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Porei hostilidade entre ti e mulher, entre tua linhagem e 
a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás 
o calcanhar. 
À mulher ele disse: 
gravidezes, na dor darás à luz filhos. Teu desejo te 
impelirá ao teu marido  
Ao homem disse: Porque escutaste a voz da tua mulher 
e comeste da árvore que te proibira comer, maldito é o 
solo por causa de ti! Com sofrimento dele te nutrirás 
todos os dias tua vida. 
Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a 
erva dos campos. 
Com o suor do teu rosto comerás teu pão até que 
retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó 

 
O homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de 
todos os viventes.  (GN, 3:15-20) 

 
Introdução 
 

O papel da mulher na sociedade, estabelecido por uma hierarquia com 
relação ao sexo masculino, é composto por diversos elementos que perpassam 
fatores biológicos e socioeconômicos. Contudo, a justificativa para que essa 
hierarquia se mantenha foi definida por Simone de Beauvoir como 



 
 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS 
n.16, 2022, jul.-dez., 2022  ISSN 2359 3679 

 
  144 

 outro e a necessidade inata 
em exercer o domínio sobre o outro (BEAUVOIR, 2019, p. 88). E assim a mulher 
se fez o outro com sua institucionalização sendo reforçada por mitos, 
formulações de leis e até mesmo atribuições científicas. Beauvoir (1949, p. 89) 
discute como a sexualidade feminina e o caráter reprodutor serão, 
intrinsecamente, razões que contribuem para a opressão feminina.  

As figuras femininas bíblicas que se destacam por sua relação com Jesus 
Cristo são Maria  a Virgem  e Maria Madalena, a prostituta. São mulheres 
que existem para afirmar e abalar as acepções patriarcais. Ao serem 
parodiadas na obra O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991) de José Saramago, 
essas personagens ganham novos significados por suas histórias terem 
importantes fatos alterados, culminando assim na subversão das suas 
imagens. O romance foi por isso parte na razão da mudança do escritor para 
Lanzarote em 1993; na ocasião, o livro sofreu censura por parte do 
subsecretário da cultura do governo português, vetado de participar da 
disputa Prêmio Literário Europeu, acusado de atentar contra a moral católica.  

O estilo de escrita do romance, bem como grande parte da obra 
saramaguiana, não obedece à pontuação convencional, assumindo uma 
identidade própria. Constantemente questionado sobre seu estilo, Saramago 
termina por afirmar que sua escrita imita a oralidade. Além do estilo de escrita 
singular, a ironia se faz presente em todo o seu trabalho. Segundo Linda 

 

(HUTCHEON, 1985, p. 18). Ao ser questionado sobre a presença da ironia em 
sua obra, Saramago declara: No fundo, sou alguém que gosta de brincar, mas 
não pode ou não sabe fazê-lo. Isso resolve-se em mim pela ironia, que é muitas 
vezes virada contra o próprio ou contra as coisas e pessoas que muito quer ou 

apud AGUILERA, 2010, p. 232). Desse modo, como afirma 
Aguilera sobre a escrita saramaguiana: 

  
Compassiva ou cáustica, suavizadora ou severa, 
reflexiva ou analítica, a ironia costumava participar da 
comunicação de suas ideias atuando como um 
catalisador de sua invocação ao leitor para que se 
implicasse numa perspectiva particular de análise e de 
compreensão do real, com frequência questionadora, 
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matizada com o humor, unida com o sarcasmo à medida 
que passavam os anos. (AGUILERA, 2010, p 227) 

 
A reescrita dos Evangelhos estabelece uma nova ordem ao reconstruir 

importantes figuras religiosas como personagens com características 
modernas: estes refletem sobre sua condição, revoltam-se internamente, 
temem as circunstâncias a que são induzidos, mas, invariavelmente, seus 
destinos se realizam da mesma forma que nos textos canônicos de Mateus, 
Marcos, Lucas e João. Comparar as passagens bíblicas e seus correspondentes 
no romance saramaguiano é apontar características do pós-modernismo na 
arte, na literatura e no pensamento crítico social.  

Ana Paula Arnaut condensa em seu estudo do Post-modernismo no 
romance português contemporâneo (2002) dualidades presentes no conceito 
de pós-moderno e no que este se diferencia do conceito de moderno. A 
pesquisadora demonstra, entre outras coisas, que a formulação do conceito 
não poderia ser simplificada e definida em termos exatos: caracteriza-se pela 
subversão dos papéis históricos com o intuito de problematizar conceitos 
outrora delimitados (ARNAUT, 2002, p. 21).  

Linda Hutcheon, no seu estudo crítico A poética do Pós-Modernismo 
(1991) vai além ao afirmar que:  Pós-Modernismo é um fenômeno 
contraditório, que usa e abusa, instala e depois subverte, os próprios conceitos 
que desafia  seja na arquitetura, na literatura, na pintura, na escultura, no 
cinema, no vídeo, na dança, na televisão, na música, na filosofia, na teoria 

p. 19). Hutcheon argumenta que de forma abstrata, o pós-modernismo não 
tem como objetivo desconstruir o papel da historiografia, mas comprometer-
se com ele na mesma medida em que o questiona. Sobre as concepções de 
paródia e metaficção historiográfica é possível traçar um paralelo entre ambas 
as obras  a bíblica e a saramaguiana  e analisar conceitos que perpassam 
a construção do romance pós-moderno.  

Tomar como objeto de estudo a Bíblia enquanto obra literária é assumir 
uma descentralização do cânone enquanto verdade inquestionável, sendo este 
o primeiro ato de subversão. Discutir as novas nuances que ganham as duas 
personagens femininas saramaguianas proporciona uma reflexão sobre a 
importância dessas personagens na construção de conceitos de feminilidade, 
maternidade e sexualidade feminina. 
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Maria, mãe de Jesus 
 

O romance de Saramago altera fatos pontuais na história de Maria, mãe 
de Jesus Cristo. Desde a concepção de Jesus, a existência de outros filhos, até a 
relação que conservava com Jesus. As disparidades, por menores que sejam, 
convertem-na em uma mulher que carregou, deu à luz e criou o filho de Deus, 
mesmo sem ter o conhecimento disso. Ela só recebe a confirmação quando 
Jesus é adulto e um anjo lhe aparece para fazer a revelação. Esse diálogo se 
assemelha à passagem que se encontra em Lucas (LC, 1:26-37), na qual Maria 
recebe a notícia de que está grávida. Contudo, o trecho correspondente no 
romance é repleto de ironia e frieza, com uma certa comicidade no tom de 
superioridade do anjo que fala com ela:  

 
Deves saber, ó Maria, que o senhor pôs sua semente de 
mistura com a semente de José na madrugada que 
concebeste pela primeira vez, e que, por conseguinte é 
consequência, dela, da do senhor, e não da do teu 
marido, ainda que legítimo, é que foi engradado o teu 
filho Jesus. Ficou Maria muito assombrada com a 
notícia, cuja substância felizmente não se perdeu na 
elocução confusa do anjo, e perguntou, Então Jesus é 
filho de mim e do senhor, Mulher, que falta de educação, 
deves ter cuidado com as hierarquias, com as 
precedências, do Senhor e de mim é que deverias dizer, 
Do Senhor e de ti, Não, do Senhor e de ti, Não me 
baralhes a cabeça, responde-me ao que te perguntei, se 
Jesus é filho, Filho, o que se chama filho, é só do Senhor, 
tu, para o caso, não passaste de ser uma mãe portadora, 
Então o Senhor não me escolheu, Qual quê, o Senhor ia 
só a passar, quem estivesse a olhar tê lo-ia percebido 
pela cor do céu , mas reparou que tu e José eram gente 
robusta e saudável, e então, se ainda te lembras de como 
essas necessidades se manifestavam, apeteceu-lhe, o 
resultado foi, nove meses depois, Jesus (...) Diz me, anjo 
do Senhor, é mesmo verdade que meu filho Jesus viu 
Deus, Sim, e como uma criança que encontrou o seu 
primeiro ninho, veio a correr mostrar-to, e tu céptica, e 
tu desconfiada, disseste que não podia ser verdade, que 
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se ninho havia estava vazio, que se ovos tinha, eram 
goros, e que se os não tinha, comera-os a serpente. 
Perdoa-me meu anjo por ter duvidado, Agora não sei se 
estás a falar comigo ou com o teu filho, Com ele, contigo, 
com ambos, que posso eu fazer para emendar o mal 
feito, Que é que te aconselharia o teu coração de Mãe, 
Que fosse procurá-lo, dizer-lhe que creio nele, pedir que 
me perdoe e volte para casa (...) Para que quer o Senhor 
meu filho (...) Para que o quer, perguntas tu, pois olha 
que é uma boa pergunta, sim senhor, o pior é que eu não 
sei responder-te, a questão, no estado actual, é toda 
entre eles dois, e Jesus não creio que saiba mais do que 
a ti te terá dito (...) Nada mais direi, sou realmente a 
escrava do senhor, cumpra-se em mim segundo a sua 
palavra, diz-me só, depois de todos esses meses 
passados, onde poderei encontrar meu filho, Procura-o, 
que é a tua obrigação, ele também foi a procura da 
ovelha perdida, Para matá-la, Sossega, que a ti não te 
matará, mas tu, sim, o matarás a ele, não estando 
presente na hora da sua morte, Como sabes que não 
morrerei eu primeiro, estou bastante próximo dos 
centros de decisão para sabê-
p. 309-312) 

 
Outro importante fato que se altera no romance é a forma como Jesus é 

concebido. A castidade de Maria é fato amplamente disseminado pelo 
cristianismo e conhecido mesmo entre os não praticantes da religião. 
Popularmente conhecida como a Virgem Maria, há passagens bíblicas que 
afirmam que Maria era uma mulher solteira que foi escolhida para gerar o filho 
de Deus. Em Mateus (MT, 1:18), Maria era comprometida com José, mas ainda 
não coabitavam. Ainda em Mateus (MT, 1:24-25), há a afirmação de que José a 
aceitou como esposa mesmo estando grávida, e que não tiveram relações até o 
nascimento de Jesus. Em Lucas (LC, 1:26-27), há uma nova afirmação de que a 
mulher comprometida com José era virgem e achava-se grávida do Espírito 
Santo. No romance saramaguiano os fatos são alterados quando Maria deixa 
de ser a mulher virgem que deu à luz e passa a ser a esposa de José, com uma 
vida conjugal comum. O ato sexual que resulta na concepção de Jesus é narrado 
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em detalhes e os sentimentos e reflexões das personagens também são 
considerados: 

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. 
(SARAMAGO, 1991, p. 24-25). 
 

Essa alteração implica fatores moralmente estabelecidos sobre a 
castidade da mulher cuja importância entre as demais mulheres se destaca 
justamente pelo fato de ser mãe e virgem: dois fatos biologicamente 
incompatíveis. Nancy Qualls-Corbett trata da natureza arquetípica da imagem 
da Virgem, e afirma que com o desaparecimento dos cultos à deusa, esta pode 
ter sido integrada à imagem de Maria, tornando assim sua figura imaculada: 

 
Na Idade Média em especial, a veneração proveniente da 
deusa ressurgiu sob a forma de culto à Virgem Maria. 

status mais elevado para a mulher, bem como uma 
atitude mais positiva em relação à natureza feminina. 

repressão da natureza feminina tornou-se mais severa. 
Os atributos positivos da deusa foram espiritualizados e 
harmonizados aos da santa Virgem. Grandes catedrais, 
cuja imensa altura guiava os olhos ao céu, foram 
erguidas em nome dela. Tais atitudes eram 
compensadas por atitudes negativas em relação à 
mulher mundana, a qual era encarada como destrutiva, 
portadora de pacto com o demônio, ou declarada bruxa.  
(QUALLS-CORBETT, 2002, p. 60-61, grifos da autora) 
 

Simone de Beauvoir atribui o mito virginal de Maria à repugnância do 
Cristianismo ao corpo feminino  e ao fato de que a vida, portanto a morte, 
permanecem intrinsecamente ligadas à mãe:  
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A repugnância do Cristianismo pelo corpo feminino é tal 
que ele consente em destinar seu Deus a uma morte 
ignominiosa, mas poupa-lhe a mácula do nascimento: o 
concílio de Éfeso no Oriente, o de Latrão no Ocidente 
afirmam a concepção virginal de Cristo. Os primeiros 
padres da Igreja  Orígenes, Tertuliano, Jerônimo  
pensaram que Maria parira no sangue e imundície como 
as outras mulheres, mas é a opinião de santo Agostinho 
e santo Ambrósio que prevalece. O seio da virgem 
permaneceu fechado. (BEAUVOIR, 2019, p. 233, grifos 
meus) 
 

Mais adiante, Simone de Beauvoir (2019, p. 236) sublinha que o 

serão os caminhos da sua sacralidade: 
 

É como mãe que a mulher é temível; é na maternidade 
que é preciso transfigurá-la e escravizá-la. A virgindade 
de Maria tem principalmente um valor negativo. Não é 
carnal aquela por quem a carne foi resgatada; não foi 

 recusa Maria o caráter 
de esposa é para exaltar puramente a Mulher-Mãe. Mas 
é somente aceitando o papel subordinado que lhe é 

mãe ajoelha-se diante do filho; reconhece livremente a 
própria inferioridade. É a suprema vitória masculina 
que se consuma no culto de Maria: é a reabilitação da 
mulher pela realização de sua derrota. (BEAUVOIR, 
2019, p. 236 a 237)  
 

Assim, ao sublinhar o milagre da concepção de Jesus, a junção de 
maternidade e a virgindade tornam Maria uma mulher inalcançável para as 
demais de seu gênero, afirmando o poder do filho que não nasce do pecado 
como os demais seres humanos. Não resta nada além de santificá-la, 
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reforçando a natureza pecaminosa das outras mulheres e a obrigação de torná-
la fruto de adoração.  

Na passagem da anunciação da gravidez de Maria, a maior diferença 
está em quem anuncia. Na Bíblia, a passagem é protagonizada por anjos que 
aparecem para diferentes pessoas. Em Mateus, o anjo aparece para José como 
forma de persuadi-lo a aceitar Maria como sua esposa:  

 
Enquanto assim decidia, eis que o Anjo do Senhor 
manifestou-se 
Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que 
nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um 
filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele 

 Tudo isso 
aconteceu para que se cumprisse o que o senhor havia 
dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará luz 
a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que 

despertar do sono, agiu conforme o Anjo do Senhor lhe 
ordenara e recebeu em casa sua mulher, mas não a 
conheceu até o dia em que deu à luz a um filho. E este o 
chamou com o nome de Jesus. (MT, 1:20-25) 
 

Já em Lucas, a anunciação se dá em três etapas diferentes. A primeira 
etapa foi o milagre da concepção de Isabel, uma mulher já de idade avançada e 
estéril. João foi anunciado por um anjo a Zacarias, esposo de Isabel, dando-lhe 

que tua 
súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome 

Gabriel fala diretamente com 

temas, Maria! Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio 
e darás à luz -31). E na 
última etapa, Maria visita sua prima Isabel que está esperando um filho: João 
Batista. A criança agita-se no seu ventre: 
bendito o fruto do teu ventre! Donde me vem que a mãe do meu Senhor me 
visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança 

-44). Já em Saramago, os fatos 
se alteram e se altera também o protagonista deste feito. Quem vai visitar 
Maria e dizer a ela que está grávida não é mais um anjo, mas sim o diabo que 
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aparece sob a forma de um mendigo que lhe pede comida e lhe dá em troca um 
punhado de terra reluzente. Assim, ele dá a notícia: 

 
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. 31) 
 

O nascimento de Cristo acontece, em todos os Evangelhos, em Belém e 

entrar na casa viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o 
essa visita é similar; contudo, há a 

(LC, 2:19). No romance, o nascimento de Jesus é narrado desde as dores 
sentidas por Maria, que parecem ser as dores da criança, e não as dores dela 
mesma:  

 
não fora no seu próprio corpo que ela sentira a dor, 
sentira-a sim, mas como uma dor efectivamente sentida 
por outrem, quem, o filho que dentro de si está, como é 
possível suceder tal coisa, que possa o corpo sentir uma 
dor que não é sua, ainda por cima sabendo que não o é 
(SARAMAGO, 1991, p. 70-72). 

 
Jesus nasceu em uma cova, o único local cedido por uma família a quem 

pediram ajuda. Quem realiza o parto é uma escrava que se compadece da 
situação da jovem. A dor do parto de Maria é mais uma vez mencionada e dessa 
vez a dor é dela e, na agonia, os gritos pareciam vir debaixo da terra. Assim 
ocorreu o primeiro contato com os três Reis Magos que vieram ver de onde 
vinham os gritos e se depararam com José: 
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levava garantida e pousada e pudera, enfim, abandonar-
se ao sofrimento (...) três pastores que andavam por 
perto com os seus rebanhos de ovelhas foram para José 
e perguntaram-lhe, Que é isto, que parece que a terra 
está gritando, e ele respondeu, É a minha mulher que dá 
a luz além naquela cova (SARAMAGO, 1991, p. 80-81) 
 

Apesar de ser possível interpretar, nos Evangelhos, que Maria e José 
tiveram outros filhos, isso não é mencionado com exatidão. Na passagem da 
crucificação, Maria é especificada em Mateus e Marcos como a mãe de Tiago. 
Em Lucas, Maria é mencionada dessa forma na passagem da ressurreição: 

desde a Galileia, a servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e 
-56); i 

algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas, Maria de Magdala, Maria, mãe 
; 

cada um dos filhos 
da mãe de Jesus é mencionado com exatidão  
de Tiago nasceu Lísia, depois de Lísia nasceu José, depois de José nasceu Judas, 
depois de Judas nasceu Simão, depois Lídia, depois Justo, depois Samuel e se 

 (SARAMAGO, 
1991, p. 128). 

É possível que haja uma certa ambiguidade no sentido da palavra 
virgem no que tange à continuidade da castidade de Maria. Isso faz questionar 
a impossibilidade de ela ter tido outros filhos, embora seja possível afirmar 
que Jesus teve irmãos. Qualls-Corbett alude que a palavra virgem assume, 
nesse caso, um sentido de castidade e pureza, e não necessariamente o fato de 
Maria jamais ter vivido uma vida conjugal: 

 
consideremos a imagem de Maria, mãe de Jesus. Ela é 
cultuada como a Virgem Maria. Na verdade, é a sua 
virgindade (o estado de castidade, e não o sentido 
original da palavra) que a separa das outras mulheres. 
Maria também é associada ao cosmos, costumando ser 
chamada Rainha do Céu. Para evidenciar sua beleza 
celestial, ela é frequentemente representada 
entronizada sobre a lua. Sua primeira associação é com 
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o filho, que é sacrificado; o papel de Maria como esposa 
é insignificante. (QUALLS-CORBETT, 2002, p. 201) 
 

Portanto, ainda que Maria tenha se casado com José, levando uma vida 
conjugal comum e tido outros filhos, a sua castidade se manteve como símbolo 
de pureza: inalteravelmente Virgem e Mãe.  

A relação entre Maria e Jesus é talvez uma das alterações mais 
marcantes que a personagem sofre no romance de Saramago. Embora não haja 
de fato uma mudança brusca  pois tampouco os textos bíblicos explicitam se 
eles tinham uma boa relação , no romance conhecemos com detalhes os 
problemas que eles têm. Afastam-se definitivamente, e Maria não está 
presente no momento da crucificação de Jesus, sendo essa a mudança mais 
notável entre as passagens bíblicas e o romance. Desde a infância de Jesus, fica 
claro que antes da relação mãe e filho há a necessidade de se respeitar a 
hierarquia entre homem e mulher, mesmo Jesus ainda sendo uma criança. Na 
passagem em que Jesus foge para a sinagoga são evidenciadas a sabedoria e a 
eloquência de Jesus, sem que se perceba o fato de que o garoto desrespeitaria 
a própria mãe:  

 
Três dias depois eles o encontraram no Templo, sentado 
em meio aos doutores, ouvindo-os, interrogando-os; e 
todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua 
inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram 

assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos, te 
 or que me 

procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu 

-50) 
 

Em Saramago, Jesus recebe lições na sinagoga. Não há um 
correspondente à passagem em Lucas, mas há uma menção da maneira como 
Maria se sente com relação ao filho, mesmo ele sendo apenas um menino:  
 

A lição acabava pela hora sexta, que era o nosso meio-
dia, e agora, Maria já estava à espera do filho, e, coitada, 
não podia perguntar-lhe como ia nos aproveitamentos, 
nem esse simples direito ela tem, pois lá diz a máxima 
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terminante do sábio, Melhor fora que a Lei perecesse 
nas chamas do que entregarem-na às mulheres, também 
não devendo ser esquecida a probabilidade de que o 
filho, já razoavelmente informado do lugar das 
mulheres no mundo, incluindo as mães, lhe desse uma 
resposta torta, daquelas capazes de reduzir uma pessoa 
à insignificância, que tem cada qual a sua (SARAMAGO, 
1991, p. 130) 
 

Ainda sobre a relação de Maria com seu primogênito, a passagem dos 
verdadeiros parentes de Jesus sugere um distanciamento entre ele e sua 
família sanguínea e uma entrega total a seu propósito espiritual. Ele se nega a 
reconhecer a sua família e afirma que sua mãe e seus irmãos são aqueles que 
creem nele, mas não fica claro se seus familiares não creem nele:  
 

Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus 
irmãos estavam fora procurando falar-lhe. Eis que tua 
mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus 

com a mão, disse: 
porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está 
nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. (MT, 12:46-50) 
 

Em Marcos e Lucas essa passagem é similar: 
 

Chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando do 
lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão 
sentada em torno dele, disseram-

repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu 
red
fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. 
(MC, 3:31-35) 
 
Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não 
podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no 
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aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em 
prá -21) 
 

Já no romance, essa passagem sugere que a relação entre Maria e seu 
primogênito era complicada, e que ele estava abdicando do seu convívio 
familiar. Jesus partiu pela última vez de casa, e a relação entre eles muda 
definitivamente. A mãe e os irmãos não acreditaram nele quando contou do 

Jesus saía de sua casa, mas agora não disse, Duma maneira ou doutra, sempre 
voltarei.  

Na terceira conversa que Maria teve com o anjo, ela tem a confirmação 
de que Jesus dizia a verdade, e ele era realmente o filho de Deus. Então, ela se 
arrepende e pede que os irmãos saiam em busca dele. O diálogo entre ela e o 
anjo se assemelha com o que está contido em Lucas (1:26-37), porém a 
revelação carrega frieza e ironia. Maria, então, recebe a confirmação de que 
serviu como receptáculo para gerar o filho de Deus, sem que houvesse 

que cometeu, porém é tarde demais. O anjo confirma que Jesus morrerá, e que 
ela não estará ao seu lado quando acontecer. (SARAMAGO, 1991, p. 309-310). 
O episódio do romance que corresponde à passagem da negação dos seus dá-
se após a última partida de Jesus, quando os irmãos vão em busca dele e o 
encontram no meio da estrada. Nesse episódio, Maria não está presente: 
 

Quem são minha mãe e meus irmãos, pergunta, não é 
que ele o não saiba, a questão é se sabem eles quem ele 
é, aquele que perguntou no Templo, aquele que 
contemplou os horizontes, aquele que encontrou Deus, 
aquele que conheceu o amor da carne e nele se 
reconheceu homem. (SARAMAGO, 1991, p. 289-290). 

 
Um dos milagres mais notórios de Jesus é a transformação de água em 

vinho e se encontra em João (JO, 1:1-4). A forma como Jesus se dirige a Maria 
é semelhante no texto bíblico e no romance. Mais uma vez, indica o 
afastamento que havia entre mãe e filho. Porém, a passagem bíblica pode 
indicar apenas um tratamento comum entre homens e mulheres. Segundo a 
Bíblia, esse tratamento se repetirá em João (JO, 19:26), quando Jesus entrega 



 
 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS 
n.16, 2022, jul.-dez., 2022  ISSN 2359 3679 

 
  156 

Maria como mãe do seu discípulo amado, pois Maria é como Eva em Gênesis: 
-20). Já a passagem do romance contém 

uma rusga de mágoa entre mãe e filho:  
 

No terceiro dia, houve um casamento em Caná, na 
Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado 
para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não 
havia mais vinho, pois, o vinho do casamento havia 

es não têm 

. (JO, 2:1-4) 
 
chegou-se ao filho e disse-lhe, no tom de quem está 
certo de não ter de dizer tudo para ser entendido, Não 
têm vinho. Jesus voltou lentamente a cara para a mãe, 
olhou-a como se ela tivesse falado de muito longe, e 
perguntou, Mulher, que há entre ti e mim, palavras 
estas, tremendas, que as ouviu quem ali estava , mas o 
assombro, a estranheza, a incredulidade, Um filho não 
trata desta maneira a mãe que lhe deu o ser  
(SARAMAGO, 1991, p. 343-344) 
 

Maria está presente em todas as passagens bíblicas que correspondem 
à crucificação de Cristo, com exceção de Lucas (LC, 20: 44-26), em que a 
passagem que corresponde à morte de Jesus não é narrada com tantos 
detalhes. Ela é citada em Mateus (MT, 27:56) e em Marcos (MC, 27:55-56). 
Também nas passagens da ressurreição, Maria sempre está presente, como 
podemos observar em Mateus (MT, 27:61), Marcos (MC, 28:1), Lucas (LC, 24:9-
10) e João (JO, 19:25). O milagre da ressurreição não acontece no romance de 
Saramago, pois este termina na crucificação, fazendo com que o personagem 
de Jesus seja apenas um homem que morreu injustamente.  

A Virgem Maria parodiada no romance despe-se do manto de castidade, 
o mesmo manto usado para estreitar seu valor como mãe, e torna-se uma 
mulher comum. Nas palavras de Beauvoir: "A maternidade, como fenômeno 

romance saramaguiano, não há nada de especial em Maria, subtraindo assim a 
santidade da vida do próprio filho. 
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Maria de Magdala 
 

O personagem que se torna mais marcante na vida de Jesus na sua fase 
adulta e o que mais destoa entre o romance e a Bíblia é Maria de Magdala (ou 
Madalena). O Jesus bíblico pode ser interpretado como um homem celibatário; 
contudo, em Saramago, Maria de Magdala aparece como seu par romântico 
desde o primeiro encontro. Os aspectos que podemos comparar e constatar 
que se assemelham são os seguintes: a prostituta antes de encontrar Jesus 
esteve ao seu lado durante o Calvário até o momento da Crucificação. Ela 
também está presente, de forma unânime em todos os Evangelhos, na 
Ressurreição de Cristo. Os aspectos que destoam do texto bíblico advindos da 
licença poética de Saramago são: Maria de Magdala se relaciona afetivamente 
com Jesus tornando-se sua companheira; é a mesma Maria de Betânia que 
derrama sobre Jesus perfumes e é também a Maria, irmã de Lázaro. 

Dentre os evangelhos, apenas em Lucas, Maria Madalena é citada antes 
da passagem que corresponde à paixão de Cristo como a companhia feminina 
de Jesus:  

Depois disso, ele andava pelas cidades e povoados, 
pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus, 
Os Doze o acompanhavam, assim como algumas 
mulheres que haviam sido curadas de espíritos 
malignos e doenças: Maria, chamada Madalena, da qual 
havia saído sete demônios, Joana mulher de Cuza, o 
procurador de Herodes, Susana e várias outras, que o 
serviam com seus bens. (LC, 8,1-3) 
 

 Além desse trecho, não há nenhuma certeza de que outras personagens 
citadas nos textos bíblicos correspondam à Maria Madalena. No romance de 
Saramago, sendo Jesus mais humano e menos santo, ele se apaixona por Maria 
e tem com ela seu primeiro encontro amoroso. Jesus passava pela cidade de 
Magdala ao retornar para Nazaré com os pés machucados. Então, decide parar 
para pedir ajuda, justamente, na casa dessa mulher. Apesar da dor, uma 
atração física por Maria de Magdala se apodera do viajante, imediatamente. 
Maria, então, cuida dos pés de Jesus. A essa altura ele apenas desconfia, por 
causa da limpeza e do perfume do lugar, que ela é uma prostituta e tenta, em 
vão, recobrar os ensinamentos que asseveram que não deve aproximar-se da 
mulher leviana (SARAMAGO, 1991, p. 276). Depois dos cuidados recebidos, 
Jesus pergunta à mulher como poderia agradecer-lhe e ela o convida para ficar. 
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Ele recusa, afirmando não ter dinheiro para pagá-la e, timidamente, lhe conta 
que nunca teve relações sexuais. Ela então o conduz ao seu leito e eles têm sua 
primeira relação sexual, refutando assim a versão bíblica celibatária de Jesus. 
O encontro é narrado com detalhes, sem nenhum correspondente nos textos 
bíblicos: 

Agora Maria de Magdala ensinara-lhe, Apreende o meu 
corpo, e repetia, mas doutra maneira, mudando-lhe uma 
palavra, Aprende o teu corpo, e ele aí o tinha, o seu 
corpo, tenso, duro, erecto, e sobre ele estava, nua e 
magnífica, Maria de Magdala, que dizia, Calma, não te 
preocupes, não te movas, deixa que eu trate de ti, então 
sentiu que uma parte do seu corpo, essa, se sumira no 
corpo dela, que um anel de fogo o rodeava, indo e vindo, 
que um estremecimento o sacudia por dentro, como um 
peixe agitando-se e que de súbito se escapava gritando , 
impossível, não pode ser, os peixes não gritam, ele, sim, 
era ele que gritava, ao mesmo tempo que Maria, 
gemendo, deixava descair o corpo sobre o dele, indo 
beber-lhe da boca o grito, num sôfrego e ansioso beijo 
que desencadeou no corpo de Jesus um segundo e 
interminável frémito. (SARAMAGO, 1991, p. 281) 

 
Maria de Magdala é aquela que segue Jesus na sua jornada pelo Calvário. 

Não recebe o título de apóstola e é citada apenas como uma das suas 
companhias. Cabe a nós observarmos que seu nome, quando aparece, sempre 
vem primeiro, antes até que o nome da mãe, isso quando não vem só. No 
romance é relatado o exato momento em que Maria de Magdala declarou sua 
lealdade a Jesus. Foi quando ele se encontrava sozinho, longe da família e ainda 
não tinha ido ao encontro dos seus apóstolos. Essa declaração se dá em dois 
momentos diferentes e é carregada de devoção: Pois eu digo-te que Maria de 
Magdala estará ao pé de ti, prostituta ou não, quando precisares dela, Quem 
sou para merecer isso, Tu não sabes quem és.  

 
Se me procurares, aqui me encontrarás, O meu desejo 
será encontrar-te sempre, Encontrar-me-ias mesmo 
depois de morreres, Queres dizer que vou morrer antes 
de ti, Sou mais velha, de certeza morrerei primeiro, mas, 
se acontecesse de morreres tu antes de mim, eu 
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continuaria a viver, só para que me pudesse encontrar, 
E se fores tu a primeira a morrer, Bendito seja quem te 
trouxe a esse mundo quando eu ainda estava nele. 
(SARAMAGO, 1991, p. 287) 
 

  Quando Maria renuncia à prostituição para viver com Jesus, as pessoas 
na cidade de Magdala passam a caçoar dele. Então, após duas semanas 
buscando trabalho sem obter êxito, Jesus anuncia que vai embora para uma 
região próxima ao mar. Ela queima a sua casa e parte com ele:  
 

Duas semanas se aguentou a troça, mas ao cabo Jesus 
disse a Maria, Vou-me embora daqui, Para onde, Para a 
borda do mar. Partiram de madrugada, e os habitantes 
de Magdala não chegaram a tempo de aproveitar 
alguma coisa na casa que ardia. (SARAMAGO, 1991, p. 
308).  

 
No romance, essa passagem apresenta bem a renúncia de tudo o que 

Maria de Magdala tinha e era antes de conhecer Jesus. A renúncia à natureza 
pecaminosa é, segundo Nancy Qualls-Corbett, o que a torna popularmente 
conhecida: 
 

Ela oferecia esperança aos mortais que não conseguiam 
atingir o estado de perfeição da Virgem e que 
procuravam perdão para os seus pecados. (...) a 
repressão da sexualidade pelo pai cristão manipulou a 
imagem de maneira que Maria Madalena fosse vista 
como penitente, renunciando à sua sexualidade. 
(QUALLS-CORBETT, 2002, p. 194) 

 
Ainda segundo a autora, essa é apenas uma das possíveis interpretações 

sobre a importância de Maria Madalena nos textos bíblicos: 
 

Em outras fontes que não as Escrituras cristãs, 
encontramos uma imagem bem diferente de Madalena 
e sua função. Nos Evangelhos Gnósticos, por exemplo, ela 
é vista como líder ativa no discipulado de Cristo. O 
gnóstico Evangelho de Filipe relata a união do homem e 
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da mulher como símbolo de cura e paz, [e] estende-se ao 
relacionamento de Cristo e Madalena que, diz ele, era 
frequentemente beijada por ele . Ele descreve Maria 
Madalena como a companhia mais íntima de Jesus, e 
símbolo da Sabedoria Divina  (QUALLS-CORBETT, 
2002, p. 197, grifos da autora) 

 
Saramago associa Maria a outras personagens femininas que aparecem 

nos Evangelhos. No romance, como dissemos, é a mesma pecadora de Betânia 
que unge a cabeça e os pés de Jesus com perfumes e é a irmã de Marta e Lázaro. 
Ela revela a Jesus que se chama Maria de Magdala por ter se mudado para a 
cidade depois que se tornou prostituta, mas que, na verdade, nasceu em 
Betânia: 

 
Um dia, Jesus perguntou-lhe se não tinha parentes que 
pudessem recebê-la, e ela disse que tinha um irmão e 
uma irmã vivendo na aldeia de Betânia de Judeia, ela 
Marta, ele Lázaro, mas que os deixara quando se 
prostituíra e, para que não se envergonhassem dela, 
fora para longe, de terra em terra até chegar em 
Magdala, então o teu nome deveria ser Maria de Betânia, 
se lá nasceste, disse Jesus (SARAMAGO, 1991, p. 329)  

 
Na Bíblia, estas três mulheres são pessoas diferentes e aparecem em 

passagens distintas. Como em Betânia, na casa de Simão, onde uma mulher 
aproximou-se de Jesus e ungiu seus pés e cabeça com perfume e é repreendida 
pelos que estão presentes (MT, 26:6-9). Acontecimento similar em Marcos 
(MC, 14:3-4). A mesma passagem é narrada com mais riqueza de detalhes em 
Lucas (LC, 7:36,47), ficando assim evidente a adoração da pecadora por Jesus: 
  

Um fariseu o convidou para comer com ele. Jesus entrou, 
pôs-se na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu 
uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele 
estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de 
alabastro com perfume. E, ficando por detrás, aos pés 
dele, chorava; e com as lágrimas começou a banhar-lhe 
os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos 
e a ungi-los com perfume. Vendo isso o fariseu que o 
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havia convidado pôs-se a refletir Se este homem fosse 
profeta, saberia bem quem é essa mulher que o toca, 
porque -se para a 
mulher disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua 
casa e não me derramaste água nos pés; ela, ao 
contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os 
com os cabelos. Não me deste um ósculo; ela, porém, 
desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de 
beijos. Não me derramaste óleo na cabeça, ela, ao invés, 
ungiu-me com perfume, por esta razão eu te digo, seus 
numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela 

-47) 
 

Os Evangelhos não concordam totalmente entre si e os fatos se 
modificam de um livro para o outro. No entanto, há em João (JO 11:1-5; JO 12:1-
5), um trecho que conecta as duas passagens, fazendo da família de Lázaro a 
mesma família de Betânia.  

 
Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria 
e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o 
senhor com bálsamo e enxugara os pés com os cabelos. 
Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs 

amas está doente
doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que 

-5) 
 

Também em João: 
 

Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde 
estava Lázaro, que ele ressuscitou dos mortos. 
Ofereceram ali um jantar; Marta servia e Lázaro era um 
dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo 
tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito 
caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos; 
e a casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Disse 
Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o 
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trezentos denários para dá- -5) 
 

Essa passagem seria o suficiente para afirmar que a pecadora de 
Betânia e a irmã de Lázaro são a mesma pessoa. Porém, os estudiosos da Bíblia 
afirmam que são episódios diferentes. Em Lucas (LC, 8), há o registro da 
passagem de Jesus pela casa de Lázaro, que se assemelha ao romance: 
 

Estando em viagem, entrou num povoado, e certa 
mulher chamada Marta, recebeu-o em sua casa. Sua 
irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, 
escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo 

importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer 
o serviço? Dize-

agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é 
necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, 
escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. (LC, 
10:38-42) 

 
No romance, Maria retorna à casa dos irmãos depois de anos e é 

recebida com ressentimento pela irmã gêmea Marta. Marta demonstra ciúme 
ao ver Maria acompanhada de Jesus:  
 

Um pouco mais tarde, Maria, achando-se sozinha com 
Jesus, disse-lhe, meio a sério, meio a sorrir, Pelos vistos e 
ouvidos, estas irmãs nasceram para enamorar-se de ti, e 
Jesus respondeu, O coração de Marta está cheio de 
tristeza de não ter vivido, A tristeza dela não é essa, está 
triste porque pensa que não há mais justiça no céu se a 
impura é a que recebe o prémio, e a virtuosa tem o corpo 
vazio, Deus terá para ela outras compensações, Pode ser, 
mas Deus, que fez o mundo, não deveria privar de 
nenhum dos frutos da sua obra as mulheres de quem 
também foi autor. (SARAMAGO, 1991, p. 409) 
 
Perdoemos a Marta o orgulho que a levou a dizer, 
baixinho, com a cabeça tapada pelo lençol para não ver 
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nem ouvir, Eu seria mais digna. (SARAMAGO, 1991, p. 
413) 

 
Maria de Magdala aconselhará Jesus em diversos momentos e assim 

altera acontecimentos marcantes. Um outro milagre notório concebido por 
Jesus é a ressurreição de Lázaro, que se apresenta em João (JO, 11:43). Este 
sofre a intervenção de Maria, que com sensibilidade impede que Jesus o 
ressuscite: 
 

olhando o corpo abandonado pela alma, estenda para 
ele os braços como o caminho por onde ela há-de 
regressar, e diga, Lázaro, levanta-te, e Lázaro levantar-
se-á porque Deus o quis, mas é neste instante, em 
verdade último e derradeiro, que Maria de Magdala põe 
uma mão no ombro de Jesus e diz, Ninguém na vida teve 
tantos pecados que mereça morrer duas vezes, então 
Jesus deixou cair os braços e saiu para chorar. 
(SARAMAGO, 1991, p. 426). 

 
Outro acontecimento alterado é o episódio da figueira, no qual Jesus 

torna a árvore estéril por não lhe matar a fome quando passa por ela. Esse 
episódio está presente em Mateus (MT, 21:18-19) e Marcos (MC, 11:12-14). Já 
em Saramago, Maria de Magdala outra vez o repreende:  
 

Ia Jesus por caminho no campo quando sentiu fome, e 
vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se nela 
encontraria alguma coisa, mas, ao chegar ao pé dela, não 
encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. 
Disse então, Nunca mais nascerá fruto de ti, e naquele 
mesmo instante secou a figueira. Disse Maria de Magdala, 
que com ele estava, Darás a quem precisar, não pedirás a 
quem não tiver. Arrependido, Jesus ordenou à figueira 
que ressuscitasse, mas ela estava morta. (SARAMAGO, 
1991, p. 359-360) 
 

Nos dois acontecimentos, morte e ressurreição deixam de ser poderes 
absolutos de Jesus. Ele não faz Lázaro ressuscitar e mata a figueira, mas não é 
capaz de fazê-la reviver novamente. Lidando com a capacidade de um homem 
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comum, isso o torna mais humano. Nos dois acontecimentos foram os 
conselhos de Maria de Magdala que mostraram isso a ele.  

Ainda quando Maria de Magdala e Jesus se encontram pela primeira 
vez, a relação entre os dois é estabelecida pelo que ela lhe ensina (SARAMAGO, 
1991, p. 282-283). A princípio, o diálogo parece mencionar apenas a relação 
sexual, contudo, pode ser interpretado como outros ensinamentos após todos 
os conselhos que ela dará a ele no decorrer do romance.  

Maria Madalena aparece nas passagens da crucificação em Mateus 
(27:55) e Marcos (15:40-41), contudo, não é mencionada com precisão em 

acompanhado desde a Galileia  (LC, 23:49). Ela ainda estará presente em todas 
as passagens do milagre da Ressurreição. Em Saramago, o romance termina 
com a crucificação: 

  
Pelo meio da multidão, com ela confundidos, andavam 
meio perdidos os discípulos, e também as mulheres que 
com eles tinham vindo, estas conheciam-se logo pelas 
lágrimas, só uma delas é que não chorava, era Maria de 
Magdala, porque o choro se lhe estava queimando 
dentro. (SARAMAGO, 1991, p. 438) 
 
As mulheres sobem ao lado de Jesus, umas tantas aqui, 
umas tantas ali, e Maria de Magdala é a que mais perto 
vai, mas não pode aproximar-se porque não a deixam os 
soldados (SARAMAGO, 1991, p. 442) 
  

Vale ressaltar o fato de que, em João (20:11-18), há a passagem em que 
Maria Madalena é a primeira pessoa a encontrar Jesus após a ressurreição. Ela 
o chama   Mestre , que segundo os estudiosos é ainda mais 
solene que Rabi, evidenciando, assim, a possibilidade de ela ser uma entre os 
doze discípulos.  
 
Conclusão 
 

Em Hutcheon (1995, p. 11) 
ressalta a função da ironia em criar uma comunicação entre os textos, 
sublinhando diferentes pontos de vista compartilhados ou separados por 
acepções políticas e sociais. A obra saramaguiana utiliza-se da ironia para 
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recontar com liberdade poética uma das histórias mais importantes da 
humanidade, enquanto fornece destaque para diferenças cruciais entre a 
época em que o texto original foi escrito e todo processo social ao qual foi 

agudeza, a ironia sublinha o ponto de vista elevado do escritor, como fica 

saramaguiana se faz como recurso estilístico intrínseco ao gênero, não com a 
intenção de ridicularizar, mas sim de ressaltar o caráter político das 
disparidades entre os textos. É necessário conhecer bem o objeto parodiado, 
para só assim subvertê-lo, alongar ou encurtar sua realidade  e Saramago o 
realiza com maestria. Não se trata de uma satirização, pois, como afirma 
Hutcheon em Uma teoria da paródia (1985, p. 19), essa não é a função da 
paródia, mas sim a de retomar a obra e interpretá-la, ressaltando assim sua 

nostálgica de modelos passados: é uma confrontação estilística, uma 

(HUTCHEON, 1985, p. 19). 
A paródia realizada por José Saramago estabelece entre o romance e os 

Evangelhos uma relação de reformulação, abarcando conceitos da crença 
popular e alguns questionamentos feitos por diversos estudiosos ao longo dos 
séculos, que dividem a consolidação dos Evangelhos e a transformação da 
visão religiosa do século XX. A sexualidade feminina  assunto amplamente 
discutido na modernidade  é colocada em questão como o fato que pode 
reduzir ambas as personagens bíblicas, sendo a sua renúncia capaz de 
enaltecê-las. Maria  a Virgem  é elevada como símbolo de pureza indelével, 
enquanto Maria Madalena renuncia à sua sexualidade para tornar-se digna de 
ser a seguidora de Cristo. Parodiando os personagens e alterando esses 
detalhes, José Saramago não apenas desdiz o fato em si, mas também 
desconsidera a renúncia da sexualidade feminina como representação de 
superioridade dos importantes personagens dos Evangelhos.  
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