala; é pelos braços de 

sua amada que se inicia, para o herói, o caminho de compreensão de sua natureza. 

A inversão mítica faz do protagonista um aprendiz. Ao fazer sua mestra abandonar 

a prostituição, o narrador saramaguiano transforma-a em uma espécie de apóstola 

que acompanhará o amado até o último momento, aos pés da cruz. 

Passada a sua iniciação, Jesus retorna a seus familiares, é desacreditado por 

todos, assume seu romance com Maria de Magdala e inicia o que os evangelhos 

canônicos chamam de vida pública — momento em que se declara filho de Deus e 

passa a realizar suas obras. O período de atuação antecede o encontro na barca, 

clímax do romance, e é o mais tranquilo possível; desde o trabalho com os 

pescadores até o reconhecimento da família de seus dons extraordinários, a 

narrativa não apresenta nenhum ponto de alto suspense ou de tensão, preparando 

o leitor para o capítulo vinte e dois, momento em que o protagonista parte para o 

mar para encontrar-se com Deus e saber de sua missão na terra. 

A construção espacial no Evangelho se distribui por dois locais emblemáticos: 

o deserto e seu aparente contraponto, o mar. Enquanto o deserto é espaço de 

aprendizagem, o mar se transforma em espaço de limiar, continuidade e 

contraponto, pois estar nele “(...) é como estar no deserto” (SARAMAGO, 1991, p. 

369). A partir da entrada de Jesus na barca para conversar com Deus e Pastor, 
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momento em que o discurso potencializa seus significados e funções, temos a 

instauração carnavalesca do plano elísio. Assim, o mar se converte em um espaço 

infernal, lugar que “(...) coloca em condição de igualdade todas as situações 

terrestres, nele o imperador e o escravo, o rico e o miserável se encontram e entram 

em contato familiar em pé de igualdade (...)” (BAKHTIN, 1997, p. 133). Não à toa que 

participam do encontro Jesus, Deus e o Pastor — colocados em um mesmo local e 

sem poderes maiores que o outro. 

O encontro — em que acontece a manifestação hierofânica de Deus — revela 

o objetivo transcendental da entidade suprema e coloca Jesus de frente a sua moira. 

Ao entrar na barca e partir para o mar, o protagonista pensa que irá encontrar-se 

com Deus, contudo, se depara, também, com a presença daquele que parece ser o 

irmão gêmeo de Criador, o Pastor, e descobre qual a sua missão: 

 

Estás, portanto, satisfeito, disse Jesus, Estou e não estou, ou 

melhor, estaria se não fosse este inquieto coração meu que 

todos os dias me diz Sim senhor, bonito destino arranjaste, 

depois de quatro mil anos de trabalho e preocupações, que os 

sacrifícios nos altares, por muito abundantes e variados que 

sejam, jamais pagarão, continuas a ser o deus de um povo 

pequeníssimo que vive numa parte diminuta do mundo que 

criaste com tudo o que tem em cima, diz-me tu, meu filho, se 

eu posso viver satisfeito tendo esta, por assim dizer, vexatória 

evidência todos os dias diante dos olhos, Não criei nenhum 

mundo, não posso avaliar, disse Jesus, Pois é, não podes 

avaliar, mas ajudar, podes, Ajudar a quê, A alargar a minha 

influência, a ser deus de muito mais gente, Não percebo, Se 

cumprires bem o teu papel, isto é, o papel que te reservei no 

meu plano, estou certíssimo de que em pouco mais de meia 

dúzia de séculos, embora tendo de lutar, eu e tu, com muitas 

contrariedades, passarei de deus dos hebreus a deus dos que 

chamaremos católicos, à grega, E qual foi o papel que me 

destinaste no teu plano, O de mártir, meu filho, o de vítima, 

que é o que de melhor há para fazer espalhar uma crença e 

afervorar uma fé (SARAMAGO, 1991, p. 369-70). 

 

A revelação promove a anagnórise e a peripeteia, as duas causadas pela 

hamartia7. Jesus compreende que sua missão não seria a de melhorar a humanidade, 

salvá-la, mas ser uma simples vítima, um novo cordeiro sacrificado para aplacar a 

ira de Deus e ampliar seu poder. O plano divino, que caminhava para uma possível 
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temperança, ao ser revelado produziu o efeito contrário, como bem orientou 

Aristóteles. O Jesus saramaguiano, menos obediente e mais humano, não sagra o 

plano divino. A ética do escritor português, regente do pensamento da personagem 

ficcional principal, fá-la optar por ser contrária ao propósito numinoso e a escolher 

o desafio, promovendo a peripeteia. 

Já a anagnórise acontece juntamente com a peripeteia quando Jesus passa a 

saber qual é o plano divino para sua vida. O desconhecimento faz Jesus parecer uma 

espécie de joguete. Mas a passagem do não saber ao saber promove um novo 

direcionamento à narrativa e agencia a reescrita dos momentos finais do 

protagonista em uma nova chave interpretativa. Essa chave contorna o epicentro 

bíblico e propõe caminhos que seguram o leitor pela curiosidade e instauram a 

dramaticidade do texto. 

O único pai reconhecido pelo Cristo saramaguiano é José. E a partir desse fato 

Jesus inicia sua batalha com Deus. Ao saber-se divino, o protagonista se recusa a 

cumprir sua missão, nega seu caráter celestial e coloca-se do lado dos homens: “Sou 

um homem, vivo, como e durmo como um homem e como um homem viverei” 

(SARAMAGO, 1991, p. 365). A agon que se segue ao trecho em questão apresenta um 

novo detalhe e surpreende o leitor acostumado ao universo bíblico, pois ele relê, 

mais uma vez heterodoxamente, a postura divina e satânica. Depois de ouvir o plano 

de Deus e a função que Jesus ocupará nele, o Pastor resolve intervir e fazer uma 

proposta a Deus: 

Tenho uma proposta a fazer-te, disse, dirigindo-se a Deus, (...) 

a minha proposta é que tornes a receber-me no teu céu, 

perdoado dos males passados pelos que no futuro não terei 

de cometer, que aceites e guardes a minha obediência, como 

nos tempos felizes em que fui um dos teus anjos predilectos, 

[...] (SARAMAGO, 1991, p. 391-92). 

 

O trecho expõe algumas noções caras a todo o Evangelho saramaguiano. Nele, 

Deus é o mantenedor da hierarquia, apresenta-se sempre como superior ao Pastor. 

Diferente do texto bíblico, o romance modaliza a dualidade das duas personagens. 

Insinua que a eterna luta entre Céu e Inferno — na qual o primeiro sempre 

sobrepujará o segundo — não passa de uma ilusão criada para entreter e iludir 

almas. O diálogo na barca inverte os papéis comuns das duas principais potências 

da religião judaico-cristão. Deus passa a ser uma criatura maldosa, feroz, vingativa 

e o Diabo recebe o sugestivo nome de Pastor, em uma clara troca de papéis e ações. 

Esse discurso carnavalizado trata Jesus como homem de caráter superior (apesar de 

origem humilde e se deitar com uma prostituta) e inferioriza as entidades supremas 
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representantes dos polos benigno e maligno. O momento na barca é pleno em 

apresentar ações carnavalizadas direcionadoras de todo o romance. 

Consideramos todo o capítulo que cobre o encontro como clímax por 

apresentar o que Bakhtin (1997) chama de momento universal das últimas 

questões. Após o encontro, Jesus resolve desobedecer a Deus, “passando da medida” 

e, “insolentemente”, se crê capaz de enganar o soberano. Ele planeja morrer como 

um insurgente e pede a Judas que vá a Jerusalém contar aos soldados sua rebeldia 

em relação a Roma: 

Que mandas então que façamos, Que ajudeis a minha morte a 

poupar as vidas dos que hão-de vir, Não podes ir contra a 

vontade de Deus, Não, mas o meu dever é tentar, Tu estás 

salvo porque és filho de Deus, mas nós perderemos a nossa 

alma, Não, se decidirdes obedecer-me, é ainda a Deus que 

estareis obedecendo. (...) O filho de Deus deverá morrer na 

cruz para que assim se cumpra a vontade do Pai, mas, se no 

lugar dele puséssemos um simples homem, já não poderia 

Deus sacrificar o Filho, Queres pôr um homem no teu lugar, 

um de nós, perguntou Pedro, Não, eu é que irei ocupar o lugar 

do Filho, Em nome de Deus, explica-te, Um simples homem, 

sim, mas um homem que se tivesse proclamado a si mesmo 

rei dos Judeus, que andasse a levantar o povo para derrubar 

Herodes do trono e expulsar da terra os romanos, isto é o que 

vos peço, que corra um de vós ao Templo a dizer que eu sou 

esse homem, e talvez que, se a justiça for rápida, não tenha a 

de Deus tempo de emendar a dos homens, como não emendou 

a mão do carrasco que ia degolar João (SARAMAGO, 1991, p. 

436). 

 

A hybris passa a acontecer, o herói se levanta contra o divino acreditando 

excessivamente em si. Parece-nos, aqui, que a construção do protagonista sofre 

certa queda, perdendo seus princípios humanos. Contudo, como já nos alertara o 

Estagirita, a “(...) tragédia não é a imitação dos homens mas das acções e da vida (...) 

os homens não são classificados pelo seu carácter, mas pelas suas acções (...)” 

(ARISTÓTELES, 2008, p. 49). Assim, Jesus cumpre seu papel perdendo certo sentido 

imitativo para alcançar uma altura projetiva trágica coerente com a ação narrativa. 

A História, segundo Aristóteles (2008), se diferencia da literatura porque a 

primeira caracteriza-se pelo comprometimento com a veracidade dos 

acontecimentos, enquanto a segunda não possui compromisso com a verdade, mas 

com a verossimilhança narrativa e seu processo mimético. Por vezes, a literatura 
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busca, através de acontecimentos históricos, retratar a História. Desta forma, o 

escritor pode, pelo literário, alcançar diversos pontos de vista ao ficcionalizar 

personagens e mimetizar, em suas obras, os vários males da sociedade. Portanto, se 

uma das funções d’O Evangelho segundo Jesus Cristo é o de reencenar, em linhas 

narrativas, os processos de construção da tragédia clássica, Jesus não poderia agir 

de outra forma. A estruturação segue de perto as leis e princípios da Poética, 

alterando-os quando necessários, mas, no geral, atualizando e renovando 

linguisticamente um projeto previamente pronto. Talvez por isso Aristóteles diga 

que o poeta (e poderíamos ampliar para escritor) deve de ser “(...) um construtor de 

enredos (...)” (2008, p. 55), um sujeito que saiba retornar a face do mundo 

literariamente, mas sem deixar-se contaminar com o comum e o pitoresco, 

transformando, recriando e apresentando o que poderia ter sido. 

Justificada a sutil diferença no desenvolvimento da construção do herói, 

podemos voltar ao final do romance para traçar sua função dentro da obra. O último 

capítulo, tal como já fora antevisto pelo primeiro, reencena a morte do herói como 

paga por seu desvio cometido. Mas, antes de pensar que apenas sirva como final de 

linha que aponta para seu começo em um processo de eterno retorno, podemos ler, 

ainda, a morte de Jesus como uma das partes componentes da tragédia. Para 

Aristóteles, o pathos é a terceira parte do enredo, completando a peripeteia e a 

anagnórise. Segundo o filósofo, “(...) o sofrimento é um acto destruidor ou doloroso, 

tal como as mortes em cena, grandes dores e ferimentos e coisas deste género” 

(2008, p. 59) e promove a purgação das paixões nos espectadores-leitores. Ou seja, 

ele conduz à catarse. Não nos caberia aqui discutir as possibilidades catárticas do 

romance ou se isso é possível, mas apontar os processos de sua construção. Como 

seu pai terreno, Jesus tenta se matar para fugir de seu destino, mas, igual a José, 

falha. Herdado do pai, a culpa não o abandona e, em seu último suspiro, ele vê a 

presença, ex machina, de Deus que intervém em seu plano: 

 

Jesus morre, morre, e já o vai deixando a vida, quando de 

súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par e 

Deus aparece, vestido como estivera na barca, e a sua voz 

ressoa por toda a terra, dizendo, Tu és o meu Filho muito 

amado, em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus 

compreendeu que viera trazido ao engano como se leva o 

cordeiro ao sacrifício, que a sua vida fora traçada para morrer 

assim desde o princípio dos princípios, e, subindo-lhe à 

lembrança o rio de sangue e de sofrimento que do seu lado irá 

nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto onde 
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Deus sorria, Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que 

fez (SARAMAGO, 1991, p. 444).  

 

Apesar de fugir de sua missão em favor da humanidade e de sua melhora, 

Jesus acaba por cumprir a vontade de Deus e encerra dramaticamente a narrativa; a 

busca por um equilíbrio que, controversamente, torna-se a sua desmedida promove 

a morte de Jesus dentro da estrutura trágica aristotélica. O projeto saramaguiano 

apresenta, como elemento do fracasso pessoal, a presença de um Deus que “tomou 

o lugar do reconforto metafísico” (NIETZSCHE, 1992, p. 107). 

Feita a leitura de sua carga “missionária”, poderíamos alçar O Evangelho 

segundo Jesus Cristo a romance que reencena processos trágicos por meio de uma 

linguagem poética. Não por acaso o texto capta o espírito de diversos gêneros para 

transformar a história já conhecida e carreá-la de artifícios poéticos. 

 

Notas 
 
1 “Uma violência feita a si próprio e aos deuses imortais” (BRANDÃO, 1985, p. 10), o 
empurrão que desenrola a ação do herói trágico, nunca cumpridor de seu destino. 
 
2 Destino cego. 
 
3 Processo que “obriga” o herói a restabelecer o equilíbrio perdido. 
 
4 Termo escolástico usado pela teologia católica para explicar a conversão do pão e 
do vinho no corpo e no sangue de Cristo. 
 
5 Para Aristóteles, a hamartia é uma falta ou erro que causa a queda do herói. 
Importa notarmos que, diferente da tragédia clássica, a hamartia de José não 
resultará na peripécia presente no final do romance. 
 
6 Conflito. 
 
7 Para Martins não há qualquer hamartia em O evangelho segundo Jesus Cristo. Nas 
palavras do próprio crítico: “A hamartia, ou erro trágico, não existe em Jesus [...]. 
Mas a anagnorisis, ou o reconhecimento do herói trágico que se encontra naquela 
passagem, esse culmina toda a experiência ficcional do romance de Saramago acerca 
de Jesus, [...]. À revelia da versão teológica, Saramago encena a morte de Jesus à 
maneira do herói trágico grego, definindo-o essencialmente por aquilo que vai 
acontecendo na sua mente [...]. À maneira dos heróis gregos, no momento derradeiro 
da sua crucificação o Jesus saramaguiano pensa(-se), confrontando-se com a 
verdade terrível da sua condição de vítima. A dimensão específica da sua tragédia é 
exatamente nesse momento de reconhecimento que se projeta perante o leitor” 
(MARTINS, 2014, p. 100). Apesar de longa a citação se faz necessária para expor os 
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pontos de vista diferenciados que o crítico possui sobre este tema. Mesmo 
concordando com o caminho seguido em sua análise, preferimos manter nossa 
posição inicial pois cremos que a desobediência, apesar de positiva, constitui, ainda 
assim, a hamartia do romance. É importante esclarecermos, ainda, que só quando 
esta pesquisa estava em andamento adiantado que tivemos acesso ao conteúdo do 
livro de Martins. Ao tomarmos contato com ele, entretanto, não encontramos 
respostas definitivas, mesmo porque suas reflexões não dizem respeito 
exclusivamente a O evangelho segundo Jesus Cristo. Todavia, tivemos a confirmação, 
pelas análises do crítico, de que a subversão está presente no discurso romanesco 
saramaguiano, inclusive em seu plano formal. 
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