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Então, Maria se levantou e disse a seus 

irmãos:  

“Não fiqueis pesarosos e indecisos, porque 

Sua graça vos acompanhará e protegerá: 

em vez disso louvemos Sua grandeza, 

porque Ele nos preparou. Ele nos convida 

a sermos plenamente Humanos” 

(Anthropos).  

 

Com estas palavras, Maria voltou seus 

corações para o Bem; as palavras do 

Mestre tornaram-se claras para eles.  

 

O Evangelho de Maria – Míriam de 

Mágdala, página 9, versículos de 12 a 20. 

 



 

 

RESUMO 

 

Os romances O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago e O Evangelho 
de Barrabás, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta travam um diálogo 
com o texto bíblico, sendo paródia dos evangelhos canônicos. O presente estudo 
visa analisar as personagens Maria de Magdala e Maria Magdalena, 
respectivamente, almejando verificar em que sentido elas se aproximam e, ao 
mesmo tempo, se distanciam da figura da Madalena bíblica e o que há de 
semelhante e diferente entre elas. Para tal, parte dos estudos de Literatura 
Comparada, mais precisamente, da teoria do dialogismo bakhtiniano. Ademais, 
adentra em questões de identidades múltiplas e de gênero para verificar em que 
sentido o masculino e o feminino convivem e se complementam e de como o 
deslocamento das identidades auxilia no processo de construção do sujeito, no que 
tange à autoconsciência que as personagens dão umas às outras através do contato 
com o outro.  

 

Palavras-chave: Maria Madalena; dialogismo; identidades múltiplas; 
autoconsciência.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The novels The Gospel According to Jesus Christ by José Saramago and The 
Gospel of Barrabas by Jose Roberto Torero and Marcus Aurelius Pimenta dialogue 
with the biblical text as a parody of the canonical gospels. The present study aims at 
analyzing the characters Mary of Magdala and Mary Magdalene, respectively, in 
order to check how close they are and at the same time how different they are from 
the figure of Magdalene from the Holy Bible as well as what differences and 
similarities exist between them. In order to achieve this objective, this study considers 
the studies of Comparative Literature, more precisely, Bakhtin’s Dialogic Theory. 
Moreover, it enters into issues of multiple identities and gender in order to verify in 
what sense male and female coexist and complement each other and how the 
displacement of identities helps to construct the subject, regarding the self-
consciousness which the characters give to one another through the contact with the 
other.  

Key words: Mary Magdalene, dialogism, multiple identities, self-consciousness 
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1. INTRODUÇÃO: NO PRINCÍPIO ERA UMA MULHER... E ELA HABITOU A 

IMAGINAÇÃO DOS ARTISTAS 

Há mais de dois mil anos a figura de Maria Madalena, Magdalena, de 

Magdala, vem habitando a imaginação dos homens do Ocidente. Muito já foi dito, 

escrito, pintado, inventado, representado (no cinema e no teatro), interpretado – seja 

do ponto de vista teológico ou histórico – a respeito dessa figura tão enigmática que 

foi a prostituta, a pecadora, a seguidora, a santa descrita pelos Evangelhos.  

Sua identidade ainda é muito controversa: quem teria sido? A pecadora de 

que nos fala os Evangelhos? A mulher adúltera? Aquela que enxugou os pés de 

Jesus com seus cabelos? A irmã de Marta e Lázaro – e que escolheu a melhor parte: 

ouvir o Mestre? A apóstola, fundadora do Cristianismo, por ter sido a primeira 

testemunha da ressurreição? A mulher que detinha o conhecimento de coisas que o 

Mestre confiou somente a ela e não aos outros discípulos? A preferida de Jesus, sua 

parceira, com quem viveu uma história de amor? Enfim... muitas são as 

possibilidades e tentativas de definição para dizer quem foi Maria Madalena. Essa 

impossibilidade de definir sua verdadeira identidade – coisa que nem os Evangelhos 

o fazem com precisão – vem sendo fonte de pesquisa para vários estudiosos e 

alimentando a imaginação de vários artistas. 

A certeza sobre a biografia de Maria Madalena é algo ainda muito incerto para 

a comunidade científica, pois, houve uma confusão entre as “três Marias” que são 

citadas pelos evangelistas. Por isso, é tão difícil falar com precisão sobre a 

verdadeira identidade dessa personagem. De acordo com Salma Ferraz (2011, p. 

25):  

[...] à biografia e perfil de Madalena, que, pelos textos de Lucas, sofria de 
algumas enfermidades psicossomáticas, foram acrescentados o perfil de 
uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, com sua feminilidade 
explícita (perfumes, lágrimas, cabelos soltos), e o motivo de seu pecado ter 
sido identificado com a prostituição, mais o episódio do quase 
apedrejamento de uma mulher adúltera, que nem sequer é nomeada por 
João. Estava feita a confusão, a síntese de três biografias, formando o 
tríplice rosto de Madalena – endemoninhada, pecadora e prostituta – que 
perdurou durante séculos entre leigos no assunto.  
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Essa confusão do perfil de Madalena com essas três mulheres deve-se ao 

Papa Gregório Magno em um sermão proferido na Páscoa do ano de 591, no qual 

ele usou o adjetivo prostituta para se referir à pecadora de Lucas 7, 36-38:  

Um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do 
fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então 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. (grifo 
nosso)  

Estava criado, então, o problema: Madalena passou a ser aquela mulher 

enigmática, de quem muito se falava, mas pouco se sabia com precisão. Estava, 

assim, preparado um “prato cheio” para os escritores, pintores, compositores, 

escultores para criarem em cima dessa figura. Mas, por que esse fascínio por essa 

mulher? Por que ela povoa a imaginação das pessoas, dos artistas de modo geral? 

Por que ela é tão importante nos Evangelhos canônicos, mas, ao mesmo tempo, os 

próprios evangelistas dão-nos tão poucas referências exatas dela? Pois,  

Todos os evangelistas dão importância crucial à Madalena do Homem de 
Nazaré, uma vez que ela é citada 12 vezes a mais que Maria, mãe de 
Jesus. Supomos que Madalena fosse tão conhecida naquela época, 
praticamente uma celebridade, que era impossível não se fazer referência a 
ela, por isso há uma quádrupla atestação dos evangelistas sobre a atuação 
dela. (FERRAZ, 2011, pp. 29-30)  

Outro aspecto importante da biografia de Madalena é a questão de sua não 

pertença, ou seja, ela somente é designada/ identificada com o sobrenome do lugar 

a que pertencia: de Magdala, e não como as demais mulheres que eram, nos 

dizeres de Salma Ferraz, “irmã de fulano, mulher de sicrano” etc. Por outro lado, a 

estudiosa do assunto, diz-nos que “ela é uma das únicas mulheres a terem o seu 

segundo nome, Magdala, citado, justamente com o intuito de diferenciá-la das 

demais Marias”. (FERRAZ, 2011, p. 26). Maria de Magdala era, portanto, diferente 

das outras mulheres, não por ser prostituta, mas por ter uma importância 

fundamental no projeto do Reino de Deus proposto por Jesus Cristo.  
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Tão grande foi sua atuação no processo de disseminação da mensagem de 

amor proposta pelo nazareno, que há, inclusive, um Evangelho apócrifo atribuído a 

ela: o Evangelho de Maria – Míriam de Mágdala. Neste Evangelho, que até os dias 

hodiernos permanece “oculto”, “desprezado” pela Igreja Católica, há menção ao 

papel de discípula/apóstola de Madalena. Ela teria sido a companheira, amiga de 

Jesus, a quem ele teria confiado ensinamentos que não dera a conhecer aos demais 

discípulos. Tal fato fez com que as palavras por ela ditas, ensinadas, não fossem 

bem aceitas, pois se sabe que na cultura judaica, não era comum um homem manter 

conversações com uma mulher, especialmente se esta não era sua esposa. Jesus, 

além de dar atenção às mulheres em geral, teria escolhido Madalena como sua 

companheira, a quem dedicava especial atenção e um amor diferente do que 

dedicava a seus amigos. Isso fez com que se criasse certo clima de ciúmes entre os 

discípulos, especialmente em Pedro, conforme atesta o próprio texto de Madalena 

(página 17, versículos de 15 a 20): “Será possível que o Mestre tenha conversado 

assim com uma mulher, sobre segredos que nós mesmos ignoramos? Devemos 

mudar nossos hábitos; escutarmos todos esta mulher? Será que Ele 

verdadeiramente a escolheu e a preferiu a nós?”.  

Talvez aqui tenhamos um dos prováveis motivos pelos quais esse Evangelho 

não fora aceito pela Igreja. Será que, se os dirigentes da Igreja tivessem dado a 

devida importância às palavras contidas no texto atribuído a Madalena, a 

configuração patriarcal do Catolicismo teria se mantido por tantos séculos? 

Perguntas... Perguntas somente, cujas respostas não são da competência desta 

pesquisa.  

Madalena era uma mulher diferenciada em seu tempo. Ela era uma mulher 

que detinha o conhecimento. Isso fazia dela especial entre as demais e, claro, uma 

ameaça para a cultura patriarcal da época. Ela exercia um papel fundamental no 

projeto do Reino de Deus anunciado por Jesus: cabia a ela a confiança de Jesus, 

dizendo-lhe palavras que não dizia aos discípulos. Dessa maneira, era ela quem 

lhes explicava o que o Mestre tinha confiado a si. Jean-Yves Leloup, na introdução 

do Evangelho de Maria, traduzido e comentado por ele, diz que:  
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Este papel de intermediária entre Jesus e os discípulos repousava sobre a 
crença na posição de Maria Madalena como companheira de Jesus durante 
sua vida e primeira testemunha da ressurreição. Ela era aquela que, tendo 
seguido Jesus passo a passo, e estando presente na manhã da Páscoa, 
tinha sido agraciada com revelações especiais. (2004, pp. 11-12)  

É por tudo isso que Maria Madalena continua viva na imaginação dos artistas, 

de várias épocas, dentre eles, o romancista português, prêmio Nobel de Literatura 

em 1998 – José Saramago – e os autores brasileiros contemporâneos – José 

Roberto Torero, autor de vinte livros e Marcus Aurelius Pimenta, autor de dez livros. 

Os dois escreveram alguns livros juntos, dentre os quais Terra Papagalli (1997), 

Santos, um time dos céus (1998), Futebol é bom para cachorro (2002), Nuno 

descobre o Brasil (2004), Naná descobre o céu (2005), Nonô descobre o espelho 

(2007), Chapeuzinhos coloridos (2010) e O Evangelho de Barrabás (2010).  

José Saramago, em seu romance polêmico O Evangelho segundo Jesus 

Cristo (1991) retoma a tradição, já bastante explorada pela literatura e pelo cinema, 

além de referências aos evangelhos apócrifos, que julga ter havido uma ligação 

erótico-amorosa entre Jesus e Maria Madalena, nomeada pelo escritor português de 

Maria de Magdala. Em seu romance, que faz referências explícitas à história 

arquiconhecida em todo o Ocidente – a vida de Jesus Cristo – há um diálogo muito 

próximo com o texto bíblico – embora de outro ponto de vista, o humano, e não o 

divino – fruto de pesquisas realizadas pelo escritor em obras da literatura judaica, 

conversas com um amigo judeu – Sam Lévy – e visitas a Israel. João Marques 

Lopes, em Saramago – Biografia (2010, p. 124) a respeito do conteúdo do romance, 

diz que:  

Nem todas as possibilidades ficcionais da vida de Jesus eram propriamente 
inéditas, uma vez que, por exemplo, a rejeição da imaculada concepção ou 
a sustentação da relação sexual entre Jesus e Maria Madalena aparecem já 
em alguns dos evangelhos apócrifos, mas o conjunto ficcional era sem 
dúvida original, poderoso e suficientemente polêmico para desatar reações 
de extremo desagrado em setores mais conservadores do catolicismo.  

Mais uma vez vamos ter a figura da prostituta do imaginário cristão, mantendo 

uma relação amorosa com Jesus. No entanto, o que vamos perceber aqui é a 

importância dela sobre o Filho de Deus, fazendo-o conhecer-se a si mesmo, 
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tornando-se “a grande mulher do evangelho profano e de toda a obra de Saramago. 

Madalena é transformada [...] na discípula amada, amiga do nazareno, beata 

enamorada, mas, principalmente, na mulher que evita que Jesus recuse a cruz” 

(FERRAZ, 2011, p. 39). Este será um dos pontos principais de nossa pesquisa: 

mostrar não só como Maria de Magdala exerce uma influência especial em Jesus, 

concedendo-lhe o conhecimento de si, o que Bakhtin (2008) vem chamar de 

autoconsciência do herói, mas, principalmente, como também Jesus vem dar o 

autoconhecimento à Maria de Magdala. O mesmo tentaremos fazer com Maria 

Magdalena, no que diz respeito à personagem Barrabás, do outro romance em 

estudo, e como ele também contribui para o autoconhecimento dela.  

Já é sabido que a recepção do romance em Portugal foi cercada de grande 

polêmica, por ser o país um dos mais católicos da Europa e, por isso mesmo, 

extremamente conservador no que diz respeito às questões religiosas. O ápice da 

polêmica deu-se com o veto do Subsecretário de cultura, o senhor Sousa Lara, que 

excluiu o livro da indicação para a participação no Prêmio Literário Europeu, o que 

gerou uma grande comoção por parte da classe letrada portuguesa e de outros 

países, culminando no apoio de alguns escritores portugueses que retiraram seus 

romances do concurso em consideração a Saramago, dentre eles Pedro Tamen, 

com Tábua das matérias e Fiama Hasse Pais Brandão, com Obra Breve. Somente 

Agustina Bessa-Luís, com Vale Abraão, se manteve, uma vez que fora o livro 

indicado para ocupar o lugar de O Evangelho segundo Jesus Cristo; ela, no entanto, 

não deixou de manifestar seu apoio ao colega de profissão, conforme nos relata o 

biógrafo do autor.  

Na ocasião do lançamento do romance e da polêmica toda em torno do veto 

deste ao prêmio literário, a Igreja Católica ignorou oficialmente o livro, tendo o 

arcebispo de Braga proferido “uma homilia destemperada contra o ‘escritor 

português, ateu confesso e comunista impenitente’ que teria feito um ‘livro blasfemo’, 

desrespeitando a identidade do povo português” (LOPES, 2010, p. 124). 

Apesar de toda confusão e, talvez em vista de tudo o que aconteceu, o 

romance caiu no gosto do público português e brasileiro, tendo vendido 100 mil 

exemplares em Portugal e 40 mil no Brasil. A crítica especializada também acolheu 

positivamente o romance, haja vista o grande número de dissertações de Mestrado e 
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teses de Doutorado defendidas no Brasil nos últimos anos, dentre elas O trágico 

Jesus de José Saramago, de Valfrides Jacinto de Souza, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, Ano de defesa: 2007; O Jesus de Saramago e a literatura que revisita 

Cristo, de Ronaldo Ventura Souza, Universidade de São Paulo, Ano de 

defesa: 2007; A Trindade Profana de Saramago: ironia e paródia em O Evangelho 

Segundo Jesus Cristo, de Jorge Avelino de Souza, Universidade de Brasília, Ano de 

defesa: 2009 todas as dissertações de Mestrado. O Evangelho segundo o narrador: 

o papel do narrador em O Evangelho segundo Jesus Cristo de José Saramago, de 

Paulo Augusto Nedel, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ano de defesa: 

2006; As faces de Deus na obra de um ateu – José Saramago, de Salma Ferraz de 

Azevedo de Oliveira, Universidade Estadual Paulista, Ano de defesa: 2002, ambas, 

teses de Doutorado, para citar apenas alguns estudos.  

José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta também se empreenderam 

na odisseia de escrever um “evangelho”, no qual apresentam como herói – na 

verdade um anti-herói – a Barrabás, o que dá a seu romance um tom de jocosidade, 

de sátira, uma vez que apresentam uma história paralela à história por muitos 

conhecida de Jesus, o Nazareno. Também nesse romance, como não poderia faltar, 

aparece a personagem Maria Madalena – denominada pelo narrador de Maria 

Magdalena. Mais uma vez vemos essa figura que paira a imaginação do povo 

ocidental representada, desta vez, em outro núcleo – o dos ladrões, sendo 

amante/companheira, não mais de Jesus, como “atestam” os Evangelhos apócrifos, 

mas de Barrabás – o mais novo pícaro “criado”, ou apropriado, pela literatura 

brasileira.  

O que vamos perceber pela análise que faremos dos dois romances é que a 

Madalena apresentada no livro dos autores brasileiros está deslocada do lugar no 

qual a tradição a coloca: não vamos ter aqui a prostituta, ou a mulher adúltera, nem 

a que lavou os pés do Mestre ou a irmã de Marta e Lázaro, conforme vemos 

retratado em textos da tradição cristã. Veremos uma Madalena que é filha de 

Atronges que, mais tarde viria a se tornar o chefe de uma malta de ladrões.  

O romance, ao contrário do livro do autor português, apresenta Magdalena 

desde sua infância, que é quando conhece Barrabás e começa uma amizade e uma 

relação amorosa com o herói. Porém, como não poderia deixar de ser, uma vez que 
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essa personagem faz referência explícita à Madalena da tradição bíblica, a 

personagem de Torero e Pimenta também se torna “prostituta”, uma vez que se 

entrega amorosamente aos falsos profetas que vai encontrando pelo caminho, até 

que, finalmente, encontra o que a tradição cristã ocidental julga ser o verdadeiro 

profeta – Jesus Cristo – e, a partir daí, todos sabemos o desenrolar da história.  

Seja Maria de Magdala, seja Maria Magdalena, o certo é que estamos diante 

de duas personagens que remetem o leitor à figura envolta em mistério que é a 

“pecadora” dos Evangelhos canônicos, santa para os católicos – sendo protagonista 

de um culto e devoção importantes entre os cristãos, o que se reflete no grande 

número de mulheres que recebem esse nome de seus pais. Como não poderia 

deixar de ser, todas as vezes que um autor retoma tal figura em suas obras, o leitor 

já vai para o texto com uma série de expectativas, esperando encontrar exatamente 

o que está em seu imaginário: uma mulher pecadora, prostituta, porém, de bom 

coração, de boa índole, que se torna amante de Jesus, com quem vive uma história 

de amor que supera todos os limites, o que mostra o assujeitamento do sujeito à 

cultura ao que já está cristalizado. Brandão (2006, pp. 46-47), comentando o 

pensamento de Pêcheux diz que: 

Na reprodução das relações de produção, uma das formas pela qual a 
instância ideológica funciona é a da “interpelação ou assujeitamento do 
sujeito como sujeito ideológico”. Essa interpelação ideológica consiste em 
fazer com que cada indivíduo (sem que ele tome consciência disso, mas, ao 
contrário, tenha a impressão de que é senhor de sua própria vontade) seja 
levado a ocupar seu lugar em um dos grupos ou classes de uma 
determinada formação social.  

Dessa maneira, tanto Saramago como Torero e Pimenta souberam satisfazer 

o gosto do público leitor, cada um a seu modo. O que nos cabe fazer nesta pesquisa 

é tentar deixar de lado as convicções pessoais, referentes ao gosto e prazer que 

temos com a leitura, principalmente do autor português, e examinar criticamente 

como os autores recriam a personagem Maria Madalena em seus romances, 

mostrando o que há de comum e de diferente entre elas e a figura histórico-bíblica 

dos Evangelhos oficiais e do Evangelho apócrifo. Tudo isso é importante e 

imprescindível para que este trabalho possa ter o status de uma pesquisa 
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acadêmica, comprometida com o conhecimento científico e a crítica literária, e não 

simplesmente em uma defesa apaixonada de um leitor fã do trabalho de um autor.  

Para tal empreitada, este estudo pretende basear-se na teoria do dialogismo 

bakhtiniano, uma vez que as duas obras analisadas travam um diálogo com o texto 

bíblico, em especial com os Evangelhos. Trata-se, portanto, de enunciação que, 

segundo Bakhtin, em Marxismo e filosofia da linguagem (2006, p. 116), “é o produto 

da interação de dois indivíduos socialmente organizados” e, mais adiante o autor 

russo ainda diz que, “mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser 

substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor.” 

Dessa maneira, vemos que nos dois romances há menção a um texto primeiro, 

levando o leitor a identificá-lo a partir dos próprios títulos das obras.  

Dizemos que há um diálogo entre essas obras e o texto sagrado; 

primeiramente, precisamos entender o que Bakhtin diz sobre o diálogo. Segundo 

ele, “pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido amplo, isto é, não apenas 

como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja.” (2006, p. 127). Por isso podemos 

entender o diálogo que existe entre os dois romances e o texto original.  

Para aclarar ainda mais a ideia de diálogo existente entre os textos, objetos 

de estudo desta pesquisa, é ainda importante remontarmos a Bakhtin, quando este 

explica a relação existente entre os discursos produzidos com aqueles que já foram 

ditos por outros:  

Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a 
alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo na cadeia dos 
atos de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma 
polêmica com elas, conta com as reações ativas da compreensão, antecipa-
as. (2006, p. 101) 

Pelo excerto acima, vemos que é impossível haver um discurso neutro, uma 

vez que em todo discurso há marcas de discursos alheios. O dialogismo vem a ser, 

portanto, segundo Fiorin (2008), as relações de sentido estabelecidas entre dois 

enunciados. O que o eu diz hoje já está marcado pelo que o(s) outro(s) disse(ram) 
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antes. O que os dois romances dizem já foi dito há mais de dois mil anos e vem 

sendo atualizado no presente através desse diálogo com a tradição.  

Marchezan (2012, p. 123) vem dizer que “a palavra diálogo [...] é bem 

entendida, no contexto bakhtiniano, como reação do eu ao outro, como ‘reação da 

palavra à palavra de outrem’, como ponto de tensão entre o eu e o outro”. Neste 

sentido, fica fácil entender que os dois romances que iremos analisar se constituem 

como resposta, num diálogo marcado pela tensão, ao texto bíblico. É preciso 

entender aqui também que tensão, conflito, nesta perspectiva, não quer dizer 

confronto, mas sim um encontro de ideias opostas. É Fiorin (2008, p. 24) quem vem 

explicar esse conceito da teoria de Bakhtin. Ele diz que “o vocábulo ‘diálogo’ 

significa, entre outras coisas, ‘solução de conflitos’, ‘entendimento’, ‘promoção de 

consenso’, ‘busca de acordo’ [...] As relações dialógicas tanto podem ser contratuais 

ou polêmicas”. É neste sentido que podemos dizer que há diálogo entre os textos de 

Saramago e de Torero e Pimenta com os atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e 

João, ainda que os romancistas em muitos momentos divirjam da visão de mundo 

apresentada pelos autores sagrados, apresentando, assim, outro ponto de vista, 

contem a mesma história da maneira como esta poderia ter acontecido.  

Mas o que escrever ainda sobre essa personagem sobre a qual tanto já se 

escreveu e de quem não se sabe ainda muita coisa com precisão? Como oferecer 

alguma contribuição ao meio acadêmico a respeito de um assunto já tão discutido e 

que já foi assunto para tantos grupos de estudos e congressos? Esta é a nossa 

grande preocupação. Ao escolher primeiramente o romance de Saramago como 

corpus para esta pesquisa ainda não tínhamos uma ideia “original” formada para 

desenvolver uma pesquisa consistente, que fosse digna de ser apresentada como 

uma dissertação de Mestrado. Foi somente após conhecer o romance dos escritores 

brasileiros José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta – que ficou em terceiro 

lugar no 53° Prêmio Jabuti - 2011, na categoria romance – é que nos veio a tão 

esperada “ideia original” para o trabalho.  

Dessa maneira, a proposta para esta pesquisa será a de um estudo 

comparado das personagens Maria de Magdala, do romance O Evangelho segundo 

Jesus Cristo, com a Maria Magdalena, de O Evangelho de Barrabás. Nossa hipótese 

é a de que elas não são a mesma personagem: apesar de estarem na mesma 
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época, e de dialogarem com a tradição histórico-religiosa, elas convivem com 

personagens diferentes, têm papéis sociais diferentes e, dessa maneira suas 

múltiplas identidades divergem entre si. Estando em contextos diferentes e 

interagindo com personagens diferentes – Jesus, no caso de Maria de Magdala, e 

Barrabás, no caso de Maria Magdalena – elas vão se construindo a partir desses 

encontros, uma vez que tanto as personagens femininas quanto as masculinas vão 

se conhecendo através do encontro umas com as outras. Dessa maneira, elas são 

importantes no processo de autoconsciência umas das outras.  

Nosso estudo será, pois, dividido em três capítulos: no primeiro, faremos uma 

análise da personagem Maria de Magdala, do romance O Evangelho segundo Jesus 

Cristo (2010), tomando como base os estudos de Antonio Candido, em A 

personagem de ficção (2009), de E. M. Forster, em Aspectos do romance (1969) e 

de James Wood, em Como funciona a ficção (2011); no segundo, a análise será da 

personagem Maria Magdalena, de O Evangelho de Barrabás (2010), tomando como 

base teórica os mesmos autores supracitados, além de Beth Brait, em Ironia em 

perspectiva polifônica (2008), uma vez que pretendemos verificar que o romance 

brasileiro trabalha muito com o recurso figurado da ironia, uma vez que é uma 

paródia muito bem humorada do texto bíblico (esse conceito de paródia também 

será aplicado à análise do primeiro capítulo); no terceiro e último capítulo, vamos, a 

partir dos pressupostos dos estudos comparados, embasados por Sandra Nitrini, em 

sua obra Literatura comparada (2010), fazer um paralelo entre as duas personagens, 

tentando mostrar suas semelhanças e diferenças, como se dá o processo de 

consciência das personagens e como elas, através da interação com as 

personagens masculinas, colaboram entre si para o processo de autoconsciência 

umas das outras, como nos mostra Mikhail Bakhtin em Problemas da poética de 

Dostoiévski (2008). Este teórico fala da autoconsciência do herói. Vamos tentar, pois, 

em nossa pesquisa, aplicar este conceito também à autoconsciência das 

personagens femininas através do contato, da interação delas com as personagens 

masculinas.  

Ao longo de toda a dissertação, vamos também nos basear no Evangelho de 

Maria – Míriam de Mágdala: traduzido e comentado por Jean-Yves Leloup (2004), 

tentando ver como as duas personagens se aproximam ou se distanciam da figura 
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da Madalena do Evangelho apócrifo, bem como compará-las com a descrição que 

os Evangelhos canônicos fazem dela. Para isso, pegaremos os quatro evangelhos: 

de Mateus, Marcos, Lucas e João, da Bíblia de Jerusalém (2011). Como as duas 

obras são paródicas do texto bíblico, será muito útil para nossa pesquisa o estudo de 

Linda Hutcheon – Uma teoria da paródia (1985), obra na qual a autora vem dar os 

pressupostos da paródia, entendida como “canto paralelo”. É importante 

salientarmos aqui que o conceito de paródia adotado hoje em dia como sendo o 

mais aceito – tanto em Hutcheon, como em Bakhtin – rejeita a ideia de somente 

associar paródia ao cômico, à sátira. A paródia, portanto, é pensada como sendo 

esse “canto paralelo”, um texto que, com distância crítica, retoma outro(s) escrito(s) 

anteriormente. Tanto em Saramago, como em Torero e Pimenta, como já dissemos 

antes, vamos encontrar esse diálogo com o texto sagrado. A paródia, no texto do 

autor português, está mais voltada para o dado do humano, tirando as ações do 

plano divino e transportando-as todas para o do humano. Já nos autores brasileiros, 

vamos ver mais o caráter paródico como rebaixamento (grotesco), que causa o riso 

– riso este que mostra a alegre relatividade das coisas.  

Será necessário, também, um estudo das identidades das personagens, 

tendo como base teórica Manuel Castells – O poder da identidade (2001) – e Stuart 

Hall – A identidade cultural na pós-modernidade (1997), pois, pretendemos mostrar 

que as duas personagens não têm uma única e estática identidade: elas vão 

mudando ao longo da narrativa, de acordo com as transformações que elas vão 

sofrendo, conforme as condições que lhes são apresentadas. Elas constroem e 

reconstroem suas identidades, partindo de identidades legitimadoras, criando 

identidades de resistência e de projeto. Também será útil entrarmos no estudo das 

teorias de gênero (masculino/feminino), tentando mostrar como os autores 

constroem suas personagens principais. Para tanto, apoiar-nos-emos em Maria Rita 

Kehl – A mínima diferença: masculino e feminino na cultura (1996) e Vera Paiva – 

Evas, Marias, Liliths... As voltas do feminino (1993).  

Embora o objetivo não seja um estudo teológico da figura de Maria Madalena, 

será necessário em vários momentos recorrer a estudos de teólogos que se 

preocuparam com a questão madalênica, a fim de termos um embasamento teórico 

consistente para a comparação das personagens que pretendemos fazer. E, mesmo, 
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que o autor desta pesquisa seja católico, convicto de sua fé, o objetivo é tentar fazer 

um estudo crítico, desvinculado de opiniões, dogmas e crenças pessoais.  
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1. MARIA DE MAGDALA: A HEROÍNA DO EVANGELHO HETERODOXO1 DE 

SARAMAGO 

"Pecado não é transgressão de uma lei social ou religiosa, mas falta de 

amor. Tudo o que fazemos sem amor é tempo perdido. Tudo o que fazemos 

com amor é a eternidade reencontrada, é Deus reencontrado, é a essência 

da lei reencontrada. É o amor que purifica" (Jean-Yves Leloup - O romance 

de Maria Madalena, p. 58) 

Ao longo de mais de dois mil anos, a história da vinda do Filho do Homem ao 

nosso meio, sua trajetória, morte e ressurreição, vem sendo contada e recontada por 

diversos autores ao redor do planeta. Nessa história estão diversas personagens 

que conviveram com ele e que fizeram parte do plano divino para a salvação dos 

homens. Dentre elas está uma de fundamental importância, porém, muito 

injustamente pintada nesse cenário: Maria, Míriam, de Mágdala – a Maria Madalena.  

Esta personagem, envolta em mistério, é fonte de inspiração para vários 

artistas, sejam escritores, pintores, músicos, cineastas. Ela está inserida em uma 

história que é um misto de volúpia e santidade que intriga a todas as pessoas. Quem 

teria sido de fato, Maria Madalena: a pecadora, da qual saíram sete demônios? A 

mulher adúltera, salva do apedrejamento por Jesus? A irmã de Marta e Lázaro? A 

mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os secou com seus longos 

cabelos? 

O que “se sabe” é o que nos vem através de um equívoco cometido pelo papa 

Gregório Magno, no ano de 591, quando o Sumo Pontífice atribuiu o adjetivo 

“prostituta” à mulher pecadora dos Evangelhos. A partir daí, o pecado de Maria 

Madalena vem sendo identificado com os atos sexuais ilícitos, como uma das “mais 

                                                           
1
  Heterodoxo (em oposição a ortodoxo: conformidade às doutrinas da Igreja, aplicando-se 

fundamentalmente à profissão de fé cristã); entende-se aqui heterodoxia como um discurso que 

segue um caminho alternativo ao da doutrina tradicional cristã, ou seja, que não está em 

conformidade com a linha doutrinária hegemônica - X herético (heresia) – consiste na negação  

obstinada de uma verdade de fé. Optamos por chamar a obra de Saramago de heterodoxa, e não de 

herética, por entendermos que o narrador desse evangelho não nega a fé cristã, apenas apresenta os 

fatos sob um outro ponto de vista, distinto do discurso oficial da Igreja.  
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antigas profissões” do mundo. No entanto, estudos recentes na área de Teologia 

demonstram que não há nenhuma referência ao ofício de prostituição por parte de 

Madalena nos quatro Evangelhos que entraram para o cânone católico, nem mesmo 

nos apócrifos, que se mantiveram ocultos durantes séculos e que, a partir do 

momento de sua “descoberta”, vem sendo também estudados e valorizados pela 

comunidade científica. Tal afirmação só foi negada pela Igreja no Concílio Vaticano 

II, em 1969. Mas, a confusão já estava arraigada na tradição e, portanto, ainda 

persiste nas artes e na fé popular.  

Mas, uma vez que tal característica entrou na tradição, Madalena vem sendo 

tachada de prostituta, de pecadora arrependida, como aquela mulher que lavou os 

pés do Mestre com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos, como 

forma de pedir perdão pelos seus pecados de mulher que vende seu corpo.  

Esta identidade, que é atribuída erroneamente à Maria Madalena, é a que 

mais se perpetua no imaginário popular e é a mais explorada pelo cinema, teatro, 

literatura, pintura, música, enfim... Nas mais diversas manifestações artísticas ao 

longo dos séculos. Mesmo com os estudos recentes, que, como visto acima, 

demonstram a total falta de provas acerca do pecado de prostituição da 

personagem, essa é a faceta mais representada pelos artistas, uma vez que está 

arraigada ao conhecimento e, mesmo, à fé de milhares de cristãos, especialmente 

os católicos, que a tem como santa.  

Dessa maneira, José Saramago, autor contemporâneo, também vem 

representar sua heroína com essa característica, representando-a como a prostituta, 

seguindo a voz do consenso e tocando em um ponto que é uma incógnita para a 

Igreja: teria realmente Jesus tido um relacionamento amoroso-sexual com a 

pecadora?  

Neste capítulo pretendemos, num primeiro momento, fazer uma análise das 

características da personagem, do ponto de vista da teoria literária, tentando a todo 

instante comparar Maria de Magdala com a Maria Madalena dos Evangelhos oficiais 

e com a do Evangelho apócrifo atribuído a ela. Para tanto, iremos nos remontar a 

estudos de caráter não só literário, mas também aos teológicos. Posteriormente, 

iremos trabalhar com as múltiplas identidades de Maria de Magdala, focando, no 
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entanto, nas duas que são mais importantes para o objetivo desta pesquisa, que são 

a de pecadora e a de seguidora do Mestre. Por fim, a pesquisa trabalhará com as 

teorias do gênero, tentando mostrar as diferenças existentes entre o masculino e o 

feminino na sociedade e, consequentemente, como isso se dá no romance, ou seja, 

o que diferencia Maria de Magdala de Jesus e a importância do feminino para a 

construção do enredo.  

 

1.1 – ANÁLISE DA PERSONAGEM 

Segundo Candido (2009), são três os elementos centrais dum 

desenvolvimento novelístico: o enredo e a personagem – que representam a sua 

matéria – e as ideias – que representam o seu significado. O autor também nos diz 

que no meio desses elementos a personagem “representa a possibilidade de adesão 

afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, 

transferência. A personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos” (p. 54).  

Isso equivale a dizer que a personagem é um dos elementos centrais e mais 

importantes do enredo, pois é ela quem vive a história; é ela quem dá a ilusão de 

verdade do que o narrador conta; é ela que oferece ao romance a experiência de 

verossimilhança, o que faz com que o leitor se identifique com sua vida e aceite suas 

ações, seus pensamentos, enfim, tudo o que se passa com ela. Na verdade, é o 

leitor que, através da sua aceitação, faz um pacto com o narrador e aceita levar 

adiante a aventura que este se propõe a contar.  

É importante aqui lembrar, como tantos críticos literários o tem feito, dentre 

eles Antonio Candido, que a personagem não é pessoa. É um ser fictício, ou seja, 

criado pela mente de um escritor e apresentada ao leitor pelo narrador da história. 

Há aí um paradoxo, pois, ao mesmo tempo em que ela não é uma pessoa, ela é 

apresentada com características humanas, sendo compostas de ações e 

pensamentos que são próprios ao universo das pessoas. O que vai diferenciar, 

portanto, a personagem da pessoa humana é que a personagem de ficção é uma 

representação ficcional da imagem humana; a pessoa não se dá a conhecer 

totalmente, enquanto que a personagem nos pode ser apresentada em sua 
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totalidade pelo narrador (dependendo da focalização, se temos um narrador 

onisciente, por exemplo). O ser humano é um ser complexo, inacabado, que oferece 

inúmeras possibilidades de conhecimento, enquanto que a personagem, por mais 

complexa que possa ser apresentada e construída pelo narrador, encerra, na 

economia do romance, tudo o que pode ser conhecido dela, no caso das 

personagens redondas ou esféricas, conforme a teoria de Forster (1969, p. 61), na 

qual ele vem dizer que “o teste para uma personagem redonda está nela ser capaz 

de surpreender de modo convincente. [...] Possui a incalculabilidade da vida – a vida 

dentro das páginas de um livro”.  

É assim que se constrói a personagem Maria de Magdala: um ser fictício que, 

apesar de ser um modelo tomado da realidade, não é a pessoa real. José Saramago 

retoma essa personagem apresentada pelos Evangelhos, mas atribui a ela 

características que tais documentos não revelam, ou seja, o autor cria uma 

Madalena a seu modo, através da sua liberdade de ler e interpretar os textos com os 

quais dialoga, apresentando para o leitor outra possibilidade de leitura e de 

conhecimento.  

A primeira característica apresentada pela personagem do romance é 

justamente aquela que mais aparece nos textos ficcionais: a de prostituta. O autor 

português retoma tal dado da identidade de Maria Madalena, identificando sua Maria 

de Magdala como a pecadora, cujo erro é o de vender seu corpo, segundo os 

valores do contexto em que a personagem está inserida. Tal informação é dada ao 

leitor de maneira irônica pelo narrador, que assim apresenta Maria de Magdala:  

Ó de dentro, disse, e, acto contínuo, uma mulher apareceu à porta, como se 
justamente estivesse à espera de que a chamassem, embora, por um leve 
ar de surpresa que começou por aparecer-lhe na cara, pudéssemos ser 
levados a pensar que estaria habituada a que lhe entrassem pela casa 
dentro, sem bater, o que, se bem considerarmos as coisas, teria menos 
razão de ser que em outro qualquer caso, pois esta mulher é uma 
prostituta e o respeito que deve à sua profissão manda-lhe que feche a 
porta de casa quando recebe um cliente. (SARAMAGO, 2010, p. 277. Grifo 
nosso). 

Nesta apresentação não há surpresas para o leitor a respeito de quem é 

Maria de Magdala. Afinal, é assim que o imaginário ocidental a identifica. O que é 
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interessante notar é o ponto de vista do narrador que fica evidente: ele, sabendo da 

condição de prostituta da personagem, revela-a ao leitor emitindo um juízo de valor 

quando diz que ela já estava acostumada “a que lhe entrassem pela casa dentro”, 

mantendo a porta fechada quando estivesse com algum cliente por questão de 

decoro profissional. Também vemos a referência ao consenso no trecho “manda-lhe 

que feche a porta de casa quando recebe um cliente”, pois percebemos que era 

dessa maneira, segundo as regras de convivência social, que as prostitutas 

deveriam exercer seu ofício.  

Esse posicionamento diante da condição de prostituta de Maria de Magdala é, 

segundo Laranjeira (2011), “o seu construto a partir do olhar masculino, engendrado 

pelos padres e doutores da Igreja dos primeiros séculos e perpetuado pelos papas, 

bispos e padres subsequentes” (p. 52). Temos aqui, portanto, uma visão masculina, 

uma vez que o narrador desse romance é masculino e se autointitula de “quinto 

evangelista”. Como é sabido são quatro os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e 

João, todos homens. Em todos esses quatro textos, vamos logicamente, encontrar a 

visão de mundo do ponto de vista masculino; no caso do texto saramaguiano, tal 

realidade não é diferente.  

James Wood (2011), ao falar sobre a apresentação/descrição da personagem 

diz que o mais difícil para o escritor inexperiente é mostrar ao leitor esse ente de 

maneira dinâmica, uma vez que geralmente fica-se preso ao estático. É muito mais 

fácil, diz ele, que o romancista apresente sua personagem falando de suas 

características físicas e, mesmo psicológicas, como se estivesse a pintar um retrato. 

O mais difícil é quando se movimenta a personagem numa cena, dando-lhe 

vivacidade, dinamicidade, afinal, “a narrativa pode dar, e muitas vezes dá uma noção 

vívida de um personagem2 sem dar uma noção vívida de um indivíduo” (WOOD, 

2011, p. 98). 

Na passagem abaixo, na qual o narrador apresenta ao leitor a personagem 

Maria de Magdala, vemos claramente essa dinamicidade em cena, quando ela é 

                                                           
2
  O tradutor usa a palavra “personagem” no gênero masculino. Apesar de o dicionário aceitar 

os dois gêneros, optamos por sempre utilizá-la no feminino, como o faz Antonio Candido, uma vez 

que tal palavra provém do latim persona, que quer dizer “pessoa” e, “pessoa”, no idioma português, é 

uma palavra do gênero feminino, sendo um substantivo sobrecomum.  
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descrita, mostrando as impressões de Jesus com relação à mulher em cuja porta 

viera bater para pedir que lhe curassem o pé:  

Jesus via-a aproximar-se, mas, se os olhos não o estavam enganando, ela 
vinha muito devagar, como acontece às vezes nos sonhos, a túnica movia-
se, ondulava, modelando ao andar o balanço rítmico das coxas, e os 
cabelos pretos da mulher, soltos, dançavam-lhe sobre os ombros como o 
vento faz às espigas da seara. Não havia dúvida, a túnica, mesmo para um 
leigo, era de prostituta, o corpo de bailarina, o riso de mulher leviana. (p. 
279) 

Maria de Magdala é apresentada ao leitor movimentando-se na cena, e não 

como um retrato estático que lhe pinta dos pés à cabeça. Assim como Jesus vai 

vendo-lhe, analisando-lhe e identificando-lhe, o leitor também acompanha esse 

movimento da personagem e vai (re)construindo a imagem da pecadora, da mulher 

leviana que já tem pronta na memória. Nesta passagem é como se estivéssemos 

vendo a mulher se aproximando e, à medida que vemos juntamente com Jesus a 

aproximação dela, vamos identificando-a com uma prostituta pelas suas vestes, 

seus cabelos soltos, seu jeito de andar. Não fora necessário o narrador dizer que 

uma prostituta se veste, anda, porta-se de tal maneira, sua fala mostra a 

personagem em movimento, dando-se a conhecer.  

É importante salientarmos aqui que quando se fala em movimentação em 

cena da personagem, não estamos pensando em termos de complexidade, do ponto 

de vista da caracterização desta, segundo a teoria forsteriana da personagem 

redonda. James Wood (2011) faz uma releitura, ampliando a teoria de Forster. Ele 

vem explicar com essa dinamicidade em cena o aspecto da apresentação 

(descrição) da personagem. Assim, o que mostramos nos dois trechos acima é a 

maneira como o narrador apresenta ao leitor a personagem. Isso porque os dois 

trechos tratam da primeira aparição de Maria de Magdala na trama. Wood vem dizer 

que há inúmeros “romances de escritores novatos que começam com descrições 

que parecem fotografias” (2011, p. 95. Grifo nosso).  

Dessa maneira, não estamos falando de ação no sentido da narração, e sim 

no da descrição. Lukács (1965, p. 68) no ensaio Narrar ou descrever? Trabalha bem 
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essa diferença existente entre essas duas instâncias no processo de composição da 

obra. Ele vem dizer que:  

Os escritores se esforçam por descrever do modo mais completo, mais 
plástico e mais pitoresco possível, as particularidades da vida, logrando 
excepcional perfeição artística no seu trabalho. Mas a descrição das 
coisas nada mais tem a ver com os acontecimentos da evolução dos 
personagens. E não só as coisas são descritas independentemente das 
experiências humanas, assumindo um significado autônomo que não lhes 
caberia no conjunto do romance, como também o modo pelo qual são 
descritas conduz a uma espera completamente diversa daquela das ações 
dos personagens. (grifo nosso) 

Segundo o autor, há uma diferença entre o descrever e o narrar; no entanto, 

ele diz que “a descrição das coisas nada mais tem a ver com os acontecimentos da 

evolução dos personagens”. Com isso, se comprova o que Wood pensa acerca da 

apresentação/descrição da personagem. O autor experiente movimenta sua 

personagem em cena, ao contrário do inexperiente que fica preso ao modelo de 

descrição estático, ou seja, apresenta ao leitor uma fotografia da personagem, um 

ser parado e observado num dado momento congelado de sua existência.  

Mais adiante, Lukács (1965, p. 69) ainda diz acerca do problema da descrição 

e narração que “a (simples) descrição rebaixa os homens ao nível das coisas 

inanimadas. Perde-se nela o fundamento da composição épica: o escritor que segue 

o método descritivo compõe à base do movimento das coisas”. Neste caso, vemos 

que Saramago segue este preceito: compõe sua personagem através do método 

descritivo entendido por Lukács: através do movimento, e não simplesmente 

registrando uma cena congelada, uma personagem fotografada, portanto, parada.  

Retomando o trecho da apresentação da personagem, vemos que essa visão 

de mulher pecadora, como sabemos, vem das passagens dos Evangelhos 

canônicos que mostram uma mulher adúltera, que sequer é nomeada, e que é salva 

do apedrejamento por Jesus, uma vez que, segundo a lei judaica, toda mulher que 

fosse pega em adultério deveria ser apedrejada:  

Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em 
adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: “Mestre, esta mulher foi 
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surpreendida em flagrante delito de adultério. Na Lei, Moisés nos ordena 
apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes?” (Jo 8, 3-5).  

No romance, Maria de Magdala não é identificada exatamente com essa 

mulher; ela não é apresentada diante de nenhum tribunal a fim de ter uma punição 

física pelo seu delito, mas é punida sim pela sociedade onde vive – o povoado de 

Magdala – uma vez que vive afastada das pessoas consideradas de bem pelo meio 

em que viviam. O narrador mostra isso na passagem: “A tarde descai, as casas de 

Magdala já se vêem ao longe, reunidas como um rebanho, mas a de Maria é como a 

ovelha que se afastou, não é possível distingui-la daqui” (SARAMAGO, 2010, p. 

305). Apesar de não dizer claramente que Maria de Magdala vive afastada do 

povoado devido ao fato de ser uma pecadora, a sugestão das palavras acima, 

dizendo que a casa de Maria “é como a ovelha que se afastou”, leva o leitor – que é 

quem constrói, quem dá o sentido ao texto – a concluir que esse é o motivo de seu 

isolamento forçado.  

Outra característica fundamental para a compreensão da personagem é 

aquela de companheira de Jesus, de sua discípula, amiga, a que ouve seus 

ensinamentos. Isso nos remete ao Evangelho apócrifo de Maria – Míriam de 

Mágdala – onde vemos Maria Madalena como a amiga íntima, a “iniciada” que 

transmite os ensinamentos aprendidos com o Mestre. Jean-Yves Leloup nos diz que 

“O Evangelho de Maria [...] nos lembra que Jesus era capaz de intimidade com uma 

mulher. Esta intimidade não era somente carnal, ela era afetiva, intelectual, 

espiritual” (2004, p. 14). 

No romance vemos os dois tipos de intimidade entre Jesus e Maria de 

Magdala. Primeiro (a carnal), na cena em que o narrador descreve a primeira 

relação sexual de Jesus com a pecadora:  

Maria se deitou ao lado dele, e, tomando-lhe as mãos, puxando-as para si, 
as fez passar, lentamente, por todo o seu corpo [...] 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 [...] ao 
mesmo tempo que Maria, gemendo, deixava descair o seu 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 frêmito. 
(SARAMAGO, 2010, pp. 282-283)  
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Depois (a espiritual), quando há a conversa de Jesus com Maria, na qual ele 

lhe revela sua vida, seu encontro com Deus e o que ouvira dele a respeito do seu 

futuro:  

Estavam sentados no chão, frente a frente, com uma luz no meio, o que 
sobrara da comida. Jesus tomou um pedaço de pão, partiu-o em duas 
partes, e disse, dando uma delas a Maria, Que este seja o pão da verdade, 
comamo-lo para que creiamos e não duvidemos, seja o que for que aqui 
dissermos e ouvirmos, Assim seja, disse Maria de Magdala. Jesus acabou 
de comer o pão, esperou que ela terminasse também, e disse, pela quarta 
vez, as palavras, Eu vi Deus. Maria de Magdala não se alterou, apenas as 
mãos que tinha cruzadas no regaço se moveram um pouco, e perguntou, 
Era isso o que tinhas para dizer-me se nos voltássemos a encontrar, Sim, e 
mais quanto me aconteceu desde que de casa saí, há quatro anos, que 
estas coisas me parecem que estão todas ligadas uma às outras, mesmo 
não sabendo eu explicar porquê nem para quê, Sou como a tua boca e os 
teus ouvidos, respondeu Maria de Magdala, o que disseres estarás a dizê-lo 
a ti mesmo, eu apenas sou a que está em ti. (SARAMAGO, 2010, p. 308).  

Na parte em que é mostrada a relação sexual de Jesus e Maria, vemos algo 

que é uma incógnita para a Igreja: afinal, Jesus teve ou não uma esposa? Ele, sendo 

homem enquanto viveu neste mundo, era igual a nós em tudo, menos no pecado, 

como dizem os exegetas3. Portanto, sendo humano em tudo, vivia ou não sua 

sexualidade? No Evangelho de Maria, há falas de Pedro que fazem referência à 

maneira como o Mestre se relacionava com ela, como por exemplo, na página 10, 

versículos 2 e 3: “Irmã, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente das 

outras mulheres”. No Evangelho de Felipe (versículo 55) também se diz que o 

Mestre a beijava frequentemente na boca: “a companheira [de Cristo é Maria] 

Madalena. [O Senhor amava Maria] mais do que a todos os discípulos [e] a beijou na 

[boca repetidas] vezes.” É preciso, porém, entender esse simbolismo do beijo na 

boca pela tradição judaica antiga. Segundo o autor, que traduziu e comentou os 

apócrifos:  

Míriam é verdadeiramente a companheira de Yeshua, que ele beijava 
freqüentemente na boca, quer dizer – segundo o simbolismo do beijo 
(nashak) na tradição hebraica –, que eles partilhavam o mesmo Sopro e, 
neste Sopro, a mesma Palavra ou informação criadora (LELOUP, 2004, p. 
115).  

                                                           
3
  Exegeta – neste caso, estudioso do texto bíblico que busca dar explicações ou 

interpretações críticas acerca do texto sagrado.  
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Por essas palavras do estudioso francês vemos a importância de Maria 

Madalena na vida do Jesus do Cristianismo e também, é claro, na do Jesus 

saramaguiano. Maria de Magdala não é somente aquela que iniciara o jovem 

rapazinho de dezoito anos na arte do sexo, mas a que se torna sua companheira, 

aquela com quem ele parte o pão, revelando-lhe sua vida, fazendo-lhe sua discípula 

e fiel seguidora, afinal ela é a mulher que amou o amor, nas palavras de Salma 

Ferraz (2011).  

Ainda podemos verificar, se nos remontarmos aos Evangelhos, que Maria 

Madalena é a única mulher de quem se fala que beijou Jesus, conforme cena em 

que ela beija seus pés, lava-os com suas lágrimas e os seca com seus cabelos (cf. 

Mt 26, 6-13; Mc 14, 3-9; Lc 7, 36-50; Jo 12, 1-8). Há, no entanto, uma controvérsia 

entre os quatro evangelistas acerca da identidade dessa mulher: Mateus e João 

dizem ser ela Maria – embora não afirmem ser a Madalena, e sim Maria de Betânia, 

irmã de Marta e Lázaro; este último evangelista é mais categórico, pois afirma isso 

em seu texto, quando diz: “Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe 

enxugara os pés com os cabelos” (Jo 11, 2). Já em Lucas, não há nenhuma 

referência a essa identificação. Em nota de rodapé, o editor da Bíblia de Jerusalém 

diz que essa mulher – identificada apenas com o adjetivo “pecadora” – não deve ser 

identificada nem com Maria de Betânia, nem tampouco com Maria Madalena, 

conforme se lê na página 1801. Em Marcos tampouco há referências e comentários 

do editor acerca disso. Ladislao (1995, p.89) nos diz que “o gesto de beijar Jesus 

assume ainda maior destaque, se tivermos presente que nos quatro evangelhos, 

além destes beijos em seus pés, o único beijo que Jesus recebe é o da traição de 

Judas”. Esse contato físico entre Jesus e Madalena é de especial importância nos 

relatos, bem como no romance em análise, pois mostra a proximidade entre Jesus e 

a pecadora. No caso d’O Evangelho segundo Jesus Cristo essa proximidade é o que 

faz com que o jovenzinho Jesus se conheça como homem e tenha em Maria sua fiel 

amiga, companheira, aquela que o prepara para o cumprimento de sua terrível 

missão.  

Saramago segue o que diz João, pois identifica Maria de Magdala como 

sendo a irmã de Marta e Lázaro, conforme vemos em:  
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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 a Magdala. (SARAMAGO, 2010, p. 331) 

A famosa cena da lavagem e unção dos pés é descrita pelo escritor português 

sob uma nova ótica: em seu romance, diferentemente dos Evangelhos, nos quais se 

reforça o pedido de perdão da pecadora e, consequentemente, da ajuda e cura que 

Jesus lhe proporcionara por seu ato de fé, é Jesus quem é curado pela pecadora. É 

ele quem precisa de sua ajuda. É ela quem lhe oferece o que ele está precisando 

naquele momento. É assim que o quinto evangelista descreve tal cena:  

Ajuda-me, disse, e, tendo segurado a mão que ela lhe estendia, conseguiu 
pôr-se de pé e dar uns passos, coxeando. Não estás em estado de andar, 
disse ela, entra que eu trato-te dessa ferida [...] 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, sustentando 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 [...] Daqui a Nazaré ainda tens muito que andar, 
mas se é assim que queres, espera só que te ponha um unguento, disse a 
mulher, e entrou em casa, onde iria demorar-se um pouco mais que antes. 
(SARAMAGO, 2010, pp. 277-278) 

Ainda acerca dessa passagem, podemos também relacionar o gesto de Maria 

de Magdala em lavar o pé de Jesus, com a cerimônia do Lava-pés (cf. Jo 13, 1-16). 

Em tal passagem, Jesus lava os pés dos discípulos e diz que eles devem fazer o 

mesmo, uma vez que ele dera o exemplo de como ser seu seguidor – “Dei-vos o 

exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais” (Jo 13, 15) – Maria de 

Magdala, ao lavar os pés de Jesus e de enxugá-los, não com os cabelos como a 

pecadora já citada, e sim com uma toalha, antecipa o gesto de Jesus e se coloca 

como sua serva, aquela que ouve suas palavras e se torna sua discípula.  

Voltando à cena na qual há a conversa de Jesus e Maria, mostrando a 

amizade afetiva e espiritual das duas personagens, é possível vermos uma 

antecipação da cena da última ceia de Jesus com os apóstolos que, para a Igreja 
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Católica, é a instituição da Eucaristia (Boa-nova, em grego), conforme podemos ver 

em Mt 26, 26-28:  

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, 
distribuindo-o aos discípulos, disse: “Tomai e comei, isto é o meu corpo”. 
Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu-o a eles dizendo: “Bebei dele 
todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da Aliança, que é derramado por 
muitos para remissão dos pecados.” 

Por isso, a cena importante da conversa entre os dois dá ao leitor a 

informação muito útil para a compreensão do desenrolar do enredo acerca da 

importância fundamental que Maria de Magdala exerce sobre Jesus, no processo de 

autoconsciência da personagem, que será estudado mais detalhadamente no 

capítulo 3.  

O gesto de Jesus de partir o pão e o dar a Maria de Magdala representa a 

comunhão perfeita entre eles. É o gesto de revelação no qual Jesus se dá a 

conhecer. Maria, comendo desse pão, passa a receber dentro de seu corpo a 

verdade sobre Jesus: passa, dessa maneira, a ser confidente, cúmplice de sua 

história, seu destino, estando disposta a continuar tal gesto de comunhão com ele e 

com outros tantos que se tornariam seus seguidores. Assim como na instituição da 

Eucaristia, em que Jesus dá seu corpo e sangue em forma de pão e vinho e ordena 

a seus discípulos que perpetuem tal gesto, a personagem Jesus de Saramago se 

revela se entrega a Maria de Magdala, e esta se torna aquela que primeiro ouve sua 

palavra: “o que disseres estarás a dizê-lo a ti mesmo, eu apenas sou a que está em 

ti”. Por essas palavras, Maria e Jesus se tornam um só corpo: ela é a que está nele 

e ele, consequentemente, está nela. 

Diante de tudo o que vimos falando até aqui, comparando passagens do 

romance com trechos dos Evangelhos canônicos no que se refere à presença dessa 

mulher, vemos que o romance saramaguiano é uma paródia de tais textos sagrados. 

É preciso, portanto, entendermos o conceito de paródia.  Conforme Hutcheon (1985, 

p. 17), “A paródia é, pois, uma forma de imitação caracterizada por uma inversão 

irónica, [...] é, noutra formulação, repetição com distância crítica, que marca a 

diferença em vez da semelhança”. É possível verificarmos claramente o diálogo com 

o texto bíblico, mas, de uma maneira diferente, marcando a diferença, uma vez que 
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se trata de um discurso outro, que traz um conflito em relação ao primeiro, se nos 

remontarmos à ideia de dialogismo apresentada na introdução deste trabalho: “Toda 

inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com elas, conta 

com as reações ativas da compreensão, antecipa-as.” (BAKHTIN, 2006, p. 101). 

Dessa forma, o discurso do autor português prolonga o que já fora dito pelos 

evangelistas e “trava uma polêmica” com esse discurso, uma vez que (re)conta a 

mesma história modificando seu sentido, apresentado uma outra versão dos fatos.  

Do ponto de vista teórico, se fôssemos pegar como critério de classificação da 

personagem, poderíamos ser levados a classificá-la como redonda, segundo Forster 

(1969), em sua famosa classificação (personagens planas e redondas). Esta teoria, 

no entanto, não dá conta totalmente de pensar, de classificar a personagem, uma 

vez que é uma teoria que tem sido revista pela crítica literária. Outros estudos 

vieram após o de Forster, dentre eles o de Wood (2011, p. 118), que pensa não ser 

possível a redondeza na literatura, “uma vez que personagens literários, embora 

muito vivos à maneira deles, não são iguais a pessoas de verdade”. Segundo este 

crítico, somente a pessoa pode ser considerada totalmente redonda, uma vez que 

não é compreendida em sua totalidade, diferentemente da personagem que, 

dependendo do caso, é mostrada em todos os seus aspectos caracterológicos ao 

leitor; este, dessa maneira, conhece tudo o que é para ser conhecido dela. Mais 

adiante, no mesmo trecho, Wood vem dizer que “o que importa é a sutileza – a 

sutileza da análise, do exame, da preocupação, da pressão que se sente”.  

James Wood (2011) contesta essa classificação forsteriana, dizendo que a 

ideia de redondeza tiraniza, tanto leitores, como romancistas e críticos, pois acredita 

que esse ideal seja impossível de ser alcançado. E ele diz isso, “uma vez que 

personagens literários, embora muito vivos à maneira deles, não são iguais a 

pessoas de verdade” (p. 118). 

Tomando como base para nosso estudo a teoria bakhtiniana, vemos que o 

autor russo, ao analisar a obra de Dostoiévski, fala que suas personagens 

apresentam uma “profunda consciência de sua falta de acabamento” (BAKHTIN, 

2008, p. 67). Mais adiante, o autor de Problemas da poética de Dostoiévski, vem 

dizer que o que é retratado em suas personagens é “as crises e reviravoltas em suas 

vidas, ou seja, representaria as suas vidas no limiar. E então suas personagens 
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ficariam inteiramente inacabadas (pois a autoconsciência não pode ser acabada de 

dentro)” (p. 83). (voltaremos a este conceito de autoconsciência no capítulo 3) 

Podemos, assim, pensar que Maria de Magdala seja uma personagem 

inacabada, pois se desenvolve ao longo da narrativa, porque tem conflitos, 

consciência, não é caricatural, nem monocromática, carrega uma carga de 

tragicidade etc. Ela se desenvolve ao longo do romance, apresentando um alto grau 

de complexidade, vivendo conflitos internos, agindo na trama, sendo importante para 

o desenrolar dos fatos, estando em contínuo diálogo com as outras personagens, 

em especial, Jesus. Ainda com relação a essa falta de acabamento da personagem, 

tomamos ainda emprestada a palavra de Bakhtin (2008, p. 71):  

Para o autor (Dostoiévski), o herói não é um “ele” nem um “eu” mas um “tu” 
plenivalente, isto é, o plenivalente “eu” de um outro (um “tu és”). O herói é o 
sujeito de um tratamento dialógico profundamente sério, presente, não 
retoricamente simulado ou literariamente convencional. E esse diálogo – o 
“grande diálogo” do romance na sua totalidade – realiza-se não no passado 
mas neste momento, ou seja, no presente do processo artístico.  

Maria de Magdala, mesmo sendo uma personagem “secundária” na trama 

saramaguiana – poderíamos ser tentados a achar que as personagens centrais, 

principais seriam somente a tríade Jesus-Deus-Diabo – acaba tomando para si a 

importância de uma personagem central, fundamental para o desenvolvimento da 

narrativa, através desse processo dialógico de que fala Bakhtin. Dessa maneira, ela 

nos surpreende, uma vez que é vívida e profunda a ponto de nos ensinar como nos 

adaptar a suas convenções, à sua maneira de pensar, de conceber o mundo. Assim, 

como diz Wood (2011), o romance não falha, mas aguça nosso apetite além daquilo 

que nos é oferecido. Ela nos leva a nos adaptarmos à sua maneira de pensamento 

quando, por exemplo, frustra a expectativa do leitor impedindo que Jesus 

ressuscitasse a seu irmão Lázaro – como está descrito nos textos sagrados dos 

evangelistas –, dizendo-lhe: “Ninguém na vida teve tantos pecados que mereça 

morrer duas vezes” (SARAMAGO, 2010, p. 428). Com essa ação, ela é a 

responsável pelo impedimento do grande milagre de Jesus para a glorificação de 

seu Pai. Ele escuta a ela, e não a Deus, ele “optou pela sensatez das palavras de 

Madalena, e isso não pode deixar de ser interpretado como uma valorização das 

ideias e opiniões dela [...] é Madalena, e não Deus, quem triunfa” (LARANJEIRA, 
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2011, p. 63). Ela se torna esse “plenivalente ‘eu’ de um ‘outro’”, mostrando seu ponto 

de vista diferente, contribuindo para esse “diálogo presente” que ocorre no momento 

do processo artístico, ou seja, no momento da narrativa.  

Após o impacto do leitor pela frustração do que ele esperava que 

acontecesse, este passa a compartilhar da visão de mundo da personagem, que 

seria a concepção acerca da gravidade do ser humano, do peso de ter essa 

condição de precariedade levantada pelo sistema (fundado no binarismo dominador 

X dominado; ricos X pobres; homem X mulher), pelo peso de uma vida de limitações, 

de dificuldades; ela nos surpreendeu, ensinando-nos a nos adaptar a uma nova 

maneira de ler a história. Afinal, é ela quem tem razão ao dizer que ninguém merece 

morrer duas vezes. Seu ponto de vista é mais sábio (porque tem consciência da 

precariedade humana), se aceitarmos a versão do narrador de Saramago para os 

acontecimentos descritos pelo texto sagrado.  

 Candido (2009) diz que vários autores tentaram conceber a suas personagens 

uma natureza aberta sem limites;  

[...] essa natureza é uma estrutura limitada, obtida não pela admissão 
caótica dum sem-número de elementos, mas pela escolha de alguns 
elementos, organizados segundo uma certa lógica de composição, que cria 
a ilusão do ilimitado (p. 60) 

Com a construção de Maria de Magdala, Saramago cria essa ilusão do 

ilimitado, pois ela age na história, mudando o rumo da mesma, modificando o que já 

é conhecido em todo o Ocidente por leitores da Bíblia – dos Evangelhos, 

especialmente. Naquele contexto do romance, é completamente compreensível que 

tal milagre tenha sido evitado, que Lázaro não tivesse sido ressuscitado, por 

influência de uma mulher, da pecadora, que agora já é a companheira, discípula e 

conselheira de Jesus. E isso se dá pela visão negativa que ela tem de Deus: “Terias 

de ser mulher para saberes o que significa viver com o desprezo de Deus” 

(SARAMAGO, 2010, p. 309).  

Poderíamos pensar em um discurso feminista aqui? Seria possível enquadrar 

Maria de Magdala como uma ativista do movimento feminista que só iria nascer 
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séculos mais tarde? Pensamos que não. O que se vê é uma consciência da 

personagem de sua condição de mulher na sociedade judaica, que preconizava 

privilégios aos homens e a desgraça de ser mulher, como comprova a oração que 

José – esposo de Maria e pai de Jesus – fazia sempre que acordava: “Louvado 

sejas tu, Senhor, nosso Deus, rei do universo, por não me teres feito mulher” 

(SARAMAGO, 2010, p. 27). Ora, numa sociedade que tratava assim suas mulheres, 

impedindo-as inclusive de estudar a própria religião, de ler seu próprio livro sagrado 

e de não permitir-lhes sequer o direito de sentarem-se junto aos homens durante 

seus rituais sagrados, não estranha que a personagem em questão tivesse essa 

visão negativa da sociedade e da figura de Deus. Tal assunto será retomado no item 

1.3, quando analisarmos a questão do gênero.  

Leloup (2004) diz que Madalena é uma mulher que tem acesso ao 

“conhecimento”, e é por isso que, segundo ele afirma, ela é considerada “pecadora”. 

“Ela não se conforma com as leis de uma sociedade onde o conhecimento é coisa 

para homens e na qual as mulheres não têm o direito de estudar os segredos da 

Torá” (p. 15)  

Neste sentido conseguimos entender a verdade da personagem que, segundo 

Candido (2009) não depende apenas da relação de origem com a vida; depende, 

sim, “da função que exerce na estrutura do romance, de modo a concluirmos que é 

mais um problema de organização interna que de equivalência à realidade exterior” 

(p. 75). Sendo assim, é possível ao leitor, mesmo convicto de sua fé, crente que o 

que os Evangelhos dizem é Palavra de Deus, compartilhar do ponto de vista da 

personagem do evangelho saramaguiano, pois sua estrutura interna possibilita uma 

nova leitura de mundo, uma nova maneira de ler a história mais conhecida em todo 

o mundo ocidental.  

Assim é Maria de Magdala: uma personagem complexa do ponto de vista de 

seu comportamento, de sua maneira de pensar e de se posicionar diante do mundo, 

senhora de sua vontade, aberta para o novo, destituída de preconceitos e, acima de 

tudo, peça fundamental para o desenrolar da trama. Ela é, assim como todas as 

personagens femininas de Saramago, forte, mas estando sempre a serviço das 

personagens masculinas, dando-lhes autoconsciência – assunto como já dito antes 

a ser tratada no capítulo 3 –, como a Blimunda de Memorial do convento, a mulher 
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do médico, em Ensaio sobre a cegueira, a Lídia, de O ano da morte de Ricardo Reis, 

a Lilith, de Caim, entre outras.  

Dando prosseguimento ao nosso estudo da personagem, vamos, no próximo 

item, falar um pouco sobre as identidades exercidas por ela. Tal estudo virá 

completar nossa análise acerca das características do ponto de vista da teoria 

literária, uma vez que é possível percebermos a diversidade de Maria de Magdala, 

seu desenvolvimento ao longo da narrativa e, consequentemente, sua importância 

para a construção da história e da consciência de Jesus.  

 

1.2 – A QUESTÃO DAS IDENTIDADES MÚLTIPLAS DA PERSONAGEM 

Desde que tomamos consciência de nós mesmos, passamos por momentos 

de busca de nossa identidade. Essa começa pela experimentação do próprio corpo 

em oposição ao corpo do outro. Conforme vamos crescendo, vamos nos identificado 

através das diferenças, das oposições: homem X mulher; criança X adulto; magro X 

gordo; alto X baixo etc. Dessa maneira, vamos construindo nossa identidade, ou 

melhor, dizendo, nossas identidades, visto que essas nunca são singulares. As 

identidades sempre são múltiplas, uma vez que ocupamos espaços diferentes, em 

diferentes estágios de nossa vida, sejam esses vistos como papéis sociais ao longo 

de nossa história. Hoje sou jovem, mas ontem fui criança e amanhã, possivelmente, 

serei velho. Da mesma forma, ontem fui filho, hoje sou pai, amanhã serei avô e 

assim por diante. Isso sem contar na identidade profissional, na religiosa etc.  

O objetivo deste item, que pretende tratar da identidade pensada como 

múltipla, como um deslocamento do eu, é analisar a personagem Maria de Magdala, 

sob o aspecto identitário. Dessa maneira, vamos apresentar apenas duas 

identidades da referida personagem, para que tenhamos a possibilidade de nos ater 

um pouco mais detalhadamente na análise. Está claro que, seria ingênuo de nossa 

parte reduzir a personagem a apenas essas duas identidades, visto que ela também 

possui outras, como a identidade de sua origem geográfica, de irmã, de moça pura 

antes de ser a prostituta, enfim... várias identidades, cujo estudo daria uma tese. Por 
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isso, vamos nos ater, como já fora dito, na análise de duas delas: a de prostituta e a 

de seguidora de Jesus.  

Hall (1997) nos diz que “as identidades modernas estão sendo ‘descentradas’, 

isto é deslocadas ou fragmentadas” (p. 8). Mais adiante ele vem dizer que a 

identidade não é mais definida biologicamente, mas sim que “o sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um ‘eu’ coerente”, o que faz com se possa pensar que “dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 

nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas” (p. 13). 

Assim posto, o importante na análise das identidades de Maria de Magdala, 

não está na sua condição de mulher em oposição a de homem com relação a Jesus, 

mas sim de suas outras identidades e de seus papéis sociais desenvolvidos ao 

longo da narrativa.  

 Antes de passar à análise das identidades da personagem, é importante que 

se faça uma distinção entre identidade e papéis, uma vez que, o que nos interessa 

neste estudo, são, dentre suas múltiplas identidades, as duas que iremos analisar. 

Para tal, apoiamo-nos em Castells (2001) que diz que:  

[...] papéis (por exemplo, ser trabalhador, mãe, vizinho, militante socialista, 
sindicalista, jogador de basquete, freqüentador de uma determinada igreja e 
fumante, ao mesmo tempo) são definidos por normas estruturadas pelas 
instituições e organizações da sociedade. [...] Contudo, identidades são 
fontes mais importantes de significado do que papéis, por causa do 
processo de autoconstrução e individuação que envolvem. Em termos mais 
genéricos pode-se dizer que identidades organizam significados, enquanto 
papéis organizam funções. (pp. 22-23)  

Deixando de lado os papéis sociais de Maria de Magdala, passemos ao 

estudo das identidades da personagem, que se deslocam, pelo menos em duas 

direções, da prostituta à seguidora de seu amado Jesus.  

Nossa análise tentará verificar as três formas e origens de construção de 

identidades, conforme nos mostra Castells (2001), a saber: identidade legitimadora 

– aquela que é introduzida nas pessoas pelas instituições dominantes da sociedade, 

fazendo com que se expanda e racionalize a relação de dominação; identidade de 



42 

 

 

resistência – aquela que é construída pelos seres que se encontram em posições 

desvalorizadas ou estigmatizadas pela relação dominador-dominado, com o intuito 

de criar formas de resistência e sobrevivência em meio a essa situação de 

dominação; e identidade de projeto – quando a pessoa constrói uma nova 

identidade, utilizando de qualquer material cultural ao seu alcance, com o intuito de 

redefinir sua posição social na sociedade.  

Tentemos ver, agora, como a personagem em análise passa por essas três 

formas de identidades, em momentos diferentes da narrativa da história de sua vida.  

 

1.2.1 - Identidade legitimadora 

Quando Jesus chega com o pé machucado ao povoado de Magdala, ele para 

em frente a uma casa para pedir ajuda. Neste momento, quem lhe abre a porta é 

Maria de Magdala. Vemos, nesse encontro das duas personagens, como o narrador 

se refere à personagem feminina, mostrando sua identidade de prostituta.  

Ó de dentro, disse, e, acto contínuo, uma mulher apareceu à porta, como se 
justamente estivesse à espera de que a chamassem, embora, por um leve 
ar de surpresa que começou por aparecer-lhe na cara, pudéssemos ser 
levados a pensar que estaria antes habituada a que lhe entrassem pela 
casa adentro, sem bater, o que, se bem considerarmos as coisas, teria 
menos razão de ser que em outro qualquer caso, pois esta mulher é uma 
prostituta e o respeito que deve à sua profissão manda-lhe que feche a 
porta da casa quando recebe um cliente. (SARAMAGO, 2010, p. 277)  

Pelo excerto acima, começamos a ver a apresentação da identidade da 

personagem, através de um comentário legitimador do narrador, que mostra ao leitor 

quem é Maria de Magdala, do ponto de vista do que a sociedade impôs que ela o 

fosse. Além da assertiva “pois esta mulher é uma prostituta”, o narrador mostra o 

que a sociedade impunha para mulheres que levavam uma vida de prostituta, 

quando afirma que se deveria fechar a porta de casa quando estivesse com algum 

cliente. Conforme já dissemos no item anterior, esse julgamento da personagem por 

parte do narrador vem da visão patriarcal e machista judaica, que, dessa maneira, 
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difundia essa visão de mundo, impondo à mulher um papel de submissa, de 

marginalizada.  

Outro elemento legitimador está no fato de que Maria vive afastada, banida do 

convívio social. Sua casa, na cidade de Magdala, está, na verdade, fora da cidade, 

uma vez que ela era uma pecadora e, portanto, a sociedade dominante impunha que 

as mulheres impuras não convivessem com pessoas de bem. Isso fica evidenciado 

quando o narrador diz: “A tarde descai, as casas de Magdala já se vêem ao longe, 

reunidas como um rebanho, mas a de Maria é como uma ovelha que se afastou, não 

é possível distingui-la daqui” (SARAMAGO, 2010, pp. 305-306).  

Pela apresentação da personagem e a descrição da localização geográfica de 

sua casa, é possível percebermos que a condição de Maria – sua identidade – lhe 

fora imposta por uma sociedade dominante, que, ao mesmo tempo em que permitia 

a existência de prostitutas em seu meio, uma vez que sabemos da conivência que 

sempre houve com relação à liberdade dos homens e de sua necessidade de 

desafogar suas tensões e de se iniciarem sexualmente para que pudessem se 

apresentar como experientes para suas esposas bania-as do convívio social, 

fazendo vistas grossas à presença de tais profissionais.  

Mas, além dessa identidade de Maria de Magdala, que é algo exterior, uma 

vez que fora apresentada pelo narrador, há também a autoapresentação da 

personagem, que, em seu primeiro encontro com Jesus, após a apresentação deste, 

também se sente na necessidade de se apresentar:  

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. 
[...] Sabes quem sou, o que faço, de que vivo, Sei, Não tiveste mais que 
olhar para mim e ficaste a saber tudo, Não sei nada, Que sou prostituta, 
Isso sei, Que me deito com homens por dinheiro, Sim, Então é o que eu 
digo, sabes tudo de mim. (SARAMAGO, 2010, p. 280. Grifos nossos).  

Maria de Magdala sente a necessidade de se apresentar a seu hóspede pela 

sua identidade exterior, aquela que a sociedade dominante lhe impôs, bem como 

explicar-lhe como vive, o que faz, dizendo que, dessa maneira, ele saberia tudo 

dela. Tal identidade legitimadora não é somente algo exterior, mas acaba sendo 
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incorporada pela pessoa, uma vez que é assim que todos a veem, fazendo com que 

ela também se veja como tal. Maria já não se vê mais como outra coisa que não a 

prostituta, aquela que é pecadora, que só o que tem a oferecer é seu corpo em troca 

de dinheiro, de sua sobrevivência. Vemos, por suas palavras que, de tanto aceitar a 

identidade que lhe fora imposta pela sociedade, Maria acaba por também se ver 

apenas dessa maneira. Ela somente se vê como uma mulher que se “deita com 

homens por dinheiro”. Não haveria mais nada em sua identidade que pudesse ser 

apresentada, a si mesma em primeiro lugar, e a seu hóspede? Seria possível, então, 

“criar” outra(s) identidade(s), a fim de que ela pudesse se (re)conhecer e se dar a 

conhecer?  

 

1.2.2 - Identidade de resistência 

Após seu encontro com Jesus, sua relação de intimidade e a certeza do 

nascimento do amor que ela sentia por ele, Maria começa um processo de 

deslocamento de sua identidade, pois começa a construir outra identidade que visa 

a destruir a primeira – a legitimadora, que dizia ser ela prostituta e, dessa maneira, 

deveria viver como tal – e, num processo de resistência quanto ao que lhe fora 

imposto, decide mudar, deixando de ser a prostituta enquanto Jesus com ela 

estivesse:  

Não podemos viver juntos, Queres dizer que não podes viver com uma 
prostituta, Sim, Por todo o tempo que estiveres comigo, não serei uma 
prostituta, não sou prostituta desde que aqui entraste, está nas tuas mãos 
que eu continue a não o ser. (SARAMAGO, 2010, p. 284)  

O processo de mudança, de deslocamento da identidade da personagem 

começa a partir do momento em que ela vê Jesus pela primeira vez. A princípio, 

houve a necessidade de apresentação de sua identidade visível – Jesus olha para 

ela e sabe quem/o quê ela é. No entanto, no interior da pecadora começa a haver 

uma mudança, comprovando que as identidades não são acabadas, fechadas, estão 

em contínuo movimento, em contínua transformação. Esse movimento, no entanto, 

não é rápido, não ocorre do dia para a noite. Maria, que sentiu uma mudança logo 
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no contato com Jesus, demora no processo de deslocamento, de transformação de 

sua identidade. Para isso, ela passa para um “estágio”, que é o da identidade de 

resistência. Ela resiste ao que lhe fora imposto pela sociedade – o ser prostituta e 

estar condenada a isso. Daí ela poder dizer, mais adiante, na narrativa: “[...] esta 

mulher a quem chamam Maria de Magdala deixou de ser prostituta quando aqui 

entraste” (p. 289).  

A partir desse momento, ela inicia um processo de resistência, construindo, 

nos dizeres de Castells (2001), trincheiras de resistência e sobrevivência. Essas 

trincheiras se mostram pelo fato de Maria ter fechado as portas de sua casa aos 

outros visitantes, colocando um sinal do lado de fora, dizendo que não poderia 

atender, pois estava acompanhada: “Alguns homens impacientes, picados de cio ou 

de despeito, vieram bater, ignorando deliberadamente o sinal que devia mantê-los 

afastados” (p. 285). Esse sinal é o símbolo da resistência de Maria quanto à 

imposição que a sociedade lhe outorgou de ser a pecadora, vivendo de satisfazer as 

necessidades sexuais masculinas, através da venda de seu corpo.  

Assim como Hall (1997) disse, as identidades estão em processo de 

deslocamento: já não se pode mais falar de uma única identidade que encerre todo 

o ser de uma pessoa, bem como de uma personagem. Maria de Magdala é-nos 

apresentada pelo narrador e por si mesma somente como prostituta, mas isso vai 

mudando, a partir do momento em que ela toma consciência da mudança que 

começa a ocorrer em seu ser e já não se sente mais uma prostituta. Para 

demonstrar isso, ela precisa lutar contra a sociedade que a tachou de pecadora e 

mostrar, primeiramente, a si mesma e depois para todos que começou um processo 

de mudança. Por isso, ela cria uma nova identidade – a de resistência – embora a 

de prostituta não tenha deixado de existir para os outros. As identidades coexistem 

ao mesmo tempo.  

 

1.2.3 - Identidade de projeto 

A partir do momento em que Maria de Magdala constrói uma identidade de 

resistência, vai-se configurando também uma nova identidade, livre das imposições 
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que a sociedade dominante lhe impunha, para se constituir numa outra identidade. 

Identidade esta capaz de “redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de 

buscar a transformação de toda a estrutura social” (CASTELLS, 2001, p. 24).  

Quando Maria ouve o segredo de Jesus – o de que ele havia falado com 

Deus – ela decide segui-lo aonde quer que ele fosse, tornando-se mais do que sua 

mulher, mas sua seguidora, aquela que estaria com ele enquanto não se cumprisse 

o seu tempo. “Sou como a tua boca e os teus ouvidos, respondeu Maria de Magdala, 

o que disseres estarás a dizê-lo a ti mesmo, eu apenas sou a que está em ti” 

(SARAMAGO, 2010, p. 308). Mais adiante, ela diz a seu amado: “Se eu não 

acreditasse em ti, não teria de viver contigo as coisas terríveis que te esperam” (p. 

309). Maria decide seguir Jesus, tornando-se sua discípula, aquela que o ajudaria a 

carregar o fardo pesado que lhe fora preparado, enquanto a hora de seu encontro 

definitivo com Deus não acontecesse. Temos aqui, uma nova identidade daquela 

que era tida como prostituta: a mulher companheira, seguidora de Jesus. Maria de 

Magdala constrói outra identidade capaz de ressignificar sua existência e, ao mesmo 

tempo, de mudar o rumo da história de um povo, pois ela será a mulher daquele que 

fora escolhido por Deus para seu plano de expansão da fé.  

Decidindo-se por ficar ao lado de Jesus, ela o interroga sobre o que seria 

deles no futuro:  

E agora, que pensas fazer, perguntou ela, Disseste que irias comigo para 
onde eu fosse, Disse que estaria contigo onde tu estivesses, Qual é a 
diferença, Nenhuma, mas podes ficar aqui pelo tempo que quiseres, se não 
te importa viver comigo na casa onde fui prostituta. (SARAMAGO, 2010, p. 
310).  

Perceba-se que no trecho acima, na última fala de Maria: “[...] se não te 

importa viver comigo na casa onde fui prostituta”, temos o verbo “ser” no pretérito 

perfeito “fui”. Isso indica para o leitor a mudança de estado, de identidade da 

personagem; no início da relação dos dois foi utilizado o mesmo verbo, porém no 

presente: “sou prostituta”. A mudança do tempo verbal é significativa, pois indica a 

passagem, o deslocamento da identidade da personagem, pois, segundo Hall (1997, 

pp. 17-18): “o deslocamento tem características positivas. Ele desarticula as 

identidades estáveis do passado, mas também abre a possibilidade de novas 
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articulações: a criação de novas identidades, a produção de novos sujeitos”. Dessa 

maneira, temos um dado positivo nesse deslocamento identitário de Maria de 

Magdala de impura, pecadora a mulher honesta, seguidora e companheira de seu 

homem, homem este especial por ser o próprio filho de Deus.  

A vida de Maria se transforma, agora que já não é mais a prostituta, mas aquela que 

está sempre ao lado de Jesus:  

Quando Jesus vai ao mar com os pescadores, Maria de Magdala fica à 
espera dele, em geral sentada numa pedra à borda da água, ou num 
cômoro elevado, se os há, donde melhor possa acompanhar a rota e seguir 
a navegação. (SARAMAGO, 2010, p. 327)  

Jesus disse a Maria, Esta vida não te convém, busquemos uma casa que 
seja nossa e eu irei estar contigo sempre que seja possível, ao que Maria 
respondeu, Não quero esperar-te, quero estar onde estiveres. 
(SARAMAGO, 2010, p. 331)  

Os dois trechos acima mostram a determinação de Maria em seguir Jesus 

aonde ele fosse, querendo estar sempre ao seu lado, mostrando para si e para a 

sociedade qual a sua nova identidade, aquela de projeto, o novo projeto de vida que 

traçou para si e do qual não quer abrir mão.  

Esta nova identidade é também sua missão, a qual recebe por pedido da mãe 

de Jesus, Maria de Nazaré, por ocasião de seu encontro nas bodas de Caná:  

[...] a mãe de Jesus fez à outra sinal para chegar-se a um recanto do pátio, 
e disse-lhe, sem preâmbulo, Cuida do meu filho, que um anjo me disse que 
o esperam grandes trabalhos, e eu não posso nada por ele, Cuidarei, 
defendê-lo-ia com a minha vida se ela merecesse tanto, Como te chamas, 
Sou Maria de Magdala e fui prostituta até conhecer o teu filho. 
(SARAMAGO, 2010, p. 344)  

Mais uma vez fica evidente a necessidade da personagem mostrar sua 

mudança de identidade: aquela que outrora fora prostituta, transformou-se em 

mulher honrada após o encontro com o filho da outra Maria, esta de Nazaré. Maria 

de Magdala sabe de seu passado, do que foi até a chegada daquele jovem, e sabe 

também que sua nova identidade, seu novo projeto de vida vai sendo conquistado 
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dia a dia, por isso é importante que se atualize, através de seu discurso, o que foi e 

no que se tornou desde que decidiu assumir uma nova identidade.  

Tal projeto de vida, tal missão é levada pela ex-prostituta até o fim da vida de 

Jesus, estando ela junto de si até os últimos momentos: “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, 2010, pp. 443-444)  

Aqui se cumpre a missão de Maria de Magdala: estar com Jesus onde ele 

estivesse, fazendo-se seu próximo, sendo a sua família, aquela que creu na sua 

palavra, que acreditou que ele havia estado com Deus, que era seu filho e que tinha 

uma missão. Atitude essa que não fora seguida por seus irmãos e sua mãe, que 

duvidaram de suas palavras. Por isso, Jesus dissera:  

Quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, meus irmãos e minha 
mãe são aqueles que creram na minha palavra na mesma hora em que eu a 
proferi, meus irmãos e minha mãe são aqueles que em mim confiam 
quando vamos ao mar para do que lá pescam comerem com mais 
abundância do que comiam, minha mãe e meus irmãos são aqueles que 
não precisam esperar a hora da minha morte para se apiedarem da minha 
vida, [...] e, virando-se para Maria de Magdala, disse, Vamo-nos, Maria” 
(SARAMAGO, 2010, p. 324).  

Maria foi aquela que verdadeiramente acreditou em Jesus e entregou a ele 

sua nova vida, deixando para trás a vida de prostituta e tornando-se mais do que sua 

mulher-amante, aquela que lhe ensinou a ser homem, aquela que cumpriu sua 

missão de estar com ele, de protegê-lo, tomando para si um encargo dado pela mãe 

de Jesus. Podemos verificar aí a terceira forma de origem das identidades: um novo 

projeto assumido pela personagem a partir do reconhecimento em seu coração do 

amor que sentiu por Jesus, e por ter acreditado em suas palavras, ou seja, através 

de um novo material cultural que tinha em mãos, mudou o rumo de sua própria 

existência, de sua identidade.  

As transformações identitárias que a personagem Maria de Magdala foi 

sofrendo ao longo da narrativa: de prostituta, sua identidade legitimadora – aquela 

que lhe fora imposta de fora para dentro por uma sociedade dominante – a 
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seguidora de Jesus, processo esse que passou, primeiramente, pela construção de 

uma identidade de resistência – contra a imposição da sociedade ela cria formas de 

resistir a tal situação, criando formas de se autoconstruir identitariamente – 

chegando a uma identidade de projeto – na qual ela, após resistir às imposições 

identitárias que carregou durante anos de sua vida, aproveita-se de um novo 

elemento cultural (a chegada de Jesus e seu amor por ele) para construir uma nova 

identidade que mudaria o rumo de sua história e da comunidade com a qual passou 

a conviver desde o momento em que acreditou em Jesus e decidiu estar com ele 

onde ele estivesse assumindo para si a missão de cuidar dele até o fim – mostram 

que a construção das identidades é um processo contínuo e que uma nova 

identidade não exclui totalmente a outra. Vamos construindo novas identidades para 

nós mesmos, ao mesmo tempo em que a sociedade continua nos impondo 

identidades legitimadoras, enfim... o processo de construção de identidades está em 

contínuo processo, em contínuo deslocamento.  

De tudo o que falamos aqui, pudemos verificar como a construção das 

identidades é uma atividade plural, uma vez que nunca somos uma única coisa. 

Estamos em constante movimento, para pensar longinquamente com Heráclito, que 

dizia que tudo no mundo flui que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, pois 

o rio já não é mais o mesmo, da mesma forma que tampouco somos os mesmos. 

Não podendo se banhar duas vezes no mesmo rio, Maria de Magdala vai se 

transformando ao longo da narrativa, construindo a sua identidade de acordo com o 

momento histórico, pois o importante não é mais o caráter biológico e sim o histórico 

que interfere no processo de construção das identidades, como vimos na introdução 

deste item.  

As mudanças que a personagem foi sofrendo ao longo de sua história, 

mostraram-nos que as identidades são fragmentadas e que estão continuamente 

sendo deslocadas. A identidade de Maria deslocou-se em, pelo menos, dois eixos 

bastante opostos: passou de prostituta a mulher honesta, seguidora e protetora de 

Jesus, o filho de Deus. Tal deslocamento, conforme disse Hall (1997) é um aspecto 

positivo, pois abriu para Maria a possibilidade de reconstruir sua própria história e 

contribuir na construção da História dentro do universo da narrativa.  
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1.3 – A QUESTÃO DO GÊNERO 

Quando se fala em gênero, automaticamente nos vem à mente a divisão 

homem/mulher, masculino/feminino. Quando uma criança nasce – se não foi feito 

um exame de ultrassonografia durante a gestação – é que se descobre o primeiro e, 

talvez o mais importante traço da identidade da pessoa: é menino ou menina. Tal 

traço é o que vai definir, de acordo com as convenções sociais, como será o 

desenvolvimento da criança, em que aspectos serão calcada e baseada sua 

educação: os meninos são preparados para serem fortes, machos, provedores do lar 

e protetores de suas esposas e filhos; as meninas, por sua vez, recebem, desde 

cedo, a incumbência de serem frágeis, dóceis, acolhedoras, amáveis e as 

responsáveis pela gestão do lar e da educação dos filhos.  

Essa primeira identidade de gênero é do tipo biológica – é visível a todos 

pelos órgãos genitais que trazem: o pênis ou a vagina. No entanto, há uma 

identidade que vem a ser mais importante para o ser, e que se desenvolve ao longo 

da fase adolescente: a identidade de gênero, que, segundo Stoller, citado por Paiva 

(1993, p. 32) “é mais psicológica, relativa a sentimentos, papéis, atitudes e 

tendências” e que irá definir, por sua vez, o masculino e o feminino.  

Vera Paiva, citando agora Money e Tucker, diz que há uma diferença entre 

identidade sexual e papel sexual:  

Ao papel sexual corresponde o que a pessoa diz e faz para indicar aos 
outros e a si mesma o grau em que é homem, mulher ou ambivalente. Inclui 
mas não se limita à excitação e à resposta sexual, e é a “expressão pública 
da identidade sexual”. A identidade sexual corresponde à persistência, à 
unidade e à continuidade da pessoa como homem, mulher ou ambivalente, 
em maior ou menor grau, especialmente como são vivenciadas em termo de 
autoconsciência e comportamento. É uma experiência interna e particular do 
papel sexual. (1993, p. 37)  
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No romance saramaguiano vemos claramente essa distinção dos gêneros se 

analisarmos as personagens Jesus e Maria de Magdala. Jesus, sendo varão, teve 

toda a sua educação voltada para ser o provedor, a exemplo de seu pai José. Dessa 

maneira, ele teve a educação que era própria aos meninos judeus: ao completar 

cinco anos começou a frequentar a escola, onde se estudava a Torá, preparando-se 

para se tornar adulto e, portanto, digno de frequentar a sinagoga junto aos outros 

homens, conhecedores da Lei de Deus.  

 Maria de Magdala, por sua vez, embora o narrador somente a apresente para 

o leitor já adulta e prostituta, também teve sua formação específica de mulher, 

preparada para ser a dona-de-casa, fiel e submissa a seu esposo. O que se passou, 

no entanto, é que Maria, após ter tido um sonho, no qual lhe aparecera um menino 

“vindo de parte nenhuma, apareceu e disse, Deus é medonho, disse-o e 

desapareceu [...] Depois comecei a ser prostituta” (SARAMAGO, 2010, p. 309).  

Paiva (1993) diz que a tradição judaico-cristã sempre foi marcada por uma 

nítida divisão de papéis sexuais, por uma divisão clara entre o que era atribuído ao 

homem e à mulher. Tal estrutura, portanto, implica uma ordenação, através de 

restrições impostas a homens e, especialmente, a mulheres para promover uma 

melhor socialização, um pacto coletivo. Dessa maneira, as mulheres foram sempre 

relegadas a um papel de submissão, sendo-lhes negados todos os direitos, inclusive 

o de pertencer à aliança estabelecida entre Deus e o homem, uma vez que não têm 

o falo e, portanto, não carregam a marca dessa aliança – a circuncisão, conforme 

nos diz Boff (citado por Paiva).  

Maria de Magdala, ao se revoltar contra a situação de submissão e ao papel 

que lhe era imposto pela sociedade, resolve deixar o lugar onde estava e, conforme 

dito acima, decidiu por se tornar prostituta, dona de seu corpo e, principalmente, de 

seu prazer. Dessa maneira, ela se apartou das regras da sociedade, passando a 

viver à margem desta. Isso tudo porque, como nos diz Kehl (1996, p. 51), “a mulher 

que exprime mais diretamente sua sexualidade se depara com o horror masculino”. 

Por isso, a pecadora é vista pelos homens com um olhar ao mesmo tempo de 

fascínio, também de medo, de desconfiança, pois ela saiu dos padrões impostos 

pela sociedade. As mulheres também a veem como alguém deslocado da norma: 

não é mais aquela submissa, igual a tantas outras, por isso, não digna de sua 
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amizade e respeito, mas, por outro lado, por que não pensar que sua ousadia 

representa os anseios reprimidos que muitas mulheres têm de sair da condição de 

inferiores, de servas de seus maridos? 

Isso nos faz remontar à citação mais acima de Money e Tucker, feita por 

Paiva: Maria de Magdala tem seu papel sexual de mulher, pois essa é sua primeira 

identidade do tipo biológica. Todos a reconhecem como tal e ela age de acordo com 

determinações sociais que reforçam tal traço de sua identidade. No entanto, sua 

identidade sexual é a de uma mulher dona de seu corpo, de seu prazer; aquela que 

vende prazer sexual aos homens, mas que também sabe desfrutar dele, a exemplo 

do que ocorre no seu encontro com Jesus e a experiência de amor que vive com ele.  

Esse fascínio e medo dos homens diante da figura da mulher liberada 

sexualmente, no caso aqui, de uma prostituta, fica evidenciado pelas sensações que 

Jesus teve no primeiro contato com Maria de Magdala, conforme nos mostra o 

narrador:  

Jesus, em aflição, pediu à sua memória que o socorresse com algumas 
apropriadas máximas [...] e a memória serviu-o bem, murmurando-lhe 
discretamente, do lado de dentro do ouvido, Foge do encontro duma mulher 
leviana, para não caíres nas suas ciladas [...] Nunca te entregues às 
prostitutas, para que não te percas a ti e aos teus haveres (SARAMAGO, 
2010, p. 279) 

4
. 

Jesus está inebriado com a figura de Maria, tão diferente das outras poucas 

mulheres com quem teve contato em sua breve vida de rapazinho de dezoito anos. 

Seguindo os ensinamentos da tradição judaica na qual fora formado, tenta desviar 

os olhos e a atenção do perigo iminente que se lhe apresenta: uma mulher leviana, 

prostituta, que exala um perfume inebriante, que lhe entorpece os sentidos. Mas, 

como o diferente causa atração e um desejo de descoberta, de experimentação, o 

inexperiente rapaz se entrega aos encantos da mulher, deixando-se experimentar as 

sensações que o corpo alheio pode lhe proporcionar ao seu próprio corpo.  

                                                           
4
  Aqui podemos citar o texto de Pr 23, 26-28, em que aparece essa máxima que orienta a 

conduta do homem frente ao perigo representado pela prostituta: “Meu filho, dá-me teu coração, e 

que teus olhos gostem dos meus caminhos: pois a prostituta é cova profunda, e a estranha, poço 

estreito. Como salteador, ela também fica espreitando, e entre os homens multiplica as traições”.  
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Nesse momento em que Maria inicia Jesus nos prazeres do corpo, vemos que 

ela toma todas as iniciativas, que assume o papel ao qual Lílith, no antigo mito 

judaico não pôde assumir – o de ficar por cima na relação sexual: “Maria, gemendo, 

deixava descair o seu corpo sobre o dele” (SARAMAGO, 2010, p. 283). Maria é 

aquela que assume seu papel de dona de sua vontade, dona da sua sexualidade, 

diferentemente de Eva e Maria: mulheres submissas a seus maridos, esta última 

modelo de esposa ideal, valorizada pela Igreja Católica. Isso, como já dissemos 

anteriormente, assusta e atrai os homens, pois foge do padrão social.  

Paiva (1993), ao falar sobre as mulheres que quebram com esse padrão de 

comportamento social, usa o termo “anomalia” para se referir à maneira como a 

sociedade trata tal tipo de comportamento. Ela cita Douglas (1976) que diz que a 

sociedade trata essas anomalias de várias maneiras: uma delas é ignorando-as; 

outra é confrontando-as e tentando criar um novo padrão de realidade onde elas 

tenham lugar, pois ninguém é capaz de viver isolado do convívio social. Ainda que a 

casa de Maria fique afastada do povoado, conforme vemos na página 305, ela ainda 

continua fazendo parte daquela comunidade, pois tem o papel social de aliviar os 

homens em suas necessidades físicas. Necessidades essas que eram vistas como 

“normais” pela mesma sociedade que reconhecia, ainda que disfarçadamente, a 

importância da prostituta para a manutenção da ordem social. Afinal, desde que o 

mundo é mundo, os varões têm a necessidade de aliviar suas tensões sexuais e, 

uma vez que o papel que cabe às mulheres é o de chegarem virgens e puras para 

seus maridos, os homens solteiros só tinham a opção de se satisfazerem com as 

prostitutas.  

Ao mesmo tempo em que a sociedade reconhece o papel da prostituta para a 

satisfação necessária dos homens, ela condena a mulher como sendo a grande 

“solapadora do pacto civilizatório”, conforme palavras de Freud citadas por Kehl 

(1996, p. 33). O autor ainda diz que “a mulher é um ser muito pouco confiável no que 

se refere aos compromissos éticos”. Tomando tal afirmativa freudiana como exemplo 

para a análise da personagem saramaguiana, vemos que ela é aquela mulher que 

rompeu com a norma, com a Lei, entregando-se aos seus prazeres, tomando as 

rédeas de sua vida, reconhecendo que “Deus é medonho”, conforme palavras 

ouvidas em sonho. Agindo conforme sua vontade, ela se torna uma ameaça para a 
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manutenção da ordem. Nesse sentido, ela não é um ser confiável no que tange a 

assuntos de natureza ética (devemos tomar por ético aqui o que a sociedade judaica 

apregoava como regras de comportamento social, de acordo com o código de leis 

prescrito na Torá).  

A ética para Maria de Magdala divergia daquela pregada e ensinada pelos 

rabis nas sinagogas. Ela não aceitava a submissão da mulher ao homem e a 

proibição de usar de seu próprio corpo para seu prazer. Da mesma forma, não 

aceitava ficar de fora do conhecimento, conforme vimos no item 1.1 através das 

palavras de Jean-Yves Leloup que diz que Maria Madalena era considerada 

pecadora por deter o conhecimento, por ter sido aquela a quem o Mestre revelou 

coisas que ocultou aos discípulos (homens).  

Esse dado do conhecimento de Maria, demonstrado pelos Evangelhos como 

a passagem da visita de Jesus às irmãs Maria e Marta, nos mostra o papel 

diferenciado de Maria na sociedade: enquanto Marta ficou envolvida com os 

afazeres domésticos, Maria escolheu ficar sentada aos pés do Mestre ouvindo seus 

ensinamentos. Isso, nas palavras de Jesus, é a melhor parte. Maria soube escolher 

o que era o melhor, justamente aquilo que era proibido às mulheres, por uma 

sociedade machista. Assim como essa Maria, de Betânia, Maria de Magdala também 

optou por ouvir os ensinamentos de seu homem, seu Mestre, tornando-se aquela 

que foi a primeira a saber a verdade sobre Jesus e, consequentemente, tornando-se 

sua discípula, ou, como em suas próprias palavras, “apenas sou a que está em ti” (p. 

308).  

Ao se tornar aquela que está em Jesus, conhecendo-o como a ele mesmo, 

compreendendo tudo o que se passa em sua mente e preparando-se para estar com 

ele pronta para viver todas as coisas terríveis que o aguardavam, pois é ela mesma 

quem diz: “Se eu não acreditasse em ti, não teria de viver contigo as coisas terríveis 

que te esperam” (SARAMAGO, 2010, p. 309), ela é, nas palavras de Kehl (1996, p. 

70) “capaz de abrigar o homem dentro de si, guardá-lo, protegê-lo, compreendê-lo 

melhor que a ele mesmo”. Maria de Magdala assume aqui um papel especial na vida 

do seu homem: ela deixa de ser aquela que tem muitos homens, mas ao mesmo 

tempo nenhum lhe pertence, e passa a ser a mulher de Jesus, aquela que está nele 

e com ele, pronta para tudo o que vier a acontecer. Não se trata de uma regressão 
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ao papel de submissão imposto às mulheres daquela sociedade, mas é uma escolha 

livre dela mesma: assumindo sua sexualidade, o controle de sua vida, de seu prazer, 

ela pode optar por se entregar a um único homem, sendo-lhe fiel e disposta a viver a 

seu lado.  

Através dessa capacidade de compreender o homem melhor que a ele 

mesmo, ela se torna cada vez mais forte, pois como também nos diz Kehl (1996, p. 

70):  

Mas é também dessa forma que ela o devora, alimentando-se de seus 
atributos como os guerreiros que se alimentavam da carne de seus inimigos 
para se fortalecer. É por meio do dom de amar e promover intimidade que a 
mulher se apodera um pouco mais da masculinidade e busca um jogo de 
espelhos onde possa se apoiar para “aprender” a sublimar.  

A mulher não tem medo de deixar seu lado masculino aflorar. Ela aprende a 

ser forte com o homem e isso, muitas vezes, acaba por assustar os homens que 

foram educados para reprimir seu lado feminino (sua sensibilidade, por exemplo). A 

mulher, por sua vez, não tem nada a perder assumindo seu lado masculino. Ao 

contrário, ela conquista um espaço que antes lhe fora negado. Maria de Magdala, 

não se intimidou em aceitar e assumir seu lado forte, guerreiro, disposta a encarar 

com Jesus tudo o que de terrível iria lhe acontecer. Ela, da mesma maneira como 

renunciou no passado a uma vida de submissão às leis judaicas, renuncia agora a 

sua vida de prostituta e se dispõe a construir uma nova identidade – uma identidade 

de projeto, conforme vimos no item 1.2.  

Ela assume o seu falo. Falo esse que não está simbolizado no pênis – que, 

biologicamente, ela não possui. Seu falo é interno, “feito de dons de amor e das 

identificações antropofágicas com os homens que um dia ela quis ser, ou ter” (KEHL, 

1996, p. 71). Se o falo é o símbolo do poder masculino, o que torna o homem forte, 

guerreiro e dono de sua vida e, consequentemente, da vida de sua família, de seus 

bens etc., ao assumir o seu falo Maria de Magdala assume as rédeas de sua vida, 

ensinando ao homem a sua própria fragilidade. Jesus precisou dela para viver e 

enfrentar tudo o que iria lhe acontecer. Não é à toa que, assim como os evangelistas 

narram, Saramago também mostra sua heroína aos pés da cruz junto a seu amado, 

num momento em que seus discípulos (homens!) fugiram: “As mulheres sobem ao 
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lado de Jesus, umas tantas aqui, umas tantas ali, e Maria de Magdala é a que mais 

perto vai” (SARAMAGO, 2010, p. 443). Vemos esta cena em Mateus 27, 55-56, em 

Marcos 15, 40-41, e em João 19, 25. Apenas Lucas não faz referência explícita à 

presença de Madalena no momento da crucifixão; ele apenas diz, em 23, 49: “Todos 

os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a 

Galileia, permaneciam à distância, observando essas coisas” (grifo nosso).  

Assim, vemos uma mulher forte, que não se deixou abalar pelas duras 

imposições que a sociedade lhe outorgou, desde o momento em que assumiu sua 

vida, tornando-se prostituta, nem quando resolveu abandonar a vida de pecado para 

viver com o homem que amava. Esse amor a fez forte, com força capaz de ajudar 

Jesus a enfrentar o destino cruel que Deus lhe preparara.  

Assim, pudemos ver um pouco da construção da personagem Maria de 

Magdala: não somente a prostituta – ideia difundida há séculos tanto por religiosos, 

como por artistas – mas uma personagem rica, movimentando-se constantemente 

em cena, contribuindo para a construção de uma nova visão de mundo, visão esta 

que é compartilhada pelo leitor. Ela é também construída com múltiplas identidades 

que vão se confrontando ao longo da narrativa, mostrando que as identidades estão 

em constante deslocamento e que nunca são únicas e estáveis. Por fim, vimos a 

questão da diferença de gênero entre ela e Jesus, do ponto de vista da construção 

do padrão judaico-cristão de papéis estanques para a formação do homem e da 

mulher. Vimos como Maria de Magdala quebra com tais imposições e se constrói 

com base no conhecimento de seu corpo, de seu prazer, e sendo dona de suas 

vontades, assumindo seu falo e, consequentemente, passando a conhecer seu 

homem melhor que ele mesmo.  

No próximo capítulo nossa análise será de outra Maria: a Maria Magdalena do 

romance O Evangelho de Barrabás, dos escritores brasileiros contemporâneos José 

Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. Tentaremos ver, através dos mesmos 

pontos vistos neste capítulo, como o narrador desse “evangelho” constrói sua 

heroína, como podemos ver nessa construção aspectos de paródia e ironia, além 

das questões identitárias e de gênero.  
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2. MARIA MAGDALENA DISCÍPULA DE BARRABÁS: A IRONIA DO TEXTO 

BÍBLICO 

“Maria ouvira essa voz que abria o caminho, quando outros queriam detê-la, 

etiquetá-la, aprisioná-la. Essa voz lhe lembrava que ela não era somente a 

soma das conseqüências de seus atos passados, mas também a fonte de 

seu futuro.” (Jean-Yves Leloup – O romance de Maria Madalena, p. 83) 

 

Assim como Saramago, a literatura brasileira também tem dialogado com a 

famosa história da vida do filho de Deus. Escritores como José Roberto Torero e 

Marcus Aurelius Pimenta também se empreenderam nessa jornada e resolveram 

contar uma história paralela a essa. Daí surgiu o romance O Evangelho de Barrabás, 

uma paródia bem humorada do texto bíblico, que dá vez a uma personagem 

marginalizada da história, que só aparece num único momento da narrativa, mas 

que mudou totalmente o rumo da vida de Jesus, levando-o à condenação por 

crucificação, uma vez que o ladrão fora solto.  

E, no meio dessa história da vida do anti-herói Barrabás, o narrador desse 

romance introduz a personagem que, como dito outras vezes ao longo deste estudo, 

vem permeando a imaginação de pessoas e artistas ao longo dos séculos – Maria 

Madalena. Aqui, ela aparece deslocada do contexto por todos conhecido: não é a 

prostituta, a mulher pecadora, a irmã de Marta e Lázaro. Ela é uma menina, natural 

de Magdala, claro, mas filha única de Atronges e sua esposa não nomeada no 

romance. Sua vida é em torno de um grupo de ladrões liderados por seu pai e que, 

mais tarde, é substituído por Barrabás.  

Maria Magdalena é, nesse romance, a amiga de Barrabás. Aquela que 

conhece o amor em seus braços, tornando-se, mais tarde, sua discípula. Somente 

ao final da narrativa é que ela encontra o profeta galileu, a quem resolve seguir, após 

sucessivas tentativas de encontrar a verdade dita por tantos falsos profetas.  
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O texto de Torero e Pimenta trabalha com a paródia – é um “canto paralelo”, 

uma história que se desenrola ao lado da história de Jesus – e com a ironia, pois 

como diz Brait (2008, p. 73). 

[...] a ironia pode ser enfrentada como um discurso que, por meio de 
mecanismos dialógicos, se oferece basicamente como argumentação direta 
e indiretamente estruturada, como paradoxo argumentativo, como 
afrontamento de ideias e de normas institucionais, como instauração da 
polêmica ou mesmo como estratégia defensiva.  

Dessa maneira, vamos perceber que há um acordo entre o narrador e o leitor 

que reconhece no texto o diálogo com a tradição, mas que segue numa outra 

direção, apresentando uma outra forma de interpretação, um outro significado para o 

que já é conhecido. Muitas vezes vamos perceber que o que se está querendo dizer 

é justamente o contrário do que está dito; nisso consiste a ironia: um discurso que 

apresenta dois significados para um mesmo significante, ou significações 

contraditórias, segundo palavras de Beth Brait.  

Neste capítulo iremos analisar a personagem Maria Magdalena, assim como 

o fizemos com a Maria de Magdala do primeiro capítulo, mas tentaremos mostrar a 

paródia e a ironia existente na construção da personagem do romance brasileiro. 

Num segundo momento, falaremos sobre os aspectos paradoxais dessa 

personagem, ao tratarmos das identidades múltiplas e, por fim, refletiremos um 

pouco acerca do problema do gênero, da construção da personagem em seu 

aspecto de consciência de sua condição de mulher na sociedade.  

 

2.1 – ANÁLISE DA PERSONAGEM  

Diferentemente do romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, no qual 

vemos Maria de Magdala sendo identificada como a prostituta logo no início de sua 

apresentação por parte do narrador, vamos encontrar Maria Magdalena em O 

Evangelho de Barrabás sem essa característica. Neste romance aparece a 

personagem ainda em sua infância, coisa que não acontece nem no romance do 
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autor português, nem nos Evangelhos canônicos, nem no evangelho atribuído à 

própria Míriam de Mágdala.  

O narrador desse evangelho paródico brinca com a personagem deslocando-

a de seu contexto – apesar de estar situada topográfica e temporalmente no mesmo 

contexto que a Madalena evangélica e a personagem saramaguiana – inserindo-a 

numa outra história. Esta Madalena também é de Magdala, porém, diferentemente 

da personagem de Saramago, não nasceu em Betânia, assumindo a alcunha do 

lugar onde decidiu ir morar após ter se decidido tornar-se prostituta.  

Maria Magdalena nasceu em Magdala, mas após seu povo ser dizimado 

pelos soldados romanos, ela e o pai – Atronges – fugiram e passaram a habitar uma 

caverna junto com outros fugitivos de lugares diversos que vieram se juntar a eles, 

formando um grupo de salteadores que vivia de pequenos crimes e assaltos. A 

menina era a única criança e mulher do grupo.  

No que tange à apresentação/descrição da personagem pelo narrador, vamos 

ver nesse primeiro momento que isso acontece de maneira estática. Como vimos no 

primeiro capítulo, Wood (2011) vem falar dessa dificuldade que o autor tem em 

movimentar sua personagem na trama. Maria Magdalena é-nos assim apresentada, 

logo nas primeiras páginas do romance, após a morte dos pais do menino Barrabás 

e sua consequente fuga da cidade de Genesaré:  

Era uma menina. Da cor do fogo eram suas roupas e, nas canelas, usava 
uns trançados de fibra de palmeira. Tinha uma pequena pinta no canto 
direito da boca e os cabelos caíam-lhe em caracóis até o meado das costas. 
Seus dentes eram brancos como a neve, e seus olhos, verdes como 
esmeraldas. (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 35)  

Pela descrição acima podemos visualizar a imagem de Maria Magdalena 

como numa fotografia. Ela se apresenta parada frente ao leitor e o narrador salienta 

suas características físicas: suas roupas, o detalhe de seu rosto (uma pinta no canto 

direito da boca), o ondulado e comprido de seus cabelos, seus dentes alvos e os 

olhos verde esmeralda. Não há surpresas para o leitor neste tipo de apresentação, 

afinal, é a forma mais convencional de se apresentar uma personagem.  
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 No entanto, se adiantarmos um pouco mais na narrativa, ainda no mesmo 

capítulo – intitulado “O Aleph” – veremos a movimentação da personagem em cena, 

mostrando que os autores do romance, a exemplo do que diz Wood, conseguem dar 

movimento a ela que, através de suas ações, de sua agilidade, vão dando ao leitor o 

conhecimento exato do caráter desse “ser de papel e tinta”:  

Tu és bobo? Por que não mataste o escorpião? Eles são feios. Ainda bem 
que acertei a pedrada, não é? Sou boa em pedradas. Que engraçado, tu 
estás todo cheio de areia! Não gostas de tomar banho? Eu também não. E 
odeio escorpiões. Às vezes preparo armadilhas para eles. Primeiro pego 
uma barata morta e a deixo em cima de uma pedra. Quando o escorpião 
chega, eu o prendo pelo rabo com dois gravetos e o levo para o fogo. Como 
é teu nome? O meu é Maria Magdalena. (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 36) 

Esta fala de Maria Magdalena mostra uma menina extremamente ativa, 

sapeca, falante – tal qual a Emília do Sítio do Pica-pau amarelo que engoliu uma 

pílula e desandou a falar sem parar. O trecho nos mostra elementos do caráter da 

personagem – peraltice, eloquência – que, pela maneira como ela mesma se 

apresenta ao menino, e ao leitor, mostra-nos que não se trata de uma maneira 

estática; ao contrário, ela é apresentada ao leitor em constante movimentação em 

cena; assim, pode-se também verificar que os autores brasileiros, usam das duas 

formas de descrição a que se refere Wood: uma estática e a outra dinâmica, pois o 

narrador do romance primeiramente mostra ao leitor uma fotografia de sua 

personagem, depois a mostra em movimento na cena.  

Mais adiante, no capítulo de nome “Os onze que eram dez e os dois que eram 

um”, vamos ver as duas crianças sempre juntas, brincando. A amizade e o afeto 

entre as duas crianças vai se intensificando cada vez mais. Dessa forma, uma 

intimidade muito forte começa a existir entre eles, pois “não se apartavam nem 

mesmo na hora do sono, pois dormiam agarrados num tapete que Atronges roubara 

de uma caravana de núbios” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 41). Essa intimidade 

toda lembra-nos do que vimos no primeiro capítulo acerca da intimidade existente 

entre Jesus e Míriam de Mágdala e, consequentemente, entre o Jesus 

saramaguiano e Maria de Magdala.  
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A Madalena do romance brasileiro torna-se a amiga inseparável de Barrabás 

e, mais do que isso, sua mulher, como mostra o capítulo intitulado “Cântico dos 

cânticos”, no qual Barrabás declama os versos do livro de Salomão, comparando 

Magdalena à amada do Rei. Logo após a declamação e declaração de amor de 

Barrabás para Maria Magdalena, esta, então “o beijou. E o verbo se fez carne”. 

(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 62)  

Vemos neste trecho uma referência explícita ao texto bíblico de João 1, 14. O 

evangelista se refere ao Messias anunciado que, tendo sido encarnado no seio de 

Maria, habitou o nosso mundo. É Deus que se fez carne e junto aos homens veio 

morar. O narrador do evangelho paródico, irônico utiliza-se dessa passagem para 

descrever o encontro carnal entre dois adolescentes – Barrabás e Maria Magdalena. 

Aqui podemos ver relação também com o fato de Jesus beijar constantemente Maria 

Madalena na boca, como atesta o Evangelho de Felipe. Através do beijo entre as 

duas personagens, vemos como se consolida a amizade dos dois e, dessa maneira, 

o amor não só espiritual, mas carnal, pois agora eles são homem e mulher.  

Já nos referimos algumas vezes ao texto dos escritores brasileiros como 

paródico. Faz-se necessário, portanto, retomar o sentido do termo utilizado, 

apresentado no primeiro capítulo.  Conforme Hutcheon (1985, p. 17), “A paródia é, 

pois, uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irónica, [...] é, noutra 

formulação, repetição com distância crítica, que marca a diferença em vez da 

semelhança”. Portanto, devemos entender a origem do termo “paródia”: do grego 

para + odos (contra-canto). Muito frequentemente, “paródia” tem sido identificada 

somente com o sentido de oposição. Mas, segundo Hutcheon, o prefixo grego para 

tem dois sentidos: um de oposição e outro de “ao longo de”. Nesse sentido, existe 

uma sugestão de acordo ou intimidade; é, não só crítica, mas uma homenagem ao 

texto original. O importante é que o leitor identifique a paródia presente no texto, ele 

“neutralizará tanto o seu ethos pragmático como a sua estrutura dupla” 

(HUTCHEON, 1985, p. 39). Dessa maneira, quando se tem um texto no qual há uma 

paródia, esta só será entendida se houver uma adesão do leitor ao que o autor 

propõe. É o leitor que dará sentido ao texto, de acordo com o seu conhecimento de 

mundo, de leituras; através de um pacto estabelecido com o autor.  
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No caso do romance que estamos analisando, tal intertextualidade5 com o 

texto bíblico fica evidente a partir do título: O Evangelho de Barrabás. Ao se deparar 

com tal título, o leitor já sabe qual a estrutura narrativa que vai encontrar – a do 

nascimento, vida e morte de uma personagem, com cunho de anúncio de uma boa 

notícia. Ainda analisando o título, é possível ver que se trata de uma paródia – um 

canto paralelo – mas, de caráter irônico, pois como é do conhecimento de todos os 

que tiveram acesso à história primordial da cultura cristã, Barrabás era um ladrão, 

malfeitor. Portanto, soa estranho que alguém se empenhe em contar sua história em 

termos de “boa notícia”.  

Esse caráter intertextual do romance brasileiro com o texto bíblico reforça o 

que já dissemos antes acerca do dialogismo. Assim como o romance saramaguiano, 

a obra de Torero e Pimenta, também trava um diálogo conflituoso com a Sagrada 

Escritura, no que se refere aos quatro primeiros textos do Novo Testamento.  

A paródia, como bem definiu Linda Hutcheon é caracterizada por uma 

“inversão irónica”. Para o melhor entendimento dessa definição, faz-se necessário 

um aprofundamento na definição de ironia. Isso quem nos dá é Beth Brait (2008, p. 

73) em sua obra Ironia em perspectiva polifônica:  

A ironia não é necessariamente cômica, ou ao menos engraçada para 
utilizar um termo mais corriqueiro. [...] a ironia pode ser enfrentada como um 
discurso que, por meio de mecanismos dialógicos, se oferece basicamente 
como argumentação direta e indiretamente estruturada, como paradoxo 
argumentativo, como afrontamento de ideias e de normas institucionais, 
como instauração da polêmica ou mesmo como estratégia defensiva.  

Da mesma forma como Hutcheon, Brait vem dizer que é necessária a adesão 

do leitor para entender, captar o discurso irônico. Mas, ela diz que, no caso da ironia, 

“o ironista [...] sinaliza de alguma maneira a mensagem para que o enunciatário 

reconheça e participe ativamente de sua ‘não-sinceridade’, de sua inversão 

                                                           
5
  Segundo Fiorin (2008), o termo intertextualidade vem de Júlia Kristeva, que interpretou o 

segundo conceito de dialogismo de Bakhtin, que fala da incorporação pelo enunciador da voz ou das 

vozes de outro(s) no enunciado. O estudioso da obra bakhtiniana vem dizer que “como ela (Kristeva) 

vai chamar ‘texto’ o que Bakhtin denomina ‘enunciado’, ela acaba por designar por intertextualidade a 

noção de dialogismo”. (p. 51-52).  
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semântica”. (p. 63). No romance em questão, vamos ver tanto elementos paródicos, 

os quais o leitor aceita devido ao fato de conhecer o texto original e saber que se 

trata de uma maneira paralela de (re)contar  a história, bem como irônicos, uma vez 

que o narrador vai deixando pistas para que o leitor reconheça os discursos críticos 

(aqueles nos quais vem dizer uma coisa querendo dizer outra).  

No capítulo que leva o nome de “Cântico dos cânticos”, uma referência 

explícita ao livro veterotestamentário atribuído ao Rei Salomão, o narrador do 

romance atualiza o cantar de amor do Rei à Sulamita, colocando na boca de 

Barrabás os versos de amor cantados pelo Rei. Após a declamação/declaração de 

amor do salteador por sua amiga e companheira, tendo-lhe dito: “Beija-me com os 

beijos de tua boca, porque os teus amores são mais deliciosos que o vinho e suave 

é a fragrância dos teus perfumes” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 62), o narrador diz 

que: “Então Maria Magdalena o beijou. E o verbo se fez carne” (p. 62). Vemos neste 

trecho mais uma referência a uma passagem bíblica conhecida de todos (cf. Jo 1, 

14), no qual o evangelista se refere à encarnação do Filho de Deus. No primeiro 

trecho vemos a definição de paródia como canto paralelo, não como aquele que 

nega, mas sim o que vai na mesma direção, ou seja, “ao lado de”; já no segundo, 

vamos ter a paródia como inversão, como distância crítica, que nega o texto 

primeiro, como dessacralização do texto sagrado.  

Tomado do ponto de vista irônico, o narrador inverte/subverte o verso do 

Evangelho de João para se referir à relação amoroso-sexual das personagens 

Barrabás e Maria Magdalena. “E o verbo se fez carne” é um enunciado que possui 

um significante e dois significados, conforme estudo de Brait (2008), pois temos aqui 

a referência primeira à encarnação de Jesus, conforme já dito acima, mas, no 

contexto do romance, vamos perceber que o narrador sinaliza para o leitor que a 

palavra “carne” está sendo tomada no sentido de “carnal”, “relação sexual”. Foi o 

primeiro encontro sexual dos dois adolescentes, que se conheceram como homem e 

mulher. Vemos, portanto, a ironia com que o narrador se utiliza de duas passagens 

bíblicas para descrever uma cena humana, trivial como a primeira relação sexual de 

duas personagens.  

Após esse encontro dos dois, ou seja, tendo-se tornado mais que amigos, 

agora a mesma carne, o pai de Maria Magdalena armou um plano para matar 
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Barrabás, pois não queria que sua filha fosse esposa de um ladrão. Barrabás, 

portanto, conseguira salvar-se, mas Magdalena acreditara na sua morte e passara a 

viver triste pelos cantos, chorando a perda de seu amado.  

 Depois de anos acreditando na morte de Barrabás acontece que eles se 

reencontram numa situação bizarra, na qual o salteador, para fugir dos guardas, 

entra numa poça de lama e, todo coberto de barro, começa a pregar como se fosse 

um profeta, o “profeta do barro”, que batizava as pessoas que vinham até ele. 

Quando, pois, Barrabás, já a salvo, vai procurar por seus amigos, notou que alguém 

o seguia pela ruela. Essa mulher era Magdalena. Assim que a viu, ele a reconheceu 

e a chamou por seu nome. Ela, admirada por ele saber seu nome, pergunta-lhe 

como isso se deu e ele pede que ela lave seu rosto: “Maria Magdalena pegou duma 

bacia d’água e começou a tirar-lhe a lama. Primeiro limpou sua barba, depois seus 

olhos e, por fim, sua boca” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 124).  

No trecho acima vemos a referência à passagem na qual Maria Madalena 

lava os pés de Jesus com suas lágrimas e os seca com seus cabelos (cf. Lc 7, 38). A 

cena é paródica; temos aqui a “transcontextualização”, a repetição de um texto 

conhecido com distância crítica, como nos diz Hutcheon (1985). A crítica se mostra 

no fato de que nesta passagem do romance vamos encontrar uma Madalena 

prestando um serviço a seu mestre, mas numa situação inusitada. Ele está sujo 

devido à sujeira de sua vida cheia de crimes e, agora, aproveitando-se da fé das 

pessoas, da precariedade do homem, apresentando-se como profeta. Maria 

Magdalena lava não seus pés, como forma de pedir perdão pelos seus pecados, 

mas seu rosto, como forma de prestar um serviço a quem ela acha que é um profeta 

de verdade.  

Mais uma vez é preciso que o leitor compactue com o segundo significado 

apresentado pelo narrador para o significante “lavar o rosto” de Barrabás (referência 

direta ao “lavar os pés” de Jesus). Somente aceitando essa inversão é que o leitor 

dará significado ao que está escrito e aceitará a “brincadeira” proposta pelo narrador. 

Na referência bíblica, “lavar os pés” significa prestar um serviço ao hóspede da casa, 

e, no caso de Madalena, de pedir perdão por seus muitos pecados. O “lavar o rosto” 

aqui, de maneira irônica e bem-humorada, refere-se ao fato de que, sendo um 

ladrão, ele tinha a “cara suja” diante da sociedade e, pedindo a Maria Magdalena 
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que a lavasse, vem como que dizer que ele é quem “pede perdão” a ela pelos 

muitos pecados cometidos.  

É preciso parar um instante e refletir acerca de uma imagem importante que 

aparece nessa passagem do “profeta do barro”. Nela vemos a ambiguidade dessa 

expressão. Se nos remontarmos ao significado do termo “profeta”, no Dicionário 

bíblico, veremos que este deriva do grego prophetes, ou seja, “‘alguém que fala 

diante dos outros’; o termo gr. quase sempre denota alguém que comunica uma 

revelação divina.” (MCKENZIE, 1983, p. 742). Mais adiante, o autor desse dicionário 

vem dizer que a etimologia desta palavra pode significar “chamado” de alguém que 

“fala em voz alta”. Sendo assim, o profeta seria um “orador”, um “anunciador”, 

também chamado de “homem de Deus”, portanto, relacionado ao alto, ao divino.  

Por outro lado, vemos que o termo “barro” está relacionado ao lado humano, 

da terra, da matéria primordial. Chevalier e Gheerbrant, em seu Dicionário de 

símbolos, vêm dizer, acerca da “lama”, que esta “se apresenta como um processo 

involutivo, um início de degradação.” (2001, p. 534). Esses autores dizem que esta 

matéria primordial da qual teria sido feito o homem acaba por ser “identificada com a 

escória da sociedade [...], com a ralé, ou seja, com os níveis inferiores do ser.” 

Quando vemos Maria Magdalena lavando o rosto de Barrabás, que se 

apresentava diante dela como o “profeta do barro”, se tem aí um rebaixamento do 

que é tido como divino pela tradição e, ao mesmo tempo, uma elevação do 

rebaixado, do execrado por esta mesma tradição. Bakhtin (2010) vem tratar dessa 

questão do rebaixamento em sua obra A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de François Rabelais, como sendo o grotesco. Para ele, 

“o traço marcante do realismo grotesco é o rebaixamento, isto é, a transferência ao 

plano material e corporal, o da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade, de tudo 

o que é elevado, espiritual, ideal e abstrato.” (p. 17). Esta aparição de Barrabás 

como o profeta, uma vez que o leitor sabe que de “homem de Deus”, de 

“anunciador” ele não tem nada, faz com que se perceba como essa figura sagrada 

pela tradição é aqui rebaixada. E, esse rebaixamento, se dá no plano do material, da 

terra, do barro – matéria de que é feito o homem, e para a qual ele voltará. Isso 

mostra que esse “profeta” é um profeta marcado pela humanidade, e não pelo 

transcendente. Dessa maneira, o sagrado aparece aqui no plano do baixo, do 
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terrestre. E, ao mesmo tempo, esse baixo é apresentado como um elemento elevado 

espiritualmente, pois Barrabás aqui é um “anunciador”, é aquele que “vê além” dos 

outros, é um “mensageiro do divino”.  

 O gesto de Magdalena de lavar o rosto desse profeta, além de remontar à 

passagem bíblica da lavagem dos pés de Jesus pela pecadora, como já foi dito 

acima, também nos traz elementos interessantes para uma análise. Maria 

Magdalena lava o rosto sujo de barro de Barrabás; esse gesto dela está relacionado 

com a remoção da impureza, para revelar a outra imagem do ser. Essa “cara suja” 

revela a sua máscara que, segundo também Bakhtin (2010), traduz  

a alegre relatividade, a alegre negação da identidade e do sentido único, a 
negação da coincidência estúpida consigo mesmo; a máscara é a 
expressão das transferências, das metamorfoses, das violações das 
fronteiras naturais, da ridicularização, dos apelidos; a máscara encarna o 
princípio de jogo da vida, está baseada numa peculiar inter-relação da 
realidade e da imagem, característica das formas mais antigas dos ritos e 
espetáculos. (p. 35). 

O fato de Barrabás se esconder por trás da “cara suja”, da lama, faz com que 

ele se metamorfoseie, que ele assuma para si outra forma de se representar, como 

num espetáculo. E é justamente Maria Magdalena, ao lavar seu rosto, que faz com 

que ele se aperceba dessa interrelação da realidade com sua imagem.  

Mais adiante vamos ver outra passagem na qual a ironia está presente. 

Acreditando piamente que Barrabás havia se tornado um profeta, o profeta do barro, 

Magdalena resolve ser sua discípula: “Ela ajoelhou-se aos pés de Barrabás e disse: 

“Quero ser tua...” [...] Sim, quero ser uma seguidora do profeta do barro” (TORERO; 

PIMENTA, 2010, p. 130). Vemos aqui uma intertextualidade com o texto bíblico que 

aponta Maria Madalena como uma das seguidoras de Jesus, como nos conta Lucas 

8, 1-2:  

Depois disso, ele andava por 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, [...] e várias outras, que o serviam com 
seus bens.  



67 

 

 

Maria Magdalena é aquela que, após anos de busca pela verdade, acredita 

ter encontrado – depois de tantas tentativas frustradas – o verdadeiro profeta, a 

quem resolvera entregar sua vida, seguindo-o e servindo-o com seus bens. A 

expressão “o serviam com seus bens” de que fala o evangelista, refere-se ao fato de 

que as mulheres do texto bíblico possuíam posses e as puseram ao serviço daquele 

grupo, daquela comunidade que nascera. No romance, quando dizemos que 

Magdalena servia Barrabás com seus bens, devemos entender que ela o servia com 

seu corpo, sua vida, sua dedicação amorosa que, agora está vinculada à alienação 

de sua mente, uma vez que ama a seu antigo namorado não mais como aquele 

rapaz de outrora, e sim como o profeta que ela acredita haver nele. Mais uma vez 

temos o dado da ironia aqui, pois vemos Magdalena seguindo a seu mestre, mas 

não com a consciência que a Madalena bíblica e demais mulheres tinham quando 

resolveram seguir o Mestre e entregar suas vidas e seus bens a ele.  

Essa “alienação” de Maria Magdalena, sua “loucura” também é um dado para 

pensarmos um pouco. O narrador do romance diz que o juízo dela “estava tortuoso” 

(TORETO; PIMENTA, 2010, p. 130). Há nesta assertiva um juízo de valor. Ela é 

tachada por esse narrador onisciente como alguém que se tornara alienada. No 

entanto, se mais uma vez nos apoiarmos em Bakhtin (2010), vamos ver que este 

teórico trata do motivo da loucura como sendo “característico de qualquer grotesco, 

uma vez que permite observar o mundo com um olhar diferente, não perturbado pelo 

ponto de vista ‘normal’, ou seja, pelas ideias e juízos comuns” (p. 35). Através desta 

explicação vemos que não é possível dizer que a personagem não tinha consciência 

de seus atos; mas que, ao contrário, agia segundo outro “ponto de vista”, diferente 

do habitual (mais adiante, no capítulo 3 vamos tratar desta questão da consciência e 

autoconsciência). Portanto, sua “loucura” é também uma forma de conhecimento de 

si e da realidade à sua volta.  

No capítulo de nome “Aleluia, aleluia!” o narrador intitula Magdalena de 

“discípula amada” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 152). Tal identificação remete-nos 

ao Evangelho de Míriam no qual Madalena é apresentada como sendo a amiga 

íntima de Yeshua, conforme palavras de Pedro (página 10, versículo 2): “Irmã, nós 

sabemos que o Mestre te amou diferentemente das outras mulheres” e de Levi 

(página 18, versículos 13 e 14): “Seguramente, o Mestre a conhece muito bem... Ele 
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a amou mais que a nós”. Leloup, na página 115 do comentário do Evangelho em 

questão vem dizer que, no Evangelho de Felipe ela é a verdadeira amiga de Yeshua.  

Assim, quando o narrador do Evangelho paródico apresenta Magdalena como 

a “discípula amada”, ele está se apropriando ironicamente da tradição cristã, 

apresentando sua personagem como discípula não do Mestre Jesus, e sim do 

mestre Barrabás – o falso profeta. Tal expressão sinaliza para o leitor a “não 

sinceridade” da inversão semântica que o enunciador mostra para o enunciatário. 

Mais uma vez, a presença do enunciatário como cúmplice do enunciador se faz 

necessária, a fim de que aquele perceba a intenção que este quer apresentar com 

tal apresentação.  

Por fim, vamos ver, no capítulo de nome “A morte de Barrabás”, mais uma 

chamada do texto bíblico, no caso o da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, 

relatada nos quatro Evangelhos. Assim como os evangelistas apresentam Maria 

Madalena acompanhando Jesus até o Calvário, como em Marcos 15, 40: “E também 

estavam ali algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas, Maria de Magdala...”, o 

narrador do Evangelho de Barrabás diz que “Entre aqueles que o cercavam havia 

judeus, samaritanos, gentios de toda casta e até mulheres. Entre elas, Maria 

Magdalena” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 194).  

O episódio da morte e ressurreição de Barrabás foi uma farsa armada por ele 

mesmo, com o intuito de impressionar Magdalena, pois ela lhe havia dito que só 

acreditaria nele se ele vencesse a morte. Então, com o truque do caixote que é 

serrado em duas partes (um truque de ilusionismo), separando o corpo e depois o 

reunindo intacto, Magdalena serra o corpo de Barrabás e, acreditando que ele tinha 

morrido, eis que o “profeta” surge “ressuscitado” à vista de todos. Acontecera, 

portanto, o milagre da ressurreição: “Tocou-o Maria Magdalena e, emocionada, 

gritou: ‘Aleluia! Aleluia’” (TORERO; PIMENTA, 2010,p. 200), referência explícita a 

João 20, 16: “Diz-lhe Jesus: ‘Maria!’ Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: ‘Rabunni!’, 

que quer dizer ‘Mestre!’”. Aqui o leitor é mais uma vez conduzido pelo narrador pelo 

texto paródico que subverte o sentido original do texto primevo. Através da aceitação 

do enunciatário, o enunciador consegue seu intento de parodiar ironizando o texto 

bíblico.  
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De maneira análoga ao que fizemos com a personagem Maria de Magdala de 

O Evangelho segundo Jesus Cristo, poderíamos pensar Maria Magdalena como 

sendo uma personagem redonda, segundo a classificação forsteriana, uma vez que 

se desenvolve ao longo da narrativa, apresentando conflitos internos, agindo sobre a 

trama, modificando o rumo desta, vemos que ela carrega uma carga forte de 

dramaticidade. No entanto, como vimos que tal classificação não dá conta de definir 

a personagem, devido sua precariedade, podemos também pensar Maria Magdalena 

como sendo uma personagem inacabada, uma vez que está o tempo todo evoluindo 

na trama, contribuindo para o desenrolar desta e do destino das demais 

personagens com quem convive. Ela é, portanto, uma personagem de suma 

importância na narrativa, apresentando conflitos, estando o tempo todo em busca de 

seu conhecimento e da verdade (assunto que será tratado mais adiante). Ela 

também é uma personagem que está no “limiar”; está o tempo todo em constante 

diálogo com o “outro”. Assim como Dostoiévski faz com suas personagens, podemos 

pensar que o narrador deste evangelho paródico brasileiro também “afirma a 

autonomia, a liberdade interna, a falta de acabamento e de solução do herói” 

(BAKHTIN, 2008, p. 71). Essa “falta de acabamento” poderá ser verificada com a 

leitura do romance, pois, no fim não se sabe se, realmente, a personagem encontra 

o que vinha procurando ao longo de toda a narrativa: “a verdadeira verdade”. Dessa 

maneira, vemos uma personagem complexa, que não se apresenta ao leitor de todo 

acabada, tendo todos os seus conflitos resolvidos.  

Ainda pensando teoricamente acerca da classificação da personagem, mais 

uma vez somos levados a concordar com Candido (2009) quando ele diz que vários 

autores tentam conceber uma natureza aberta a suas personagens, natureza essa 

sem limites. O narrador de O Evangelho de Barrabás confere uma natureza aberta, 

ilimitada à personagem Magdalena, uma vez que ela é ativa na trama, conduzindo- a 

para o desfecho trágico que esta terá – o reconhecimento de Barrabás de todas as 

suas mentiras, pelo processo de autoconsciência da personagem (assunto do 

terceiro capítulo). Sua atuação também é uma criação da ilusão do ilimitado, 

segundo o crítico literário brasileiro, uma vez que, pela intertextualidade, ela conduz 

o leitor a aceitar o novo ponto de vista impresso pelo narrador, aceitando que Maria 

Madalena possa ser, por que não, discípula não mais de Jesus, e sim de Barrabás.  
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Dando prosseguimento à nossa análise da personagem, vamos, no próximo 

item, verificar os traços da personalidade de Maria Magdalena, vendo os aspectos 

paradoxais na sua constituição para, em seguida, trabalharmos um pouco com a 

questão do gênero – assunto do terceiro e último item.  

 

2.2 – ASPECTOS PARADOXAIS DA PERSONAGEM 

Assim como fora visto no primeiro capítulo, as identidades do indivíduo não 

são estanques e unitárias; ao contrário, elas são múltiplas, pois estão em um 

contínuo processo de “descentração”, ou seja, estão continuamente sendo 

deslocadas, fragmentadas de acordo com o tempo, o espaço, as condições sociais 

em que se encontra o sujeito em determinado momento de sua existência. Dessa 

maneira, vamos (re)construindo nossas identidades ao longo de nossa vida, de 

forma consciente ou inconsciente. Ora nos deixamos ser identificados, ora nos 

autoidentificamos. Estamos, portanto, em um processo de contínua busca por nossa 

identidade.  

Cada ser humano apresenta diferentes traços de sua identidade ao longo de 

sua existência. Traços esses que vão mudando de acordo com a evolução do ser. 

Hoje em dia as identidades não são mais definidas somente por aspectos biológicos 

ou mesmo de nacionalidade. Estamos em um contínuo processo de crescimento, de 

mudança, de descobertas que vão moldando nossa identificação conosco mesmos e 

com o meio no qual estamos inseridos.  

Na literatura não é diferente. A construção das identidades múltiplas das 

personagens vai se dando de acordo com a evolução destas ao longo da narrativa, 

através de acontecimentos importantes que ocorrem nas vidas desses seres de 

ficção que, não sendo pessoas, têm características de seres humanos, uma vez que 

vivem conflitos, agem, pensam, enfim... representam pessoas. Dessa maneira, suas 

identidades tampouco são estanques e unitárias, da mesma forma como acontece 

com seres humanos. Personagens também vão apresentar um deslocamento de 

suas identidades de acordo com o material cultural com o qual têm contato na 

economia do romance, da novela, do conto, do poema etc.  



71 

 

 

Da mesma forma como vimos com a personagem Maria de Magdala do 

romance saramaguiano, se verifica que, com Maria Magdalena, do romance de 

Torero e Pimenta, as identidades da personagem serão múltiplas, estarão em 

constante trânsito de acordo com o contexto cultural no qual se inscreve. Seria 

também ingênuo reduzirmos suas identidades a apenas duas ou três, uma vez que 

há vários aspectos identitários que deixaríamos de lado se assim pensássemos. Por 

isso, vamos nos limitar a analisar apenas alguns traços de sua personalidade, 

tentando mostrar os aspectos paradoxais apresentados por ela.  

Veremos como se dá a construção de sua(s) identidade(s) através da 

classificação já vista de Castells (2001) das três formas e origens de construção de 

identidades: a identidade legitimadora, a de resistência e a de projeto. Porém, como 

o romance é uma paródia bem-humorada do texto bíblico, centrada na ironia, vamos 

tentar mostrar que, muitas vezes, há o aparecimento de aspectos paradoxais na 

construção das identidades da personagem foco de nosso estudo.  

 Passemos, agora, à análise das identidades múltiplas e dos aspectos 

paradoxais na constituição da personagem Maria Magdalena.  

 

2.2.1 - Identidade legitimadora 

Retomando o que já dissemos antes acerca da identidade legitimadora, esta 

se constitui na atribuição de uma característica à pessoa através da imposição das 

instituições dominantes, como forma de legitimar seu poder sobre os demais. Neste 

sentido, vamos encontrar tal forma de construção identitária na personagem Maria 

Magdalena em vários momentos da história da narrativa.  

A princípio vemos a pequena Magdalena em seu primeiro encontro com 

Barrabás, em que salva o pequeno estranho de ser picado por um escorpião. Após 

sua apresentação, a menina pede ao pai que deixe o menino com eles, pois não 

tinha com quem brincar. Um dos primeiros traços de sua identidade é a que o poder 

dominante de Roma lhe impôs: após uma chacina na qual foram dizimadas as 
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pessoas de sua comunidade, inclusive sua mãe, a menina se viu obrigada a viver 

em cavernas com seu pai e os onze fugitivos que compunham o bando de ladrões. 

“Desde que mamãe morreu e me trouxeste para cá, nunca mais tive um amigo” 

(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 37). Assim, a menina se viu obrigada a viver como 

uma fugitiva, separada de seu povo e sem nenhum amigo com quem brincar.  

Convivendo em meio a ladrões e crescendo, ouvindo e vendo seus feitos, a 

menina também assume essa identidade de meliante, embora ela mesma não 

pratique roubos, mas incentiva seu pai e os demais a praticarem tais ações. Em um 

episódio no qual Barrabás faz uma sugestão de como atacar a próxima vítima do 

bando, sugerindo disfarçarem-se, escondendo-se na areia, Maria Magdalena 

aconselha o pai a aceitar o plano do menino:  

“Achas mesmo que devemos atacar dessa maneira? Disfarce não é coisa 
de covardes?” 

“Claro que não, meu pai. As feras também se disfarçam. Os tigres se 
confundem com o bambuzal, as panteras atacam em meio ao negrume da 
noite e os sapos se escondem atrás das folhas para pegar os mosquitos.” 
(p. 51)  

Pelo trecho acima, vemos como a menina assume sua identidade de filha de 

salteador, incorporando os hábitos estratégicos de sobrevivência do mundo animal 

para sua própria sobrevivência e a de seu bando. Dessa maneira, vemos que ela, 

juntamente com os seus, vive afastada do convívio social, sendo tachada de 

bandida, ou seja, tendo uma identidade legitimadora imposta pela sociedade, a qual 

faz com que os indivíduos daquele grupo de ladrões vivam à margem da sociedade.  

Após ter se tornado adulta, se apaixonado por Barrabás, ter tido a primeira 

noite de amor com ele e de ter sido impedida de se casar com o ladrão, devido a um 

plano de seu pai que achava ter matado Barrabás, Magdalena se perdeu no mundo, 

tornando-se seguidora de vários falsos profetas que saíam pregando pelos 

povoados. Ela, então, se tornou amante de cada um desses profetas. Surge aí uma 

outra identidade de tipo legitimador: Maria Magdalena era, agora, amante de cada 

um desses falsos profetas. Isso pode ser verificado pela fala de um deles – Caleb –

que, algum tempo depois do primeiro encontro com Barrabás, quando surpreendeu 
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sua amante dormindo com o chefe dos ladrões, diz a Barrabás, sobre o paradeiro de 

Magdalena:  

Há três coisas que ninguém enxerga mas todos veem: a criança dentro da 
barriga da mãe, a morte ao lado do velho e os cornos na cabeça do homem. 
[...] Porque aquela que foi nossa mulher já está ao lado de outro. 
(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 170 – grifos nossos) 

Pela expressão usada por Caleb para se referir a Magdalena – “aquela que foi 

nossa mulher” – mostra que ela é identificada de maneira legitimadora como uma 

mulher que segue a muitos homens, fazendo referência à ideia que temos no mundo 

ocidental acerca da Maria Madalena bíblica – a prostituta – e como Saramago a 

representou em seu romance. A diferença aqui é que ela não se deita com homens 

por dinheiro, mas por convicções religiosas, uma vez que se deixa enganar pelas 

falsas pregações desses profetas.  

Ao longo de todo o romance vamos sempre ver Maria Magdalena à margem 

da sociedade: primeiro como filha de um chefe de ladrões, depois como mulher de 

vários homens, como aquela que se entrega a eles, pois pensa serem verdadeiros 

profetas.  

 

2.2.2 - Identidade de resistência 

Ao lado dessas identidades legitimadoras que foram sendo 

construídas/impostas pela sociedade, devido sua posição de marginalizada, Maria 

Magdalena foi construindo outras, que vinham tentar combater, através do rebelar-

se, tais identidades. Assim, ela resolve tomar o rumo de sua vida, seu destino em 

suas mãos e, dessa maneira, constrói o que Castells (2001) chama de identidade de 

projeto, pois, em meio à situação de opressão, ela cria “trincheiras de resistência e 

sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições 

da sociedade, ou mesmo opostas a estes últimos”. (p. 24) 
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O início dessa mudança se dá pouco tempo após a suposta morte de 

Barrabás, tendo a mocinha ficado extremamente triste e desiludida da vida, 

conforme diz seu próprio pai – Atronges – a Barrabás:  

Depois de tua morte, minha filha tornou-se uma mulher triste, de olhar 
apagado, alienada do mundo. [...] até que um dia, quando passávamos por 
uma viela de Nazaré, ela parou para ouvir um profeta qualquer. [...] A partir 
daí, todas as vezes que íamos a algum roubo ou ataque, cuidava antes de 
deixá-la numa praça a escutar um pregador. Seu rosto ganhou novas cores 
e meu velho coração voltou a bater. Só não contava que a cura de sua 
doença me matasse, pois um dia, em Emaús, ela simplesmente fugiu com 

um destes desvairados. (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 89)  

O que podemos perceber aqui é uma mudança interior na personagem. 

Cansada de ser aquela que vinha sendo até então, principalmente pelo fato de estar 

sofrendo a perda de seu amado, Magdalena decide mudar o rumo de sua vida, indo 

atrás de algo que lhe completasse, que lhe satisfizesse intimamente. Dessa maneira, 

ela assume o risco de enfrentar a sociedade, até mesmo seu pai, assumindo outra 

identidade: a de seguidora de um profeta qualquer.  

Os motivos pelos quais a levaram a fazer isso não ficam muito claros no 

romance. O que parece é que ela foi movida por um sentimento de alienação: 

sentindo-se sozinha, incompleta, houve a necessidade de se apegar a alguma coisa 

superior, da qual não se pode explicar com palavras humanas. Esse sentimento de 

alienação é, pois, muito comum em várias pessoas do chamado “pós-modernismo”: 

tendo acabado todas as ideologias, uma vez que nenhuma delas deu conta de 

resolver os problemas da sociedade, as pessoas tendem a buscar refúgio no 

desconhecido, na religião, ainda que seja em falsas religiões que levam à alienação, 

culminando muitas vezes no suicídio coletivo.  

No caso de Maria Magdalena, seu sentimento de tristeza, de não pertença ao 

mundo em que vivera até a “morte” de Barrabás, fez com que ela se refugiasse nas 

palavras de conforto que ouvira do falso profeta, a ponto de segui-lo, entregando sua 

vida, e seu corpo a ele.  

Após um longo período em que Magdalena esteve ao lado do Rabi Caleb – o 

profeta que a arrebatara no dia em que ela se enfeitiçou por sua pregação – ela e 
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Barrabás se reencontram e têm uma noite de amor, que culmina com o flagrante de 

Caleb, que logo arma uma confusão, levando os dois para serem apedrejados em 

praça pública, conforme mostra o capítulo intitulado “Mancos, zarolhos e 

desdentados” (TORERO; PIMENTA, 2010, pp. 125-128). Tendo conseguido fugir, os 

dois retomam seu antigo relacionamento de amor, até que Barrabás percebe algo 

estranho com sua amada: ela crê que ele é um profeta e decide segui-lo como sua 

discípula, a exemplo do que fizera com o antigo profeta: “Ela ajoelhou-se aos pés de 

Barrabás e disse: “Quero ser tua...”’ [...] ‘Sim. Quero ser uma seguidora do profeta 

do barro’”. (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 130).  

Mais uma vez, Magdalena assume uma outra identidade: deixando de lado 

sua vida errante até aquele momento, decide assumir outra posição de resistência a 

tudo o que lhe havia sendo imposto pela sociedade dominante, e se tornar discípula, 

“seguidora do profeta do barro”, contra toda e qualquer ordem social. Daquele 

momento em diante, ela assumia o risco de ser outra, ou outra forma de manifestar a 

si mesma, resistindo às normas sociais rígidas impostas aos cidadãos.  

Tal situação durou até o momento em que, mais uma vez, Maria Magdalena 

se deixa levar por outro falso profeta, abandonando também a Barrabás, o que fica 

comprovado pela fala de Caleb: “Porque aquela que foi nossa mulher já está ao lado 

de outro.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 170).  

Podemos perceber pelas atitudes de Maria Magdalena que ela se deixa levar 

facilmente por falsas palavras. Trata-se de uma personagem com um certo problema 

de definição sobre sua verdadeira identidade. Ela é aquela que está constantemente 

em busca da verdade, sempre querendo encontrar aquele que lhe desse respostas a 

todas as suas questões, que acalmasse seu coração inquieto, tal como Santo 

Agostinho (354-430 d.C), o Bispo de Hipona6. Devido a isso, estava sempre em 

                                                           
6
  Agostinho de Hipona, nascido na África, filho de mãe católica – Mônica – e pai pagão – 

Patrício – desde muito cedo manifestou o interesse por conhecer e encontrar a verdade. Para 

desgosto de sua mãe, durante muitos anos se recusou a abraçar sua fé e passou a frequentar 

diversas seitas, entre elas a do Maniqueísmo (que pregava a dualidade Bem X Mal, e que dizia que 

poucos seriam os eleitos, dignos da salvação). Após uma longa procura, ele encontra a Verdade, 

reconhecendo-a em Cristo, e que, segundo suas próprias palavras, estaria sempre dentro dele, uma 
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trânsito, sempre em busca da sua identidade, criando, dessa maneira, múltiplas 

identidades de resistência para tentar resistir às identidades legitimadoras que 

constantemente lhe eram atribuídas.  

 

2.2.3 - Identidade de projeto 

Uma vez que Maria Magdalena foi passando por vários momentos nos quais 

foi (re)construindo sua identidade através de movimentos de resistência, ela passa, 

também, pelo que Castells (2001) chama de identidade de projeto, uma vez que, 

tendo se utilizado de um “tipo de material cultural ao seu alcance” ela constrói “uma 

nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de 

buscar a transformação de toda a estrutura social” (p. 24) 

Essa identidade de projeto acontece bem no fim do romance, quando, em sua 

busca incessante pela Verdade, ela decide mais uma vez por deixar Barrabás e 

seguir ao profeta galileu.  

Após percorrer tantos caminhos em busca da Verdade, “a verdadeira verdade” 

(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 214), Magdalena decide deixar Barrabás e ir ao 

encontro do profeta galileu, a quem ela ouviu pregar em algumas ocasiões. Dessa 

maneira, ela acreditava ter encontrado a verdadeira verdade e decide, mais uma 

vez, mudar o rumo de sua vida, assumindo outra identidade, dessa vez uma de 

projeto: disposta a deixar tudo para trás ela segue o caminho do monte Gólgota, em 

hebraico “Caveira” – local onde Cristo fora crucificado, como nos atestam os 

Evangelhos canônicos (cf. Mt 27, 33; Mc 15, 22; Lc 23, 33; Jo 19, 17): “Depois, 

Maria Magdalena deu meia-volta e, sem olhar para trás, seguiu na direção do monte 

Gólgota” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 218).  

Tal decisão de deixar de vez a Barrabás deu-se por ocasião da libertação de 

Barrabás e a prisão de Jesus. Tendo ouvido e visto os feitos dos dois profetas, 

Magdalena sentia-se confusa, não sabendo em quem acreditar. Por isso, em meio à 

                                                                                                                                                                                     
vez que o Senhor fizera os homens para si e o seu coração estava sempre Nele, bastando ao homem 

aceitar tal verdade e descansar o coração em Deus.  
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festa e alegria que o povo fizera pela libertação do “profeta do barro”, ela trava um 

diálogo com seu ex-amado:  

“[...] Não queria partir sem dizer adeus”. 

“Partir? Para onde?” 

“Para longe.”  

“De mim?” 

“De tudo.”  

“Por quê?” 

“Porque estou confusa diante das coisas que vi, ouvi e vivi.” 
(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 214. Grifo nosso) 

Pelo diálogo acima, podemos perceber a confusão de sentimentos, a dúvida, 

a busca por descobrir que caminho deveria seguir, a necessidade de se conhecer, 

de encontrar respostas para suas dúvidas, seus conflitos, enfim... Uma busca pelo 

autoconhecimento. Tal fato fica latente pela última frase de sua fala: “porque estou 

confusa diante das coisas que vi, ouvi e vivi”.  

Mais adiante, continuando o diálogo vamos perceber a necessidade dela de 

encontrar a verdade e de se encontrar consigo mesma:  

“Mulher, não entendo o que dizes.” 

“Nem eu entendo mais nada. Desde tua primeira morte, andei por vários 
caminhos e ainda me sinto perdida. Comi serpentes com Ofídias, andei nua 
ao lado de Teúdas e vi meu rosto no espelho de Mitilene; nadei na tina de 
Naás e adorei o membro de Roboão; ouvi as palavras do profeta galileu e 
te vi ressuscitar dentre os mortos. Qual é, entre tantas verdades, a 
verdadeira verdade?” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 214. Grifo nosso). 
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Percorrendo tantos caminhos, assumindo tantas identidades de resistência e, 

ao mesmo tempo, tendo sido atribuídas a si tantas identidades legitimadoras pela 

sociedade, ela ainda se sentia perdida, porém, com a necessidade premente de se 

encontrar encontrando “a verdadeira verdade”. Dentre tantas “verdades” ouvidas, ela 

diz que ouviu “as palavras do profeta galileu”. Para os leitores do Ocidente, 

acostumados com a narrativa dos Evangelhos, a associação com a figura de Jesus 

Cristo é imediata, quando ela se refere a ele como “o profeta galileu”. Nos 

Evangelhos, o próprio Jesus diz acerca de sua identidade: “Eu sou o Caminho, a 

Verdade, e a Vida” (Jo, 14, 6). Tendo possivelmente ouvido estas palavras da boca 

deste profeta, Maria Magdalena passou a se questionar qual era a “verdadeira 

verdade”, uma vez que, diante de tantos profetas, mas, especialmente Barrabás e 

Jesus, quem estaria falando a verdade? Por isso, decepcionada com os últimos 

acontecimentos – a libertação de Barrabás e a condenação à morte de Jesus – ela 

não sabe em quem acreditar, não sabe a quem seguir, não sabe, portanto, quem ela 

é: discípula de qual profeta?  

Na continuidade do diálogo vamos ver as palavras dos dois: “É isso que 

queres saber, qual a verdadeira verdade?” Ao que ela responde a Barrabás: “Só aí 

meu coração terá paz.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 215). 

Após Barrabás ter-lhe dito, bem como a todos os seus ouvintes/seguidores 

toda a verdade acerca de suas mentiras, de suas charlatanices, dizendo não haver 

milagres ela lhe diz que ele não tinha o direito de dizer que não há milagres nem 

curas inexplicáveis, uma vez que viu todas essas coisas vindas do profeta galileu. E 

lhe diz, por fim: “Fica com tuas verdades. Eu ficarei com as minhas.” E, dizendo isso, 

“deu meia-volta e, sem olhar para trás, seguiu na direção do monte Gólgota” 

(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 218) que, como já dissemos acima, foi ao encontro 

da Verdade que o profeta galileu poderia lhe dar.  

Com isso, vamos perceber que, após tantos conflitos internos em busca de si 

mesma, ela finalmente acha que encontra o caminho a seguir e assume uma 

identidade nova, de projeto, tornando-se discípula de Jesus, tal qual Maria de 

Magdala se tornara e a Madalena dos Evangelhos canônicos e do apócrifo atribuído 

a ela também.  
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Assumindo esta nova identidade, ela se agrupa com tantos outros, 

principalmente ao grupo de mulheres que acompanhavam Jesus no caminho do 

Calvário – “E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas 

Maria de Magdala...” (Mc 15, 40) – formando o grupo de seguidores, discípulos e 

propagadores dos fatos ocorridos há mais de dois mil anos. Castells (2001) diz que  

[...] as pessoas resistem ao processo de individualização e atomização, 
tendendo a agrupar-se em organizações comunitárias que, ao longo do 
tempo, geram um sentimento de pertença e, em última análise, em muitos 
casos, uma identidade cultural, comunal (p. 79).  

Aproveitando-se deste pensamento do sociólogo espanhol, podemos pensar 

que Maria Magdalena, ao assumir este novo material cultural – o seguimento de 

Jesus –, e, com isso criar uma nova identidade, na verdade cria não só uma nova 

identidade individual, ela passa a fazer parte de uma comunidade de seguidores da 

Verdade a que ela tanto procurava. Dessa maneira, deixando de lado as identidades 

legitimadoras e de resistência, ela assume a identidade de projeto, juntamente com 

tantas outras pessoas.  

Mas, cabe deixarmos claro aqui, que ao assumir essa nova identidade, não se 

exclui as outras. Ela, sendo agora seguidora e membro da comunidade dos 

discípulos de Jesus, não está isenta de também possuir as outras identidades: ela é 

vista pela sociedade romana dominante, como uma marginalizada, uma traidora – 

identidade legitimadora. Ao mesmo tempo, procurando reagir contra isso, ela 

assume a sua escolha por seguir esse caminho, criando artimanhas de resistência 

ao que lhe é imposto por essa sociedade dominante, estando disposta a enfrentar os 

problemas e dificuldades advindos dessa decisão – identidade de resistência. E, 

fazendo uso dessa determinação, assumindo para si mesma essa condição, 

reconhecendo-se como uma nova pessoa, constrói essa nova identidade que 

redefine sua posição na sociedade – identidade de projeto. E o processo não se 

encerra aí, pois, assim como diz Hall (1997, p. 8), “as identidades modernas estão 

sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas”.  

Essa “descentração”, fragmentação das identidades da personagem foi sendo 

percebida ao longo de todo o romance. Maria Magdalena passou de uma menina, 
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filha de bandido, apaixonada pelo jovem Barrabás, a mulher em constante conflito 

em busca da “verdadeira verdade”, seguindo a falsos profetas e se entregando como 

mulher a todos eles, até se tornar um membro da comunidade de seguidores de 

Cristo, os chamados “cristãos”. Dessa maneira, vemos que ela continua em sua 

busca por essa verdade, uma vez que o narrador não deixa claro que tal busca 

tenha terminado quando ela resolve ir em direção ao Calvário acompanhar a 

crucificação do profeta galileu.  

Essa construção de sua identidade foi acontecendo gradualmente, pois, como 

também diz Hall (1997, p. 13): “o sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ 

coerente” o que nos leva a concordar com o teórico cultural jamaicano quando este 

diz que “dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 

direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 

deslocadas”. Por isso, é possível entender a personagem Maria Magdalena como 

paradoxal, pois suas atitudes, suas múltiplas identidades ao longo da economia do 

romance, contrastam com a opinião comum.  

E esse aspecto paradoxal, de constante deslocamento de suas identidades 

tem suas características positivas, pois ele acaba por desarticular as identidades 

estáveis, possibilitando a construção e criação de novas identidades (Hall, 1997). 

Dessa maneira, tendo sido paradoxal na constituição de suas identidades, 

possibilitou à personagem a condição de pensar em construir um novo caminho, 

uma nova identidade que lhe pudesse mostrar quem ela era, ou, no que ela se 

tornou ao longo de sua existência.  

No próximo item veremos como essa construção de sua identidade se deu do 

ponto de vista do gênero e de suas relações sociais advindas das dificuldades de ser 

mulher numa sociedade extremamente machista como era a judaica.  

 

2.3 – A QUESTÃO DO GÊNERO 
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Nesta parte de nossa análise vamos tentar verificar as diferenças de papéis e 

identidades sexuais do masculino e feminino (Barrabás e Maria Magdalena). Assim 

como fizemos no capítulo primeiro, vamos nos apoiar nas teorias de Maria Rita Kehl 

(1996) e Vera Paiva (1993). 

Tanto Barrabás como Maria Magdalena são apresentados ao leitor desde 

pequenos, com sua educação diferenciada de menino e menina, conforme a 

tradição judaica: ele frequentara as aulas na sinagoga, ministradas pelo rabi Caifás: 

“Tendo completado sete anos, o menino começou a frequentar as aulas de Caifás. O 

rabi ensinava-lhe as letras com mais paciência que aos outros...” (TORERO; 

PIMENTA, 2010, pp. 22-23), e ela fora criada por seu pai e pelos demais ladrões de 

seu bando com todo mimo e cuidados que a uma menina se deveria ter, sendo 

preparada para ser uma esposa ideal, ao lado de um homem de bem, como diz seu 

próprio pai, Atronges, a Barrabás: “Amo-te como a um filho, mas amo mais à minha 

filha. Não desejo que ela passe os dias ao lado de um homem de vida incerta.” 

(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 66).  

Dessa maneira, vemos o que afirma Paiva (1993, p. 21) ao se referir à 

tradição judaico-cristã, que ela “foi sempre marcada por uma nítida ordenação, que 

incluía a clara divisão entre o que era atribuído ao homem e à mulher”.  

No episódio em que Atronges arma para que Barrabás morra e, assim, evitar 

que sua amada filha se case com um salteador (TORERO; PIMENTA, 2010, pp. 65-

66) evidencia o que Paiva (1993, p. 24) segue dizendo acerca da tradição judaico-

cristã e das diferenças e imposições rígidas com relação aos papéis sociais e ao 

poder patriarcal: “o exercício e a implantação do patriarcal se dão quase sempre 

pela repressão, à custa de um sacrifício mutilador da personalidade total do 

indivíduo”. Dessa maneira, vamos ver como se formou a personalidade de Maria 

Magdalena, através da repressão sofrida pelo poder patriarcal, que a impediu de 

vivenciar seu amor com o jovem Barrabás.  

 Como já fora dito no item anterior, após a suposta morte de Barrabás, 

Magdalena passou a viver alheia ao mundo, sempre recolhida em sua tristeza e 

solidão. Assim, como diz Kehl (1996) ela se iguala à condição de reclusa, reduzida 

ao papel de submissão e infantilização por parte do pai ou do marido e, dessa 
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maneira, a autora se pergunta para onde poderia crescer esta mulher. Maria 

Magdalena que sempre fora uma menina ativa, passara a ser uma mulher passiva, 

impedida de crescer, pelas regras impostas pela sociedade patriarcal. Ela perde seu 

falo imaginário, sua feminilidade, o que faz dela um ser apático.  

Após um longo período de tristeza e de reclusão, ela passa por uma 

transformação em seu ser, quando ouve as palavras de um profeta que estava 

pregando numa praça qualquer e “seu rosto ganhou novas cores e meu velho 

coração [de seu pai] voltou a bater. Só não contava que a cura de sua doença me 

matasse, pois um dia [...] ela simplesmente fugiu com um desses desvairados.” 

(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 89). A partir desse momento, ela assume novamente 

as rédeas de sua vontade, ainda que enganada, ludibriada por um charlatão.  

Quando Magdalena foge com esse falso profeta, ela se entrega a ele de 

corpo e alma; isso quer dizer que, além de ter se tornado discípula, seguidora dele, 

ela também se tornara sua mulher. E essa condição de mulher do profeta repetiu-se 

várias vezes, sempre que ela ouvia um pregador diferente e resolvia segui-lo. Tal 

fato é comprovado no capítulo intitulado “Mancos, zarolhos e desdentados”, no qual 

há o flagrante de adultério de Maria Magdalena com Barrabás, quando eles são 

surpreendidos por seu marido, o rabi Caleb: “Não queria deixar-te mais tempo 

sozinha e encurtei a viagem, [...] Mas eis que a recompensa pelo meu zelo foi saber 

que sou traído.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 126). Mais adiante, na mesma 

página, Caleb diz a Barrabás: “Antes de ser minha, ela foi de muitos.”. Isso 

demonstra que Magdalena, tal qual Maria de Magdala do romance saramaguiano, 

tinha as rédeas de seu prazer. Ela se deitava com vários homens, mas, 

diferentemente da outra Maria, não era por dinheiro que o fazia; era por acreditar 

que havia encontrado o caminho que estava procurando, o amparo para suas 

dúvidas e anseios do ponto de vista religioso.  

Por isso, podemos pensar que, assim como diz Aristóteles, citado por Kehl 

(1996, p. 31),  

O percurso [...] de busca da felicidade passa pela questão dos prazeres. Ele 
privilegia os prazeres do espírito aos do corpo, em função da maior 
limitação dos prazeres corporais e de seu parentesco com os prazeres 
animais. Aristóteles não prega (como mais tarde os cristãos) a abolição dos 
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prazeres corporais ou sua condenação como um mal em si, mas a sua 
superação pelas atividades do espírito, até a “afirmação do divino no 
homem”.  

Ao se entregar sexualmente a vários homens (profetas) Maria Magdalena está 

à procura justamente dessa superação dos prazeres corporais pelas atividades do 

espírito, a fim de encontrar em si o divino. Ela, alimentando-se de vários homens 

com quem tem relações sexuais, visa a fortalecer-se, buscando encontrar um dia o 

caminho que aliviará suas dúvidas, que confortará seu coração inquieto, tal qual o de 

Santo Agostinho (354-430 d. C). Este santo também procurou por vários caminhos 

pela Verdade e descobriu que ela estava dentro de si. Maria Magdalena também 

busca pelo que ela mesma chama de “a verdadeira verdade” e, quem sabe, acaba 

por encontrá-la no fim do romance, quando resolve seguir, ao menos naquele 

momento, o profeta galileu no caminho do Calvário.  

Agindo de tal maneira, Maria Magdalena quer reforçar para si e o para os 

outros sua identidade sexual, muito mais do que seu papel sexual. Retomando o que 

nos diz Paiva (1993, p. 37), a diferença entre essas duas instâncias está no fato de 

que o papel sexual corresponde ao que a pessoa diz ou faz publicamente para 

indicar a si e aos outros que é homem ou mulher, mas a identidade sexual 

corresponde à persistência dela como homem e mulher em termos de 

autoconsciência e comportamento.  

Querendo encontrar seu caminho, o caminho da verdade, ela, agindo 

publicamente como mulher, entrega-se sexualmente aos vários profetas com quem 

vai cruzando pelo caminho, mas, mais do que isso, ela age, em termos de 

autoconsciência, reafirmando sua identidade sexual, uma vez que sabe de sua 

condição de mulher marginalizada na cultura judaica e, ainda mais, sendo seguidora 

de profetas que pregam contra a religião oficial do povo judeu.  

Sendo assim, ela vai acumulando experiências do contato com esses vários 

homens, ora afirmando, ora frustrando-se em sua crença, sua vontade de encontrar 

a verdade. Freud, em “O Ego e o Id”, citado por Kehl (1996, p. 47) diz que “Nas 

mulheres de vida sexual intensa e diversificada, [...] podemos ver claramente os 

resíduos que as diferentes cargas de objeto deixaram em seu caráter” e, a autora diz 
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logo em seguida que “a biografia da história amorosa dessas mulheres estaria 

escrita em seu caráter, composto de diferentes traços dos homens que ela amou.”.  

A heroína vai apresentando ao longo do romance, características que vai 

adquirindo desses encontros, do contato com esses profetas de quem ela se torna 

seguidora, inclusive de Barrabás, a quem ela acredita ser o “profeta do barro”: “Sim, 

quero ser uma seguidora do profeta do barro.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 130). 

Aqui vemos a ideia de processo pelo qual a personagem vai passando na 

construção de sua identidade.  Nesse ponto da narrativa, o narrador revela ao leitor 

que essa atitude de Maria Magdalena de seguir a tantos profetas, entregando-se de 

corpo e alma a eles, está relacionada com uma perda de sua capacidade reflexiva, 

com sua falta de juízo, ou seja, Magdalena estava fora de seu juízo normal: “Ao 

perceber que o juízo de Maria Magdalena estava tortuoso, Barrabás lançou um olhar 

pedindo socorro a seus amigos.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 130). É Barrabás 

quem percebe a premente loucura de Magdalena, mas é o narrador quem afirma 

isso, uma vez que ele é onisciente, portanto, emite um juízo de valor sobre a 

personagem. A partir daqui, o leitor vai entendendo as razões pelas quais Magdalena 

decide seguir ao profeta do barro, depois de ter seguido a outros e, também, quando 

ela decide deixá-lo e seguir, finalmente, o profeta galileu, condenado injustamente à 

morte em detrimento da libertação de Barrabás.  

Independente de haver constatado que Magdalena enlouquecera Barrabás, 

perdido de amor, sente-se fascinado por ela, uma vez que ela é uma mulher que 

exprime sua sexualidade. E isso, ao mesmo tempo que fascina, também causa certo 

terror nos homens, como diz Kehl (1996, p. 51). Tomado de terror e de desejo por 

sua amada, o ladrão assume a identidade de profeta e se entrega perdidamente ao 

amor e ao desejo que sente por ela: “Se ela quiser que eu me transforme num cão, 

começarei a latir.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 137).  

Mesmo que inconscientemente, Maria Magdalena usa de sua influência sobre 

Barrabás para ir ao encontro daquilo que ela acredita estar com ele: a “verdadeira 

verdade”. Assim, ela vai, mesmo contra seus princípios religiosos, aceitando as 

trapaças, os assaltos que ele promove, a fim de se sustentar a si e a seu grupo. 

Assim, no capítulo de nome “Barrabás anda sobre as águas”, no qual o chefe do 

bando de ladrões arma para assaltar o “praefectus Poncius Pilatos”, ouvindo o plano 
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de seu profeta, Maria Magdalena fica indignada e protesta dizendo que aquilo nunca 

poderia acontecer, pois ele era um profeta e não um salteador. Porém,  

Barrabás beijou a mão da amada e explicou: “Faço isso pela nossa fé. 
Depois disso os homens se espalharão pelas estradas e eu e tu, com nossa 
parte no resgate, espalharemos a barrosa palavra pelo mundo.”  

Maria Magdalena olhou fundo nos seus olhos: “Se é pelo bem do 
barrabismo, irei contigo.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 139)  

Observemos a expressão “barrosa palavra”: nela vemos a palavra 

impregnada do transitório, ou seja, não é definitivo o conhecimento, a crença, a 

ideologia que se pretende passar através desse ensinamento. Isso remonta à ideia 

da origem de todo ser humano e de seu destino último: do pó viemos e ao pó 

voltaremos. É o barro material do qual se modela o homem, homem este que é 

impotente diante do controle de sua própria vida; homem este que é criado, moldado 

tal como o trabalho do oleiro que cria seus bonecos de argila, como Cipriano Algor 

em A caverna, de José Saramago, mas que em determinado momento se quebra, 

devido sua fragilidade.  

Ouvindo essa explicação do “profeta”, ela aceita o plano e decide por estar 

com ele em todas as ações em nome da difusão da religião barrabista. Dessa 

maneira, ela decide estar junto a seu amado/profeta, abrindo mão do caminho que 

havia percorrido até ali, cooperando com ele em suas ações em prol do que ela 

acreditava ser o correto, a verdade. Tal cooperação que ela tem com as ações de 

Barrabás, vem demonstrar o que vários antropólogos dizem acerca dos padrões 

culturais dos comportamentos ligados ao sexo. Vera Paiva (1993, p. 34) diz que 

vários desses antropólogos afirmam que:  

[...] em todas as culturas existe algum tipo de padronização que, em geral, 
tem relação com a necessidade de cooperação entre as pessoas do grupo 
social. A dicotomização (padrão feminino e padrão masculino) é uma das 
possibilidades mais comuns de organização social. 

Assim, para estar junto de sua amada, Barrabás aceita se passar por profeta 

e, para que tal aconteça, precisa contar com a colaboração que o sexo oposto podia 
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lhe dar nessa empreitada. Ele precisava de uma mulher para ajudar em suas 

pregações e na difusão de sua doutrina, pois ela fazia o papel de principal discípula 

e de testemunha de seus milagres.  

Depois disso, ela se vê envolvida em várias outras trapaças feitas por 

Barrabás, acreditando que tudo eram meios pelos quais a “barrosa palavra” era 

anunciada. Tudo o que ele fazia agora era para agradar a sua amada, assumindo 

para si a identidade de profeta, a partir de um pedido que ela lhe fizera: “Meu 

querido, dá-nos outra mostra do teu poder.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 140). 

Assim, vários episódios vão se sucedendo ao longo da narrativa, envolvendo 

charlatanices com símbolos e relíquias sagradas: o caso do pedaço de madeira que 

disse ser da Arca de Noé, em “A viúva rica e o pau sagrado” (pp. 142-145); o 

encontro dos tijolos que teriam pertencido à Torre de Babel, em capítulo com o 

mesmo nome (pp. 148-150) e a consequente venda de todas essas “relíquias 

sagradas”, tudo em “nome do barrabismo”.  

Como principal testemunha e difusora das verdades pregadas pelo profeta do 

barro, ela é a responsável pelo convencimento das pessoas que estavam presentes 

no episódio denominado “Vox populi”, em que Pilatos entrega ao povo os dois 

prisioneiros para que um fosse escolhido para receber a liberdade, concedendo tal 

dádiva a Barrabás. É ela quem vai narrando os feitos milagrosos que cada um dos 

dois profetas realizaram: “Maldito seja este dia e dele não se fale mais até o fim dos 

tempos. Chorai e arrancai vossos cabelos, filhos de Israel, porque dois santos 

homens estão à beira da morte.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 211). Essa função 

de narradora desses feitos milagrosos dos dois deve-se a ela ter testemunhado tudo 

o que os dois fizeram. Não como João Batista, que preparou os caminhos para a 

vinda do Messias, mas como aquela que presenciara os milagres, como tendo sido 

uma de suas discípulas, seguidoras. Apesar de que, na cultura judaica não fosse 

dada à mulher a condição de testemunhar, ela assume para si essa função, tal qual 

fora confiada à Maria Madalena dos Evangelhos canônicos com relação à 

ressurreição de Cristo, uma vez que ela fora a primeira testemunha: “Maria 

Madalena foi anunciar aos discípulos: ‘Vi o Senhor’ e as coisas que ele lhe disse.” 

(Jo 20, 18). 
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Dividida entre as palavras e os feitos dos dois profetas, ela vai testemunhando 

o que os dois fizeram em comum, mas, um testemunho seu faz com que o povo 

tome sua decisão em favor do profeta do barro, após ser interpelada por uma 

pessoa acerca de mais feitos milagrosos por parte deles: “Maria Magdalena pensou 

um pouco e, depois de olhar para o alto da escadaria, disse em voz baixa: ‘Barrabás 

morreu e ressuscitou. ’” (TORERO; PIMENTA, 2010, p.212). Com isso, ela salva o 

falso profeta da morte e condena o verdadeiro.  

Depois disso, Barrabás revela a Magdalena e a todos todas as mentiras que 

contara sobre sua condição de profeta, no capítulo “O sermão da carroça” (pp. 216-

220), através do seguinte diálogo entre Barrabás e ela:  

Com todas as forças gritou: “É isso o que queres saber, qual a verdadeira 
verdade?”. 

Virando o corpo, ela bradou: “Só aí meu coração terá paz”.  

Rangendo os dentes, disse Barrabás: “Pois eu darei paz ao teu coração! Ao 
teu e aos dessa gente que me segue. Eia, vinde todos! Ajuntai-vos em redor 
de mim! Eu vos revelarei a verdadeira verdade.” (TORERO; PIMENTA, 

2010, p. 215).  

Diante da revelação de seu charlatanismo, Magdalena pensa ter encontrado a 

verdade que procurava indo ao encontro do profeta galileu ao caminho do Calvário: 

“Depois, Maria Magdalena deu meia-volta e, sem olhar para trás, seguiu na direção 

do monte Gólgota” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 218); isso se deu depois de ela 

ter-se mostrado confusa diante da dúvida sobre qual dos dois profetas falava a 

verdade. Tendo descoberto a mentira de Barrabás, só restava a “verdade” do outro 

profeta. Ela, então, nesse momento, deixa Barrabás e segue seu caminho, indo ao 

encontro do que acredita ser a verdade e a cura para seus males. Aqui a narrativa 

paródica encontra-se com o texto original (parodiado). Nesse momento, ela assume 

o seu falo que, segundo Kehl (1996, p. 71) “é dentro, feito de amor e das 

identificações antropofágicas com os homens que um dia ela quis ser, ou ter”.  
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Essa decisão de seguir o profeta galileu deve-se ao fato de que, tendo ouvido 

suas palavras, estas lhe teriam caído como bálsamo, confortando seu espírito e 

coração inquietos, uma vez que Boff (citado por Paiva, 1993, p. 69)  

[...] considera Jesus Cristo um feminista, nas palavras e nos atos. O Reino 
de Deus – mensagem central de Jesus – tem como destinatários primeiros 
os pobres, marginalizados e oprimidos, dentre eles as mulheres. Elas logo o 
entenderam, e, contra as regras da época, há um grupo que o segue. 

Sendo assim, ela assume sua identidade sexual – o feminino – e se agrupa a 

outras tantas mulheres que, independentemente de sua condição financeira, de seu 

papel sexual (casada, solteira, virgem, prostituta), seguem o Mestre a quem elas 

julgam ser o portador da Palavra de Deus, uma vez que ele mesmo se autointitulara 

Filho de Deus.  

Indo contra todas as regras e imposições que a cultura judaica – masculina e 

machista por essência – impõe, Maria Magdalena assume mais uma vez sua 

vontade e decide por seguir o que diz sua mente e seu coração. Com isso, ela se 

torna, aos olhos da sociedade, uma mulher diferente, fora do padrão aceito, uma 

anomalia. Pouco se importando com isso, aliás, como ela demonstrou durante toda a 

parte do romance na qual foi demonstrado para o leitor que ela já não estava mais 

possuidora de seu juízo normal. Aqui, resta a dúvida: teria Maria Magdalena 

recuperado seu juízo, uma vez que se decidiu por seguir aquele que, para a tradição 

ocidental é verdadeiramente o filho de Deus?  (cf. Mt 27, 54). Esta e outras 

respostas ficam a cargo da imaginação do leitor, uma vez que o narrador deste 

evangelho paródico e satírico termina sua narração com a morte de Barrabás.  

Neste capítulo de nosso estudo pudemos ver o diálogo claro que existe entre 

o texto dos autores brasileiros com a tradição ocidental cristã, a começar pelo 

próprio título do romance: O Evangelho de Barrabás. Tanto a palavra “evangelho”, 

como o nome da personagem nos remonta à história da vida de Jesus Cristo, uma 

vez que “evangelho”, como já fora dito antes, significa “boa notícia”; e, essa “boa 

notícia” para os cristãos é o Reino de Deus instaurado e revelado aos homens por 

Jesus. Mais do que isso, ao ler ou ouvir este título, todos já sabem que se trata da 

história mais conhecida de todos. Por isso, a paródia é clara, assim como no título 
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do romance saramaguiano. Outro dado que comprova a paródia e, aqui, também a 

ironia, é o fato de que esse evangelho não é segundo nenhum dos quatro 

evangelistas canônicos, mas é de Barrabás, o que leva a todos os leitores do mundo 

ocidental a associar com a história de Cristo, pois somente nos relatos de sua paixão 

e morte é que se faz referência a esta personagem, no caso, pessoa, tendo-se em 

vista que sua existência é comprovada pelos documentos históricos.  

Ao analisar a personagem Maria Magdalena, pudemos ver que há claramente 

a paródia com o texto bíblico também, uma vez que já está no imaginário cristão a 

figura da pecadora (erroneamente identificada como prostituta) que se arrependeu 

de seus pecados e decidiu seguir a Cristo. A paródia e a ironia do texto bíblico se 

sustentam pelo fato de que, neste romance, ela é a seguidora, a companheira de 

Barrabás e não de Cristo.  

Do ponto de vista da construção da personagem, vimos que se trata de uma 

personagem rica, que se movimenta em cena, contribui para a construção da intriga 

e, principalmente, para o desenrolar da trama. Ela é dotada de múltiplas identidades, 

de acordo com o momento e a situação em que está inserida, umas vezes 

consciente e outras tantas não, mas, ainda assim, sua identidade não é una e 

estanque, estando em contínuo movimento. Ela é diferente do ponto de vista do 

gênero, não só por ter vagina, em oposição ao pênis de Barrabás, mas por 

apresentar papéis e identidades sexuais distintos, que vão contribuindo, é claro, na 

construção de suas identidades múltiplas.  

No próximo capítulo desta análise vamos comparar as duas personagens foco 

deste estudo, tentando verificar suas semelhanças e diferenças do ponto de vista da 

construção da personagem e de sua atuação na economia dos romances, bem 

como ver em que sentido elas apresentam consciência de si e colaboram no 

processo de autoconsciência dos heróis, no caso Jesus e Barrabás, de cada um dos 

romances analisados.  
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3. AS MARIAS MADALENAS: RELAÇÕES DIALÓGICAS DE UMA PERSONAGEM 

“Estavam ali muitas mulheres, olhando de longe. Haviam acompanhado 

Jesus desde a Galiléia, a servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe 

de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu”. (Mt 27, 55-56)  

Nos dois capítulos precedentes tivemos a oportunidade de analisar 

separadamente cada uma das personagens-foco desta pesquisa, do ponto de vista 

da teoria literária, bem como do seu aspecto identitário e das relações de gênero. 

Vamos, neste capítulo, traçar um paralelo comparativo destas duas personagens, 

procurando verificar suas semelhanças e diferenças, trazendo para esta comparação 

a figura da Maria Madalena bíblica para analisar como os autores dos romances em 

estudo (re)criaram esta personagem em suas obras.  

É importante, antes de adentrarmos na análise comparativa, esclarecer que, 

ainda que a teoria que embasará uma parte do conteúdo deste capítulo será o dos 

estudos referentes à Literatura Comparada, nosso objetivo aqui não é o de se 

aprofundar em questões metodológicas acerca de tal teoria. Nosso objetivo é, 

servindo-se de elementos teóricos a respeito do tema, analisar as personagens 

Maria de Magdala e Maria Magdalena, mostrando em que ponto elas são parecidas 

e diferentes entre si e ver as relações de influência e de diálogo das obras com o 

texto bíblico – fonte original na qual os autores se inspiraram para a construção de 

seus romances e, consequentemente, de suas personagens.  

 

3.1 – UM ESTUDO COMPARADO DAS DUAS PERSONAGENS 

Conforme vimos nos dois capítulos anteriores, as duas obras mantêm entre si 

uma relação de diálogo, além de dialogarem com a tradição ocidental cristã. Por este 

motivo, é possível estabelecer entre elas uma comparação: em ambas aparecem o 

mesmo tema, algumas personagens se repetem, a maneira da escrita, do estilo se 

aproximam entre si e dos textos sagrados. Há, portanto, dependência, relação e 
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influência – conceitos apresentados por Pierre Brunel na introdução da obra 

Compêndio de literatura comparada (2004).  

Quando se fala em dependência, relação e influência, não devemos pensar 

em termos de imitação, de plágio, mas muito mais no sentido de diálogo com obras 

anteriores. Sandra Nitrini (2010, p. 127) diz que o conceito de influência apresenta 

duas acepções: uma é a que indica soma de relações de qualquer espécie; a outra, 

de ordem qualitativa, refere-se ao conhecimento direto ou indireto de uma fonte por 

seu autor. Dessa maneira, percebemos que a influência que um autor sofre de seus 

antecessores tem algo positivo, pois faz com que ele crie a partir do diálogo com a 

tradição. A originalidade da obra literária, portanto,  

[...] não é outra coisa senão o gênio criador que levou um escritor a escolher 
um assunto, modificar uma técnica etc., nas suas relações complicadas e 
variáveis com a tradição, com as influências específicas que agiram sobre 
ele e com o gosto de sua época. (NITRINI, 2010, p. 141)  

Dessa maneira, vamos perceber que a influência recebida, ainda nas palavras 

de Sandra Nitrini (2010), “não minimiza em nada a originalidade que, no fundo, é 

uma das formas de influência” (p. 134).  

E, como se percebe essa influência de uma obra na outra? De que maneira o 

leitor vai perceber que uma obra dialoga com outra? Mais uma vez reforça-se aqui o 

papel do leitor no processo de atribuição de sentido à obra. É ele que, de acordo 

com seu conhecimento de outras obras, vai estabelecer essa relação de 

dependência, vai verificar a influência que um autor sofreu de outro, vai captar as 

relações existentes entre uma obra e outra.  

Acreditamos ser, não impossível, mas um tanto quanto difícil a total 

originalidade na literatura, uma vez que nossos discursos estão sempre permeados 

de outros discursos; nossos textos contêm elementos de outros textos com os quais 

dialogamos, de acordo com a teoria bakhtiniana do dialogismo – já vista antes. 

Sendo assim, a literatura, ou “a grande literatura”, segundo palavras de Harold 

Bloom, citadas por Nitrini (2010, p. 146), é um permanente “reescrever ou revisar”, e 

que os poetas fortes criam, a partir de uma “desleitura” de outros, ou seja, a partir de 
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processos que envolvem primeiramente o conhecimento de outras obras primevas e 

várias modalidades de apropriação, no sentido de se aproveitar para si o que a 

tradição oferece e (re)criar de acordo com o seu próprio estilo, que é peculiar a cada 

autor.  

É neste sentido que vamos verificar a influência que tanto Saramago como 

Torero e Pimenta sofreram da tradição ocidental cristã no processo de criação de 

suas obras. Não se trata de imitação, mas de apropriação do que a tradição oferece 

e, a partir daí, da livre criação das obras que, de acordo com o conhecimento prévio 

do leitor, verifica-se o dialogismo com o texto bíblico. E, num âmbito maior, o 

dialogismo existente entre os dois romances.  

Após esta breve explicação teórica acerca do que vem a ser a Literatura 

Comparada e de seu objeto de estudo, passemos à análise das personagens com 

as quais vimos trabalhando ao longo desta pesquisa. Vejamos em que sentido 

podemos estabelecer relações de dependência, de semelhanças e diferenças, 

mostrando a influência sofrida pelos autores no processo de composição de suas 

heroínas.  

Comecemos pela descrição/apresentação das personagens.  

Em O Evangelho segundo Jesus Cristo (OESJC), Maria de Magdala é assim 

apresentada ao leitor:  

Jesus via-a aproximar-se, mas, se os olhos não o estavam enganando, ela 
vinha muito devagar, como acontece às vezes nos sonhos, a túnica movia-
se, ondulava, modelando ao andar o balanço rítmico das coxas, e os 
cabelos pretos da mulher, soltos, dançavam-lhe sobre os ombros como o 
vento faz às espigas da seara. Não havia dúvida, a túnica, mesmo para um 
leigo, era de prostituta, o corpo de bailarina, o riso de mulher leviana. 
(SARAMAGO, 2010, p. 279).  

No romance O Evangelho de Barrabás (OEB), o narrador apresenta Maria 

Magdalena da seguinte maneira:  

Era uma mulher. A mais bela que ele já havia visto: seus olhos tinham a 
forma das amêndoas e a cor das esmeraldas, seus cabelos eram 
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encaracolados como as ondas do mar e ela possuía uma pinta no canto 
direito da boca. (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 122)  

Em ambas as descrições vemos referência explícita à feminilidade das 

personagens. Nos dois romances elas são apresentadas através de suas 

características físicas que valorizam suas formas, sua sensualidade. É dada 

especial importância aos cabelos soltos das duas Marias. Tal fato mostra a 

importância que os cabelos tinham na tradição judaica: eles são o símbolo máximo 

da feminilidade. Tal referência aos cabelos de Maria Madalena aparece nos 

evangelhos de Lucas e João. Ambos relatam a passagem na qual uma mulher 

pecadora (assim descrita por Lucas 8, 37) e Maria de Betânia (assim nomeada por 

João 12, 30) lava os pés de Jesus com suas lágrimas e os seca com seus cabelos; 

cabelos que, obviamente, ela os trazia soltos, diferentemente das outras mulheres 

que sempre os tinha sob o véu.  

É somente em Lucas que vamos ver Maria Madalena sendo designada como 

pecadora (o que, conforme vimos, foi interpretado pelo papa Gregório Magno como 

“prostituta”). Os demais evangelistas apenas relatam a unção em Jesus com 

perfume feita por uma mulher.  

O que vamos perceber de diferente entre as duas personagens é que Maria 

de Magdala é apresentada como prostituta, enquanto que em nenhum momento do 

romance dos autores brasileiros há menção a isso. Dessa maneira, vemos, 

conforme muito já falamos na introdução e no primeiro capítulo, que no romance 

português se mantém o que a tradição entende sobre essa falsa identidade de Maria 

Madalena.  

No entanto, vamos ver Maria Magdalena, em OEB, sendo descrita para o 

leitor, através da fala de uma personagem – o rabi Caleb, que havia sido seu marido 

– da seguinte maneira, a respeito de sua conduta moral:  

Quando a comitiva se aproximou, Caleb olhou para Barrabás e disse: “Há 
três coisas que ninguém enxerga, mas todos veem: a criança dentro da 
barriga da mãe, a morte ao lado do velho e os cornos na cabeça do 
homem.”. 
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Ao ouvir aquele comentário, Malalael se enfureceu: “Por que dizes que o 
mestre é um galhado?”. 

“Porque aquela que foi nossa mulher já está ao lado de outro.” (TORERO; 
PIMENTA, 2010, p. 170). 

Pelas palavras acima, vamos ver Maria Magdalena, não como prostituta, tal 

qual Maria de Magdala, mas a vemos como uma mulher que possuiu (ou que foi 

possuída por) vários homens. Assim como dissemos no capítulo anterior, ela se 

deixava levar pelos falsos profetas e lhes servia com seu corpo. Não há, aqui, venda 

do corpo, do prazer, como ocorre no caso da personagem saramaguiana. Mas, de 

certa forma, poderíamos ser levados a identificar um certo tipo de prostituição, de 

corrupção do corpo feminino, uma vez que ela era usada por esses falsos profetas 

para sua satisfação. Mas, é importante salientar que, da parte de Maria Magdalena, 

não havia essa ideia, essa conotação, uma vez que, como já sabemos, ela se 

entregava a esses homens crentes de que estava-lhes prestando um serviço, um 

culto, por achar que havia encontrado neles a verdade tão almejada. Isso, portanto, 

confirma o fato de não podermos considerar essa personagem como prostituta.  

Ainda pegando como mote para a análise essa passagem bíblica na qual 

narra a unção e o banhar-se dos pés de Jesus pela mulher pecadora, vejamos como 

tal episódio é apresentado nos dois romances e tentemos ver quais significados 

podemos atribuir-lhes.  

Em OESJC tal cena acontece quando o jovem Jesus chega à porta de uma 

casa em Magdala, com o pé ferido, e pede ajuda. Quem vem socorrer-lhe é Maria de 

Magdala. Ela, então, lava-lhe o pé ferido:  

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. (SARAMAGO, 2010, p. 278)  
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Aqui vemos o diálogo explícito com o texto de Lucas 7, 36-38, no qual vamos 

ver a mulher pecadora (identificada pela tradição dos estudos bíblicos como a Maria 

Madalena, tal como os relatos de Mt, 26, 6-13 e, principalmente, Jo 12, 1-11) 

lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e secando-os com seus cabelos, além 

de cobrir os pés do Mestre de beijos. Em tal passagem, a exegese cristã fala que se 

trata da forma da mulher pedir perdão a Jesus pelos seus pecados, uma vez que ela 

é designada pelo evangelista como “pecadora”, sendo, inclusive, conhecida na 

cidade através dessa identidade legitimadora.  

No romance OESJC, vamos ver uma inversão dessa passagem bíblica, pois 

aqui não é mais Jesus quem presta um serviço à mulher, perdoando-lhe os pecados 

e dando-lhe uma vida nova, mas sim Maria de Magdala ajudando a Jesus, curando-

lhe de sua ferida, de seu mal.  

Já em OEB vamos também ter essa passagem descrita pelo narrador, porém, 

de uma maneira ainda mais diferente do que no texto bíblico e no romance 

português. Após anos de separação, Barrabás reencontra Maria Magdalena, que o 

supunha morto. Tal reencontro se dá numa ocasião na qual o rapaz estava fugindo 

dos soldados que o queriam prender. Para tal, ele se lambuzou de lama da cabeça 

aos pés:  

Pois ondas de sentimento e cataratas de emoções rebentaram no peito de 
Barrabás quando ele reviu aquela que tinha sido seu primeiro e único amor. 
Ela, no entanto, não o reconheceu de imediato:  

“Como adivinhaste meu nome?” 

“Também sabes o meu.” 

“Sei?” 

“Lava-me o rosto.” 

Maria Magdalena pegou duma bacia d’água e começou a tirar-lhe a lama. 
Primeiro limpou sua barba, depois seus olhos e, por fim, sua boca.  
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Ela não conseguiu dizer palavra quando reconheceu o homem que supunha 
morto há muitos anos. Apenas ficou a olhar para ele, passando os dedos 
sobre sua testa, seu nariz e seu queixo, ora lembrando, ora estranhando 
suas feições... (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 124) 

Pela passagem acima, vemos as inversões em relação ao texto sagrado, uma 

vez que já não são os pés que a mulher lava, e sim o rosto. Da mesma maneira, a 

inversão maior está na personagem que é lavada, não mais Jesus, e sim Barrabás. 

Mas, o que mais nos interessa para a análise está no fato de se lavar o rosto sujo de 

lama. Conforme vimos no capítulo 2, tal gesto tem o significado de “tirar a máscara” 

de Barrabás. Pela vida errante que ele vinha levando até então, encontrar-se diante 

dela com o rosto sujo requer uma atitude de pedido de perdão pelos muitos pecados 

cometidos, não pela “pecadora”, conforme nos fala Lucas, mas por ele mesmo. É, 

portanto, também Maria Magdalena, a exemplo de Maria de Magdala, quem presta 

um serviço ao homem. Diante desse encontro, Barrabás sente a necessidade de se 

apresentar à sua amada de maneira limpa, não metamorfoseado, escondido atrás da 

máscara – símbolo da alegre relatividade das coisas. É necessário que se volte ao 

seu natural, à sua vida oficial, ou seja, que se volte a ser o Barrabás homem e não o 

profeta do barro – sua segunda vida “oficial”, que seria assumida a partir dali.  

Outro ponto de comparação que podemos levantar aqui diz respeito à ciência, 

ao conhecimento das personagens acerca de questões religiosas e místicas. Vamos 

ver, neste ponto, que há uma diferença entre a personagem saramaguiana e a de 

Torero e Pimenta.  

Em OESJC vamos ver este comentário do narrador acerca de Maria de 

Magdala, na passagem logo após o encontro de Jesus com Deus e o Diabo na 

barca:  

Perguntou então Jesus se sabiam como se chamava o profeta e eles 
responderam que João, ora este era o nome do homem que devia vir para 
ajudá-lo, consoante Deus lhe anunciara à despedida. Já chegou, disse 
Jesus, e os amigos não compreenderam o que ele pretendia significar com 
tais palavras, só Maria de Magdala, mas essa sabia tudo. (SARAMAGO, 
2010, p. 418. Grifo nosso). 
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Vemos, pelo excerto acima, e, de maneira muito especial, pelo trecho 

destacado, a importância de Maria de Magdala como conhecedora de coisas, de 

verdades que os outros discípulos não compreendiam. Tal característica da 

personagem remonta-nos ao Evangelho de Maria – Míriam de Mágdala, no qual 

também nos é mostrada Madalena como sendo aquela que detinha o conhecimento: 

“Pedro disse a Maria: ‘Irmã, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente das 

outras mulheres. Diz-nos as palavras que Ele te disse, das quais tu te lembras e das 

quais nós não tivemos conhecimento... ’” (O Evangelho de Maria – Míriam de 

Mágdala – página 10, versículos de 1 a 6). 

Tal como Míriam de Mágdala, Maria de Magdala é uma mulher diferente das 

demais daquele meio, pois ela conhecia coisas que não foram dadas a conhecer aos 

demais. Em sua intimidade com o Mestre, ela compartilhou de experiências 

significativas que a tornaram especial e, ao mesmo tempo, diferente e até mal vista 

no próprio grupo dos discípulos homens.  

Em outro trecho bastante significativo de OESJC vamos ver mais uma vez 

essa característica da personagem ressaltada, afirmando a importância dela para o 

desenrolar da trama e para o futuro da personagem Jesus:  

Nessa noite, na intimidade da tenda em que dormia com Maria de Magdala, 
Jesus disse, Eu sou o pastor que, com o mesmo cajado, leva ao sacrifício 
os inocentes e os culpados, os salvos e os perdidos, os nascidos e os por 
nascer, quem me libertará deste remorso [...]. Maria de Magdala chorou com 
Jesus e disse-lhe, Tu não o quiseste, Pior é isso, respondeu ele, e ela, 
como se desde o princípio conhecesse, por inteiro, o que, aos poucos, 
temos vindo nós a ver e a ouvir [...] Queres o impossível, meu Jesus, a 
única coisa que Deus verdadeiramente não pode, é não querer-se a si 
mesmo, Como o sabes tu, As mulheres têm uns outros modos de pensar, 
talvez seja por o nosso corpo ser diferente, deve ser isso, sim, deve ser 
isso. (SARAMAGO, 2010, pp. 404-405. Grifo nosso).  

Para ajudar-nos a entender o excerto acima, voltemos ao comentário que 

Leloup (2004) faz acerca do evangelho apócrifo atribuído a Maria Madalena:  

Mais importante que estas palavras irritantes lembrando aos discípulos os 
limites de sua compreensão, o Evangelho de Maria testemunha um outro 
modo de conhecimento, diferente daquele ao qual o espírito masculino tem 
geralmente acesso. Trata-se de um conhecimento do tipo profético ou 
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visionário que não é próprio das mulheres, mas que pertence certamente à 
dimensão feminina, angélica ou “oriental” do conhecimento humano. (p. 16). 

Maria de Magdala responde a Jesus “como se desde o princípio conhecesse, 

por inteiro, o que, aos poucos, temos vindo nós a ver a ouvir”. Essas palavras do 

narrador mostra ao leitor que é ela quem detém o conhecimento, quem sabe do que 

ainda está oculto e que, portanto, vê além, num movimento de “prever” o futuro que 

está reservado a Jesus e à humanidade depois dele. Ela, inclusive, sabe mais que o 

próprio narrador. Tal conhecimento, assim como diz Leloup, pertence “à dimensão 

feminina, angélica ou ‘oriental’ do conhecimento humano”. É a própria Maria de 

Magdala quem reconhece a diferença existente entre ela – mulher – e os homens no 

que tange à forma de conhecer: “As mulheres têm outro modo de pensar, talvez seja 

por o nosso corpo ser diferente”. Não se trata como Leloup afirma, de questões 

referentes pura e simplesmente ao gênero, ao corpo diferente como diz a 

personagem, mas da dimensão feminina do ser que, de acordo com o teórico, é de 

outra natureza, muito mais espiritual que física.  

Maria de Magdala sabe, conhece seu homem, sua vida, seu destino de uma 

maneira que ela mesma não sabe explicar, por isso atribui à diferença entre seu 

corpo e o dele; mas que, na realidade, está muito mais voltada para o tipo de 

conhecimento espiritual, à visão pelo nous a que fala Leloup (2004, p. 16): “o nous é 

considerado pelos antigos como “a extremidade mais sutil da alma” [...]; ele dá 

acesso a este mundo intermediário, nem apenas sensível, nem apenas inteligível: o 

Imaginal”.  

É pensando desta maneira que vamos compreender as palavras do narrador 

acerca da personagem e do próprio fato de ela mesma saber que conhece de uma 

forma diferente, que não lhe é possível explicar pela razão, mas que só se pode 

conceber por algo interior, sutil, pela alma. No próximo item vamos voltar a este 

assunto quando falarmos sobre a consciência/autoconsciência da personagem. 

Maria de Magdala, portanto, conhece Jesus não somente do ponto de vista físico, 

material, mas o conhece com o olhar interior de sua alma, pelo nous. É isso o que 

faz dela um ser especial para a vida de Jesus e, consequentemente, na trama do 

autor português ganhador do Nobel.  
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Por outro lado, vamos ver Maria Magdalena de OEB não como aquela que 

sabe, que tem o conhecimento, da mesma forma como a personagem 

saramaguiana. Maria Magdalena é aquela que quer saber, que está constantemente 

em busca do conhecimento, da “verdadeira verdade”, uma vez que, como já vimos 

se deixa levar por falsos profetas:  

“Nem eu entendo mais nada. Desde tua primeira morte, andei por vários 
caminhos e ainda me sinto perdida. [...] Qual é, entre tantas verdades, a 
verdadeira verdade?”  

[...] Com todas as forças gritou: “É isso o que queres saber, qual a 
verdadeira verdade?”. 

Virando o corpo, ela bradou: “Só aí meu coração terá paz.” (TORERO; 
PIMENTA, 2010, pp. 214-215. Grifo nosso). 

Somente após ter a certeza, após conhecer a verdade o coração de Maria 

Magdalena terá paz, como ela mesma diz. Vemos, assim, uma personagem 

atormentada pelo fato de não conhecer. Maria de Magdala está atormentada, chora 

com Jesus, por saber o que está por vir, por prever o que de terrível o espera. Ela 

está, inclusive, disposta a enfrentar com ele tais dificuldades e sofrimentos. Maria 

Magdalena, por sua vez, cansada de seguir a tantos profetas em quem ela depositou 

sua confiança, mostra-se ansiosa por conhecer aquilo que ainda não o fora 

permitido: a verdade.  

Vamos perceber, portanto, uma diferença significativa entre as duas 

personagens: uma sabe de mais, outra, de menos. E, as duas realidades fazem com 

que as personagens sofram, pois, o conhecimento, que era negado às mulheres 

naquela época, foi a perdição de Maria Madalena dos Evangelhos e, 

consequentemente, da personagem do romance português. Isso quem nos diz é, 

mais uma vez Leloup (2004, p. 15): “Não somente Míriam de Mágdala é uma mulher, 

mas é uma mulher que teria acesso ao ‘conhecimento’. E é neste sentido, sem 

dúvida, que ela era, na época de Yeshua, considerada como ‘pecadora’”. A falta do 

conhecimento, fez com que a personagem do romance brasileiro se sentisse 

perdida, angustiada durante toda sua trajetória na economia do romance e que, ao 
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final, não se sabe se seu coração realmente descansou na Verdade, a que ela julgou 

ter encontrado quando decidiu seguir o profeta galileu.  

Com relação ao fim do romance, vamos ver também diferenças em relação às 

duas personagens, no que diz respeito ao seguimento de seus amados até o fim de 

suas vidas.  

Em OESJC vamos encontrar Maria de Magdala junto de Jesus até o fim, até 

sua morte na cruz: “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, 2010, pp. 443-444). Tal trecho faz 

referência explícita a Mt 27, 55-56: “Estavam ali muitas mulheres, olhando de longe. 

Haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, a servi-lo. Entre elas, Maria 

Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu”.  

Vemos, pelos dois trechos acima selecionados que a personagem do 

romance de Saramago dialoga com a Madalena bíblica no que diz respeito a seu 

amor e fidelidade ao Mestre Jesus. Maria de Magdala – aquela que esteve com ele 

durante grande parte de sua trajetória, que viveu com ele as coisas terríveis que lhe 

estariam guardadas, manteve-se firme até o fim, chorando a morte de seu amado, 

tal qual a Madalena mostrada pelo evangelista. Esta característica de mulher que 

muito amou a seu mestre, estando com ele até o fim, já aparece no início do 

romance, no capítulo no qual o narrador faz uma análise da gravura “Crucifixão”, de 

Dürer: “Apenas uma mulher que tivesse amado tanto quanto imaginamos que Maria 

Madalena amou poderia amar desta maneira...” (SARAMAGO, 2010, p. 16). 

Bridi (1998, p. 124) em seu ensaio O Evangelho de Saramago: a paixão de 

Cristo em perspectiva nos diz, a respeito do reconhecimento da Madalena como 

sendo aquela da gravura que demonstra maior amor pelo crucificado, que 

A “verdadeira” Madalena só pode ser reconhecida por critérios tão 
particulares como quaisquer outros, ou seja, a leitura de uma obra, de um 
texto ou de uma realidade implica em valores que se encontram 
intrinsecamente vinculados a quem lê, ou seja, a significação inclui o 
interpretante, seu sistema de valores e sua realidade concreta. A figura de 
Madalena não será identificada senão por sua condição de mulher inteira e 
humanamente envolvida pelo amor por um homem, capaz de produzir a 
imagem visual, mas também a imagem poética [das palavras do narrador].  
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Dessa maneira, pelas palavras da professora do Departamento de Literatura 

Portuguesa da Universidade de São Paulo, vamos ver a importância do papel do 

leitor no processo de identificação da influência que uma obra exerce num autor, 

capaz de fazer com que se identifique a relação existente entre a obra lida e uma 

primeira, com a qual esta se identifica, confirmando as palavras de Sandra Nitrini 

relatadas acima. Também, é possível para o leitor, partindo das palavras do ensaio 

acima citadas, que este reconheça a mulher em questão como sendo a Madalena, 

pela característica que muito a identifica entre os cristãos – não mais a de prostituta, 

mas a da mulher que muito amou a seu mestre. Dessa maneira, o texto do autor 

português foi fiel à tradição ocidental que vê a mulher dos relatos evangélicos como 

a que mais amou a Jesus, estando com ele até o fim e que depois foi a primeira 

testemunha de sua ressurreição, como atesta Jo 20, 11-18.   

Por essa semelhança entre as duas (a personagem de ficção e a figura 

bíblica), vemos quão importante papel Maria Madalena exerceu na história sagrada, 

sendo transposta para a literatura com a mesma característica. Também no romance 

vamos ver a personagem sendo responsável por Jesus viver e aceitar o que Deus 

havia preparado para ele, juntamente com a sua ajuda: “Se eu não acreditasse em ti, 

não teria de viver contigo as coisas terríveis que te esperam” (SARAMAGO, 2010, p. 

309). 

No romance OEB, por outro lado, vamos ver Maria Magdalena com uma 

atitude diferente em relação a seu amado Barrabás. Ela, ao saber da verdade sobre 

as mentiras por ele contadas, com relação ao seu profetismo, resolve abandoná-lo 

no momento crucial de sua vida. Ela, portanto, não se mantém fiel até o fim, como 

Maria de Magdala e a Maria Madalena bíblica. Vemos isso no trecho que se segue:  

“Quem te deu o direito de dizer que não há curas inexplicáveis nem objetos 
sagrados, que milagres são ilusões e que não se pode vencer a morte? Fica 
com tuas verdades. Eu ficarei com as minhas.”  

Depois, Maria Magdalena deu meia-volta e, sem olhar para trás, seguiu na 
direção do monte Gólgota. (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 218).  
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Vemos, pelas palavras de Maria Magdalena, “Fica com tuas verdades. Eu 

ficarei com as minhas”, que, na verdade, ela era fiel a si, e não a seu amado, como 

no caso de Maria de Magdala. Para a personagem saramaguiana, a verdade estava 

em Jesus, enquanto que para a personagem do romance brasileiro, a verdade 

estava dentro dela mesma, pois era o que esteve buscando ao longo de todo o 

romance. Ela, desde sempre, deixou claro para Barrabás, bem como para os outros 

falsos profetas, que queria encontrar a verdade. Para isto, ela se manteve fiel a seus 

princípios.  

Após Maria Magdalena virar as costas para Barrabás, este foi morto pela 

multidão enfurecida. O gesto de Magdalena de seguir “sem olhar para trás” é muito 

significativo, pois mostra uma Madalena totalmente diferente daquela a que a 

tradição está acostumada: a que chora a morte de seu amado Jesus, que 

permanece com ele até o fim de sua vida e que, principalmente, é a primeira 

testemunha de sua ressurreição – passagem esta que não é mostrada em nenhum 

dos dois romances, mas que é bastante ilustrativa da fidelidade e do amor de Maria 

por seu Mestre.  

Vemos aqui mais um dado importante de diálogo com distanciamento crítico 

entre as duas personagens. O leitor é capaz de identificar, mais do que as 

semelhanças com a Madalena bíblica – no caso do romance do autor português –, 

mas as diferenças apresentadas pela personagem do romance brasileiro.  

Esse dado do seguimento, de estar ou não com seus amados até o fim, até o 

momento crítico de suas mortes, também se mostra ao longo da trajetória de vida 

deles. Maria de Magdala, não esteve presente na vida de Jesus somente nos 

últimos momentos. Ao longo da narrativa, vamos perceber seu seguimento 

incondicional, desde o momento em que houve o encontro dela com o jovem rapaz 

por quem ela se apaixonou. Vamos perceber isso pelos trechos que se seguem:  

Pois eu digo-te que Maria de Magdala estará ao pé de ti, prostituta ou não, 
quando precisares dela. (SARAMAGO, 2010, p. 287). 

Sou como a tua boca e os teus ouvidos, respondeu Maria de Magdala, o 
que disseres estarás a dizê-lo a ti mesmo, eu apenas sou a que está em ti. 
(p. 308). 
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E agora, que pensas fazer, perguntou ela, Disseste que irias comigo para 
onde eu fosse, Disse que estaria contigo onde tu estivesses. (p. 310).  

Jesus disse a Maria, Esta vida não te convém, busquemos uma casa que 
seja nossa e eu irei estar contigo sempre que seja possível, ao que Maria 
respondeu, Não quero esperar-te, quero estar onde estiveres. (p. 331).  

Tal qual a Madalena bíblica, Maria de Magdala esteve sempre presente na 

vida de Jesus, seguindo-o e servindo-o com seus bens. No caso da personagem 

Maria de Magdala, como vimos no capítulo 1, este servir o Mestre com seus bens, 

se aplica ao amor incondicional que ela tinha por ele, ao serviço prestado a ele com 

seu corpo e sua alma, como mãe, mulher, amiga, companheira, além da ajuda 

monetária, quando da passagem da volta de Jesus para a casa de sua mãe, quando 

descobre uma quantia de dinheiro colocada em sua túnica, sem que ele soubesse. 

Mas, a verdadeira importância da ajuda que a personagem presta a Jesus, não está 

no dinheiro, e sim na amizade, no amor.  

Pelos excertos selecionados, vemos Maria de Magdala como aquela que se 

dispõe a estar junto de Jesus, “prostituta ou não” quando ele dela precisar; e, essa 

ajuda se estende a todas as coisas, a todo o tempo e espaço, pois ela mesma se 

considera como aquela que está em Jesus, que não quer esperar por ele, mas, ao 

contrário, quer estar com ele onde ele estivesse. Por esta ideia vemos uma 

Madalena que se põe a caminho junto de seu amado, que abandona todas as 

coisas, sua vida passada, para se dedicar única e exclusivamente a seu amado, tal 

como nos é mostrado em Lc 8, 1-3:  

Depois disso, ele andava por 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 Madalena, da qual haviam saído sete demônios, Joana, 
mulher de Cuza, o procurador de Herodes, Susana e várias outras, que o 
serviam com seus bens.  

Após ser curada de sua enfermidade, Maria Madalena larga tudo e segue 

incondicionalmente a Jesus em sua jornada. Maria de Magdala, também após ter 

sido curada da doença de sua alma, a prostituição, conhecendo o amor a que tanto 

esperava, larga sua vida passada e segue Jesus, estando com ele e nele, aonde 
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quer que ele fosse ou estivesse. Vemos, portanto, um ponto de encontro, de 

semelhança da personagem de ficção com a figura bíblica, de uma maneira muito 

forte, mostrando a influência que o autor português sofreu do conhecimento do texto 

original, pois o leitor é capaz de perceber esse encontro, esse diálogo de forma 

muito nítida, assim que se depara com a leitura do romance, como nos diz Brunel 

(2004, p. 7): “A influência pode exercer-se durante o processo de escrita, quando a 

obra já foi iniciada, e ser imediatamente reconhecida.”.  

Esse seguimento incondicional apresentado pela personagem de OESJC não 

se verifica em Maria Magdalena de OEB. No romance brasileiro vamos ver uma 

Madalena que não se mantém fiel como seguidora de seu mestre ao longo de toda a 

sua vida. Após haver o reencontro de Barrabás e Maria Magdalena, no episódio já 

mostrado acima, da lavagem do rosto do falso profeta, os dois voltam a ficar juntos, 

como homem e mulher, ainda que ela estivesse iludida a respeito dos poderes 

proféticos dele. Ela resolve ser uma “seguidora do profeta do barro” (TORERO; 

PIMENTA, 2010, p. 130).  

Esse seguimento, no entanto, não se verificou de forma eficaz e definitiva, 

como no caso de Maria de Magdala com Jesus. Após algum tempo de seguimento, 

de devoção a seu mestre, Maria desaparece, abandona Barrabás: “Por volta da hora 

sétima o grupo chegou ao Tanque dos Jebuseus, onde Maria Magdalena deveria 

estar. Mas não estava.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 160). Pela lógica, se 

pensarmos na figura da Madalena dos Evangelhos e da personagem saramaguiana, 

esta Madalena – seguidora de Barrabás – deveria estar sempre com ele, onde ele 

estivesse. No entanto, o narrador quebra com esta expectativa do leitor, mostrando 

uma Madalena que não estava onde ela “deveria estar”, ou seja, sempre pronta, 

sempre à espera, sempre ao lado de seu mestre.  

Mais adiante, quando há novamente um novo encontro entre Barrabás e 

Maria Magdalena, parece que finalmente haverá o seguimento definitivo dela a seu 

profeta, quando do episódio da “morte e ressurreição” de Barrabás – “milagre” 

presenciado por Maria, no truque do caixão serrado ao meio e juntado depois, 

trazendo à vida aquele que fora dado como morto. Após testemunhar esse milagre, 

ela grita “Aleluia! Aleluia!” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 200). Mas, logo após 

descobrir a farsa armada por ele, reconhecendo todos os seus erros, trapaças e 



105 

 

 

falcatruas, ela, mais uma vez, o abandona, indo atrás do profeta galileu, como já 

visto acima.  

Percebemos, por essa atitude da personagem, que há mais um ponto de 

desencontro entre as duas personagens-foco deste estudo e, desta última com a 

Madalena dos Evangelhos oficiais. O ser de ficção criado pelos autores brasileiros 

dialoga com a tradição bíblica, mas, numa direção oposta: esta Madalena não segue 

a seu mestre do começo ao fim, a partir de seu encontro com ele, após ter sido 

curada por ele. Nesse romance, nem vamos ver esse dado da cura de Madalena 

pelo mestre. Na verdade, ele não dá a ela o sossego de que sua alma doente tanto 

ansiava. Ela ainda se sente, no fim do romance, impelida a buscar tal descanso, tal 

resposta para suas angústias, indo à procura daquilo que ela considera a 

“verdadeira verdade”. Ao contrário de Maria de Magdala, que encontrou o conforto, a 

cura para sua doença do espírito em Jesus, Magdalena ainda está à procura disso, 

não tendo encontrado no profeta do barro, nem nos demais a quem ela seguiu ao 

longo da narrativa.  

Através das semelhanças e diferenças entre as duas personagens pudemos 

ver a influência que os três autores sofreram a partir do conhecimento da história 

sagrada da vida de Jesus e das demais pessoas a ele ligadas. Os dois textos bebem 

no mesmo texto fonte, embora cada um siga por um caminho distinto; cada um deles 

é repetição com distância crítica em maior ou menor proporção. O texto de Torero e 

Pimenta apresenta um distanciamento maior em relação ao texto sagrado do que o 

de Saramago, se pensarmos na escolha do herói de tal evangelho: Barrabás. Ainda 

que em ambos os textos apareçam a personagem Madalena, elas também estão em 

situação de diálogo diferentes em relação à Maria Madalena, a “pecadora” dos 

Evangelhos canônicos, devido ao seguimento de seus mestres: Jesus e Barrabás. 

De qualquer forma, é possível – apesar dessas diferenças – traçar paralelos entre 

elas, como tentamos fazer ao longo deste item. Foi possível ver que, a partir do 

momento em que a significação de uma obra inclui o interpretante, como nos disse 

Bridi (2004) em passagem citada acima, fica fácil entender e identificar o maior ou 

menor grau de relação que uma obra mantém com outra(s).  

No próximo item vamos dar continuidade a este estudo comparado das 

personagens; porém, vamos focar tal estudo na relação de autoconsciência que as 



106 

 

 

personagens demonstram ao longo da narrativa, e que se dá a partir do encontro 

com o outro. Vamos ver que tal processo de autoconsciência também ocorre da 

parte das personagens masculinas com as quais as Marias estão mais diretamente 

vinculadas, pois o processo de tomada de consciência se dá no encontro com esse 

outro. Dessa maneira, tanto Jesus e Barrabás dão o conhecimento de si a Maria de 

Magdala e a Maria Magdalena, como estas personagens dão tal conhecimento a 

seus homens.  

 

3.2 – O PROCESSO DE AUTOCONSCIÊNCIA DAS PERSONAGENS 

Como as personagens se conhecem a si mesmas e umas às outras? Em que 

sentido o contato com o outro ajuda nesse processo de autoconhecimento? É 

realmente possível que elas se conheçam ou tudo fica a cargo da consciência do 

autor – criador desses seres de papel e tinta, que limita tudo a seu campo de visão? 

Partindo dos estudos de Bakhtin (2008) vamos ver que o teórico russo vem dizer 

que “a personagem interessa a Dostoiévski enquanto ponto de vista específico sobre 

o mundo e sobre si mesma [...] não importa o que sua personagem é no mundo, 

mas, acima de tudo, o que o mundo é para a personagem e o que ela é para si 

mesma.” (p. 52).  

É a partir deste ponto de vista que tentaremos analisar as duas personagens 

estudadas nesta pesquisa, verificando como elas são construídas a partir do ponto 

de vista que têm sobre si mesmas, sobre suas vidas, sobre o mundo a seu redor e, 

como o contato com o outro vem lhes dar tal conhecimento.  

Para que tal ocorra, o autor não assume para si uma visão monológica; ao 

contrário, ele tem que inserir tudo no campo de visão da personagem, lançando tudo 

o que é possível de conhecimento no cadinho de sua autoconsciência. Dessa forma, 

todos os encontros, todos os fatos que ocorrem na vida da personagem são 

significativos, uma vez que vão construindo seu autoconhecimento: nada lhe escapa 

de seu campo de visão, tudo está no excedente da visão do eu em relação ao outro, 
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pois na contemplação do outro se pode ter noção, conhecimento de si mesmo. Em 

Estética da criação verbal (2003, p. 23), Bakhtin diz a esse respeito que:  

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 
de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para 
ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do 
meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento.  

Assim, vamos ver que o encontro, o contato entre dois seres é fundamental 

para que um conheça o outro e ambos se conheçam a si mesmos a partir desse 

encontro, pois, como diz o autor de Problemas da poética de Dostoiévski, “ao lado 

da autoconsciência da personagem [...] só pode coexistir no mesmo plano outra 

consciência, ao lado do seu campo de visão, outro campo de visão” (2003 pp. 55-

56); dessa forma, vamos ver as personagens que vimos estudando ao longo desta 

pesquisa em interação direta com o outro, outro este que lhes dá grande parte do 

conhecimento que elas têm de si mesmas, ou que estão procurando.  

Vamos começar a ver agora como se dá tal construção do conhecimento, da 

consciência dessas personagens e em que medida elas também contribuem para o 

autoconhecimento das personagens com quem interagem.  

 

a) A autoconsciência de Maria de Magdala 

Num primeiro momento, vamos ver esse processo de despertar da 

consciência do eu através do contato com o outro, logo na cena do primeiro encontro 

de Maria de Magdala com Jesus. Após ter feito o curativo no pé do rapaz que viera 

pedir ajuda à sua porta, Maria e Jesus estão conversando acerca de como o 

rapazinho iria pagar-lhe a ajuda prestada. Ela, então, diz:  

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. (SARAMAGO, 2010, p. 280). 
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Pela última frase de Jesus, “Conheço-te na beleza desta hora”, temos um 

primeiro indicativo do processo de tomada de consciência de si através do 

excedente de visão do outro. Maria de Magdala, aquela que já tinha anos vividos, o 

seu corpo usado e sujado pelas muitas relações mantidas com homens por dinheiro, 

toma consciência de que possui uma beleza a qual ela não conhecia mais. É pelo 

olhar desse jovenzinho de dezoito anos que ela vem adquirir esse conhecimento que 

há muito havia sido perdido.  

Mais adiante, ainda nesse primeiro dia, há um momento de grande 

importância para esse processo: a primeira relação sexual das duas personagens. 

Momento importante para os dois: ele por ter conhecido mulher, por ter tido um 

conhecimento de si, através de seu corpo, e ela por ter conhecido, também através 

de seu corpo, o amor que antes não tivera sido experimentado:  

Agora Maria de Magdala ensinara-lhe, Aprende 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 [...], 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 quem gritava, ao mesmo tempo que Maria, 
gemendo, deixava descair o seu 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, 2010, p. 283).  

No excerto acima vamos verificar um dado muito importante para o processo 

de autoconhecimento: o corpo. Mais do que o conhecimento do próprio corpo, o 

conhecimento do corpo do outro, como o corpo exterior, proporciona ao homem a 

possibilidade de experimentar sensações que, do contrário, seriam impossíveis. 

Bakhtin (2003, p. 47) diz que “minhas relações volitivo-emocionais ao corpo exterior 

do outro são imediatas, e só em relação ao outro eu vivencio imediatamente a 

beleza do corpo humano”. Dessa maneira, vemos pela passagem acima uma troca 

importante de conhecimentos que as duas personagens se dão: Jesus, conhecendo 

o corpo de uma mulher, e Maria, também conhecendo, mas, por primeira vez, a 

sensação de um encontro amoroso. Ambos, portanto, conhecem juntos “a beleza do 

corpo humano”, pois para cada um deles foi uma descoberta especial.  
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O teórico russo mais adiante em seu pensamento acerca do corpo do outro, 

vem completar seu raciocínio afirmando que “só o outro está personificado para mim 

em termos ético-axiológicos. Neste sentido, o corpo não é algo que se baste a si 

mesmo, necessita do outro, do seu reconhecimento e da sua atividade formadora.” 

(BAKHTIN, 2003, pp. 47-48). Para que Jesus conhecesse Maria e esta conhecesse 

a ele, foi necessário o encontro dos dois corpos, pois, como conclui Bakhtin, 

somente o corpo interior – o que ele chama de “carne pesada” – é dado ao próprio 

homem; já o corpo exterior, este é antedado, ou seja, o homem deve criá-lo com seu 

ativismo. Ele deve, pelo contato com o corpo do outro, criar esse corpo exterior, 

através do conhecimento dado pelas sensações desse encontro.  

O encontro experimentado pelas duas personagens, o conhecimento do corpo 

do outro, deu-se através do enfoque sexual dos corpos. Ainda seguindo o raciocínio 

bakhtiniano, esse enfoque sexual de um e do outro se funde numa só carne, que só 

pode ser interior. Quando Jesus sente uma parte de seu corpo sumir-se dentro do 

dela, e ela deixa seu corpo descair sobre o dele, acomodando os dois corpos em 

um, há uma fusão das duas carnes, fusão esta que se dá interiormente.  

Em outra passagem vamos ver mais um momento de tomada de consciência 

de si, através do encontro com o outro. Depois de curado, Jesus diz a Maria de 

Magdala que se vai e ela pede a ele que fique. Começa, então, um movimento 

interior de mudança de identidade em Maria de Magdala, conforme já vimos no item 

1.2 deste estudo – o deixar de ser prostituta. Tal mudança de identidade só foi 

reconhecido por ela através da chegada do outro, do encontro com esse outro que 

lhe deu a conhecer um outro lado seu:  

Não tens nenhuma ferida, Encontrá-la-ás, se a procurares, Que ferida é, 
Essa porta aberta por onde entravam outros e o meu amado não, Disseste 
que sou o teu amado, Por isso a porta se fechou depois de entrares, Não 
sei nada que possa ensinar-te, só o que de ti aprendi, Ensina-me também 
isso, para saber como é aprendê-lo de ti, Não podemos viver juntos, Queres 
dizer que não podes viver com uma prostituta, Sim, Por todo o tempo que 
estiveres comigo, não serei uma prostituta, não sou prostituta desde que 
aqui entraste, está nas tuas mãos que continue a não o ser. (SARAMAGO, 
2010, p. 284).  
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O que vamos perceber aqui é que Jesus dá uma parte do conhecimento a 

Maria que antes ela não possuía. Antes de ele chegar, o que ela sabia de si era 

somente que era uma prostituta, que se deitava com homens por dinheiro. Não 

conhecia o amor, apenas conhecia o prazer que dava/vendia a outros. A partir do 

encontro com Jesus, ela sente em seu interior que deixou de ser quem vinha sendo 

até então: tomou consciência da ferida de sua alma – “essa porta aberta por onde 

entravam outros e o meu amado não” – e, consequentemente, a chegada do amor, o 

conhecimento de que era capaz de amar um homem, mesmo tendo tido tantos a 

quem nunca viera a amar.  

É também possível ver a importância desse outro em sua tomada de 

consciência e a necessidade dele para que tal se perpetue: “não sou prostituta 

desde que aqui entraste, está nas tuas mãos que continue a não o ser”. Com esta 

fala, Maria reconhece o papel que Jesus exerceu junto a si, junto à sua tomada de 

consciência dessa nova identidade que começa a construir para si. É somente por 

causa dele que ela foi capaz de se conhecer como não prostituta; e continuará 

dependendo dele que esse conhecimento continue: é ele quem lhe dá essa parte do 

conhecimento de si mesma.  

Como dissemos anteriormente, não há como falar de autoconhecimento da 

personagem feminina, sem também falar no papel que a personagem feminina 

exerce sobre a masculina em seu processo de tomada de consciência. Por isso, é 

importante falarmos aqui de alguns momentos nos quais Maria de Magdala dá o 

autoconhecimento a Jesus, além do que já expusemos acerca do conhecimento do 

corpo, quando Jesus se torna homem sexualmente falando com a ajuda e os 

ensinamentos de Maria. Em outras passagens também vamos ver Maria 

contribuindo para a sua autoconsciência, no que diz respeito à aceitação de sua 

missão no mundo.  

O primeiro momento em que podemos constatar isso é quando Jesus, de 

volta da casa de sua família, retorna à casa de Maria e decide revelar-lhe seu 

encontro com Deus no deserto. Ela, então lhe diz: “Sou como a tua boca e os teus 

ouvidos [...] o que disseres estarás a dizê-lo a ti mesmo, eu apenas sou a que está 

em ti.” (SARAMAGO, 2010, p. 308). Temos aqui mais uma vez o contato/encontro de 

dois corpos, como vimos acima no comentário acerca da relação sexual. Agora, 
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vamos ver não mais essa junção de dois corpos em um no que tange ao sexo, mas 

sim no encontro íntimo de duas almas: Maria de Magdala, ao tomar consciência da 

mudança que ocorrera em sua vida, dá a conhecer a Jesus tal fato, revelando-lhe 

um conhecimento que antes ele não possuía: o de que agora ela está com ele e o 

seguirá até o fim. Tal encontro fica muito nitidamente marcado pelo simbolismo de 

partilha do pão da verdade, que eles comeram como sinal da aliança que estava 

sendo selada entre eles, que serviu para lembrá-lo de que tudo o que fosse dito ou 

ouvido ali seria a verdade deles.  

Mais adiante, na mesma passagem dessa conversa, é Maria quem revela, 

quem dá a conhecer a Jesus que coisas terríveis o esperam, devido à missão que 

recebera de Deus: “Se eu não acreditasse em ti, não teria de viver contigo as coisas 

terríveis que te esperam” (SARAMAGO, 2010, p. 309). É ela, novamente, quem 

mostra a Jesus, quem lhe dá o conhecimento de que sua vida mudou, de que dali 

em diante é um outro momento que se inicia, é uma outra vida que ele terá; e ele se 

prepara para essa nova vida sabendo das dores pelas quais terá de passar, mas 

também contando com o apoio de Maria, apoio este que lhe fora negado pela outra 

Maria – de Nazaré, sua mãe.  

Em outros dois importantes momentos de sua vida, é Maria de Magdala quem 

faz Jesus conhecer suas limitações, que o faz conhecer-se humano, reprimindo-lhe 

por querer usar de seus poderes divinos: a passagem da figueira seca e da 

ressurreição de Lázaro. Laranjeira (2011, p. 62) vem dizer que esses “dois 

acontecimentos importantes no romance destacam a atuação de Madalena como 

conselheira e até mesmo como uma espécie de ‘consciência’ de Jesus.”. Tais 

momentos mostram a importância que Jesus dava à opinião de Maria.  

Quando ela o reprime por ter secado a figueira, dizendo: “Darás a quem 

precisar, não pedirás a quem não tiver” (SARAMAGO, 2010, p. 362), desencadeia 

em Jesus um sentimento de arrependimento, que até então não havia se 

manifestado nele. Na passagem do impedimento da ressurreição de seu próprio 

irmão Lázaro, Maria de Magdala mais uma vez age sobre Jesus, mostrando-lhe sua 

impotência, além do triunfo do humano (representado por ela) em detrimento do 

fracasso do divino (Deus):  
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[...] 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, 2010, p. 428). 

Maria de Magdala mostra a Jesus um sentimento que ele ainda não havia 

experimentado: o da impotência, o que ficara demonstrado em deixar cair os braços 

e sair para chorar. Como filho de Deus, escolhido por Ele para a ampliação de seu 

reino na terra, Jesus tinha consciência de que era diferente, especial, dotado de 

poderes que podiam e deveriam ser usados para mostrar a glória de Deus aos 

homens. No entanto, é uma mulher quem vem lhe mostrar que ele não pode tudo, 

que lhe mostra que ele é humano: que não tem o poder sobre a morte, e que é 

capaz de sofrer, de chorar; de chorar por não poder tudo e de chorar de tristeza pela 

perda de um amigo (característica puramente humana); uma mulher que tem 

consciência de que sabe, de que conhece coisas que os outros não conhecem, pois, 

como diz o próprio narrador: “[...] só Maria de Magdala, mas essa sabia tudo” 

(SARAMAGO, 2010, p. 418. Grifo nosso).  

Ela é, portanto, aquela que sabe coisas que o próprio Jesus não sabe acerca 

de sua própria vida. Ela tem o excedente de visão que a faz conhecer a si e ao 

outro. E vai ser ela que, com tal excedente, vai dar o conhecimento dessas coisas a 

Jesus. Isso faz dela especial entre os seus discípulos, assim como Míriam de 

Mágdala, aquela a quem o Mestre amou diferentemente das outras mulheres e dos 

próprios discípulos homens, que sabe aquilo do qual eles mesmos não tiveram 

conhecimento.  

 

b) A autoconsciência de Maria Magdalena 

 

Vamos ver agora em que sentido se dá a construção da autoconsciência da 

personagem do romance brasileiro, através do contato com Barrabás, assim como 

esta personagem se conhece, toma consciência de si pelo encontro com Magdalena.  
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Num primeiro momento vamos ver o enfoque sexual presente nas vidas das 

duas personagens, que se conhecem mutuamente como homem e mulher. Seus 

corpos se fundem em um, brindando um ao outro as possibilidades de conhecimento 

de si mesmos.  

A cena que descreve tal ato está no capítulo intitulado “Cântico dos Cânticos”, 

no qual o narrador retoma o canto de amor de Salomão, na boca de Barrabás, que 

se dirige a sua amada. Após Barrabás terminar de declamar o canto apaixonado, 

comparando Magdalena com a amada do Rei, o narrador, ironicamente, diz: “Então 

Maria Magdalena o beijou. E o verbo se fez carne.” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 

62). Mais adiante, no capítulo subsequente – “Mais que filho” – há, na própria fala de 

Barrabás, a tomada de consciência dele e, consequentemente, de Magdalena, do 

que acontecera aos dois: “Ontem à tarde, à beira do riacho, tornamo-nos homem e 

mulher.” (p. 63). Através do contato corpóreo, sexual, ambas as personagens se 

conheceram com uma identidade que antes não possuíam. É aqui que o contato 

corpóreo fez com que se fundissem em uma só carne os dois seres e, desse 

contato, através da experienciação do corpo do outro, ambas as personagens se 

conheceram como sendo outros: agora homem e mulher.  

Em outro momento, após achar que seu amado havia morrido, Magdalena se 

transforma: passa de uma jovem feliz a uma mulher triste, apática, que perdera o 

sentido da vida. Vemos aqui que, não só o encontro, o contato, com o outro faz com 

que se obtenha um conhecimento de si. Mas, a ausência desse outro também 

oferece possibilidades de autoconhecimento. É o pai de Maria Magdalena quem 

informa ao leitor o que se passara à menina após o desaparecimento de Barrabás:  

Depois de tua morte, minha filha tornou-se uma mulher triste, de olhar 
apagado, alienada do mundo. Nenhuma conversa a atraía e passava os 
dias calada. [...] até que um dia, quando passávamos por uma viela de 
Nazaré, ela parou para ouvir um profeta qualquer. [...] A partir daí, todas as 
vezes que íamos a algum roubo ou ataque, cuidava antes de deixá-la numa 
praça a escutar um pregador. Seu rosto ganhou novas cores [...], pois um 
dia, em Emaús, ela simplesmente fugiu com um destes desvairados. 
(TORERO; PIMENTA, 2010, p. 89). 

Vemos por aqui que a ausência de Barrabás desencadeou uma perda da 

vontade de viver na menina. O não contato com o outro fez com que ela se 
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conhecesse como não interessada em mais nada. Por um período de sua vida, ela 

mesma não se reconheceu, pois, estando alienada, apática do mundo, o grau de 

consciência fica prejudicado. Até que, em determinado momento, há um novo 

encontro com um outro – “um profeta qualquer” – que lhe dá um novo sentido na 

vida: faz com que ela se volte para si e, numa atitude de tomada de consciência – ou 

pelo menos de vontade de (re)tomar sua consciência – ela decide ir atrás daquilo 

que julga ser importante para sua vida, para seu autoconhecimento: a busca pela 

verdade. Há, portanto, nesta personagem o desejo de conhecer, de se autoconhecer 

através da verdade que a religião poderia lhe dar.  

Essa retomada de consciência, como se vê, só começa a acontecer a partir 

do momento que ela se abre para o outro. Até o momento em que ela esteve 

apática, não sendo atraída por nenhuma conversa, por nenhum presente, é possível 

pensarmos que ela estivesse num momento de menos consciência, por não estar 

aberta ao encontro com o outro, apesar de que, como dito acima, a ausência desse 

outro também desencadeou nela um conhecimento de si. Mas, é também possível 

pensarmos que não havia para ela nesse momento um excedente de visão do outro 

que lhe mostrasse o que de si ela não conhecia. Isso só volta a acontecer quando há 

esse novo encontro e a decisão de seguir “um destes desvairados”.  

E essa tomada de consciência vai se dando em sua vida através de vários 

encontros com profetas com quem vai cruzando pelo caminho, conforme muito já 

dissemos ao longo desta pesquisa. É a própria Maria Magdalena, num processo de 

tomada de consciência, quem diz quantos profetas ela encontrou e decidiu seguir:  

Fugi da casa de meu pai para seguir Teúdas de Emaús, que dizia que 
devíamos voltar a viver como nos dias do Paraíso, e por isso conversava 
com os animais e jamais usava roupas. Deixei de ser sua discípula quando 
conheci Naás de Naasson, que considerava o rio Jarmuque sagrado e vivia 
dentro de uma tina com sua água. Depois vieram Ofídias, o profeta das 
cobras, que pregava enrolado em serpentes. Mitilene de Tebas, que dizia 
‘Conhece-te a ti mesmo’, e andava com um espelho pendurado no pescoço, 
e Roboão de Sichar, que falava que seu enorme membro operava milagres, 
e por isso enfeitava-o com sete anéis e cobrava um ceitil de quem o 
quisesse tocar. Por fim, conheci Caleb, que me apresentou Javé, o deus 
único. (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 126). 
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É possível ver como o espírito de Maria Magdalena estava perdido, 

atormentado, em busca de encontrar um caminho, de se encontrar, de se 

autoconhecer. E, por isso, ela foi fazendo várias tentativas, todas mediadas pelo 

encontro com o outro, pois ela precisava que esse(s) outro(s) lhe mostrasse(m) o 

que ela não conhecia de si. Era preciso que, como disse Bakhtin (2008), ao lado de 

seu campo de visão houvesse outro campo de visão, ao lado de sua consciência, 

outra consciência, pois só assim seria possível encontrar essa verdade a que ela 

tanto ansiava.  

Isso fica bastante evidente quando há o reencontro de Magdalena com 

Barrabás, na significativa cena da lavagem do rosto do “profeta do barro”. Após 

reconhecer seu amado, a quem ela julgava estar morto, ela decide, então, segui-lo 

querendo ser “uma seguidora do profeta do barro” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 

130). É, mais uma vez, através do encontro com o outro, no caso, o seu primeiro 

amor, que ela se reconhece como sendo uma discípula. É interessante notar aqui 

que para ela Barrabás não é mais aquele garoto que fora seu primeiro amor; ele é, 

agora, um profeta. Sua visão em relação a ele mudou; o que ela enxerga nele é uma 

outra identidade. Identidade esta que é assumida por ele também através desse 

encontro e da tomada de consciência de que é assim que ela o vê nesse momento – 

“Se ela quiser que eu me transforme num cão, começarei a latir.” (TORERO; 

PIMENTA, 2010, p. 137) – após ser contestado por seus amigos sobre o fato 

estranho de terem notado que a moça queria que ele fosse um profeta.  

Vemos que, tanto Barrabás oferece a Magdalena um conhecimento de si, 

como ela também o faz com relação a ele. O chefe dos ladrões, reencontrando sua 

amada após anos, vê que seu “juízo estava tortuoso” (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 

130), decide, então, por aceitar para si essa identidade, esse conhecimento sobre si 

mesmo, a fim de agradá-la e de mantê-la perto dele. A partir daí, começa uma série 

de charlatanices que ele vai inventando ao longo da narrativa para dizer para sua 

amada – e também para si – que é um profeta, o “profeta do barro”.  

Esse dado da perda do juízo de Magdalena, conforme já dissemos no item 

2.3, mostra que a loucura também é uma forma de conhecimento; conhecimento 

esse que se dá de forma não convencional. Um conhecimento que vem deslocado 

da ordem natural das coisas. O fato de estar com o “juízo tortuoso” demonstra, ainda 
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assim, uma tomada de consciência de Maria Magdalena: ela era aquela que via, que 

conhecia de acordo com suas próprias convicções.  

A passagem na qual vamos ver, de maneira bem significativa, essa troca 

mútua de conhecimento pelo contato/encontro de um eu com um outro é no fim do 

romance, quando Barrabás revela toda a verdade acerca de sua falsa identidade de 

profeta, no capítulo “A verdadeira verdade”. Após perceber que, mais uma vez corria 

o risco de perder sua amada, por estar ela confusa diante das coisas que viu, ouviu 

e viveu, e por se perguntar: “Qual é, entre tantas verdades, a verdadeira verdade?” 

(TORERO; PIMENTA, 2010, p.214), ele, “com todas as forças gritou: ‘É isso o que 

queres saber, qual a verdadeira verdade?” (p. 215). Então, no capítulo “O sermão da 

carroça”, ele diz, não só a ela, mas a todos os presentes, tudo o que fizera de 

mentiras, de falcatruas, de charlatanices, para se passar por um profeta.  

Isso é bastante significativo, pois mostra como ela era importante para 

Barrabás; como ela fazia com que ele tomasse consciência de si, reconhecendo-se 

profeta (enganando-se a si mesmo e a tantos outros), mas, ao mesmo tempo, que 

se reconhece como mentiroso, assumindo suas culpas, tudo para satisfazer sua 

amada. Vemos, assim, um constante deslocar de identidades, como nos disse Hall 

(2005).  

Ao mesmo tempo, vamos ver Maria Magdalena, novamente tomando 

consciência – reforçando sua busca pela verdade – ao saber de tudo o que se 

passara, decidindo-se por, mais uma vez, abandonar Barrabás e ir ao encontro de 

outro – no caso, o profeta galileu, a quem ela acha ser o dono da “verdadeira 

verdade”:  

“Quem te deu o direito de dizer que não há curas inexplicáveis nem objetos 
sagrados, que milagres são ilusões e que não se pode vencer a morte? Fica 
com tuas verdades. Eu ficarei com as minhas.” 

Depois, Maria Magdalena deu meia-volta e, sem olhar para trás, seguiu na 
direção do monte Gólgota. (TORERO; PIMENTA, 2010, p. 218).  



117 

 

 

Assim, vemos como Barrabás oferece a Maria Magdalena um conhecimento 

de si que, sem esse encontro, não teria sido possível. Tudo o que ela viveu com ele, 

bem como com os outros homens – falsos profetas – com quem teve contato ao 

longo do romance, mostraram a ela quem ela era e no que ela foi se tornando, ou 

seja, contribuíram para a construção de suas identidades múltiplas, bem como para 

seu processo de autoconsciência. Da mesma forma, pudemos ver como sua 

presença na vida de Barrabás contribuiu para que ele tomasse consciência de si, se 

descobrisse como homem, se aceitasse como uma nova identidade – a de profeta – 

e, no fim do romance, voltasse à sua identidade verdadeira e se assumisse como 

mentiroso. Dessa maneira vemos um processo mútuo, recíproco, de construção de 

autoconsciência pelo contato com um outro campo de visão. As duas personagens 

foram importantes uma para a outra; as duas contribuíram para a constituição do 

mundo interior delas.  

Do que vimos nesta parte, foi possível verificar como o contato entre os seres 

é de fundamental importância para o próprio conhecimento de si. Vimos como tanto 

Maria de Magdala, como Maria Magdalena foram se construindo, se conhecendo 

como “pessoas” ao longo das narrativas, a partir dos encontros que foram tendo. 

Pudemos verificar que, uma das grandes diferenças existentes entre essas 

personagens está no grau de consciência que elas apresentam: enquanto Maria de 

Magdala é aquela que “sabia tudo” – portanto, tinha um grau de consciência 

bastante elevado –, Maria Magdalena era aquela que estava constantemente 

querendo conhecer, estando o tempo todo em busca da “verdadeira verdade”. Dessa 

maneira, não podemos falar que a personagem de Torero e Pimenta não tinha 

consciência de si; ao contrário, ela tinha tanta consciência, que queria conhecer, 

descobrir a verdade. Sua vida foi toda pautada por essa necessidade de conhecer, 

enquanto que Maria de Magdala já conhecia, já sabia de tudo acerca de sua vida (o 

que foi descobrindo pelo encontro com Jesus) e da vida de seu amado, estando apta 

e disposta a viver com ele as coisas terríveis que para ele estavam preparadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: IDE, POIS, ANUNCIAR OS FEITOS DE MARIA 

MADALENA... 

Ela se tornaria, então, a fundadora... a fundadora do cristianismo, a primeira 

a desertar no próprio coração da noite, a primeira a ver, aquela que viu ‘vivo 

aquele que estava morto (Jean-Yves Leloup – O romance de Maria 

Madalena, p. 125). 

Mais de dois mil anos vão passados desde o aparecimento de Madalena na 

história da salvação. Quantas histórias foram contadas, quantas pessoas se 

emocionaram com suas palavras, com seus ensinamentos, com sua história! Há 

tanto tempo sua presença vem se fazendo forte em nosso meio, apesar de que não 

lhe foi dada a devida importância pelos próprios evangelistas e pelos demais autores 

sagrados que, simplesmente, a esqueceram em seus escritos. No entanto, sua 

presença resistiu e ela continua viva na memória e na imaginação do homem ao 

longo desses anos. 

Sua presença é tão viva que habita o imaginário popular, além da 

religiosidade popular que a ela presta um culto de tamanha importância: quantas 

Marias Madalenas há por aí, fazendo-lhe homenagem, prestando-lhe culto! Tal 

presença também se verifica nas artes: literatura, cinema, teatro, música, escultura, 

pintura... É uma figura bastante envolta em mistério: um misto de volúpia e 

santidade, exemplo de pecadora penitente para os cristãos: ela é aquela que teve 

humildade de pedir perdão pelos muitos pecados e disposição para seguir o Mestre, 

mudando o rumo de sua vida errante. Ao lado de Maria de Nazaré – modelo de 

virtude, de esposa – está esta outra Maria, de Magdala, ou de Betânia – modelo de 

remissão, de arrependimento e de dedicação exclusiva ao Senhor.  

Bastante injustiçada, porém, é esta santa católica que teve seu passado 

marcado com a mácula da prostituição: conforme vimos, não há indícios nos textos 

sagrados, tampouco nos apócrifos, que atestem esse pecado à sua conduta. O 

adjetivo “pecadora”, de Lc 7, 37, fora substituído por “prostituta”, devido uma errônea 

interpretação de Gregório Magno, em 591 – visão de uma sociedade patriarcal 

machista que via nos pecados relacionados ao sexo o maior defeito da mulher.  
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Dessa maneira, o estigma da prostituição foi-lhe instituído e ela se tornou a 

mais famosa prostituta de todos os tempos, o maior modelo de arrependimento que 

a história sagrada produziu e que serve de inspiração para tantos cristãos e, 

também, para tantos artistas (re)criarem sua imagem em suas obras.  

O legado madalênico se faz tão forte que ainda hoje – em pleno século XXI – 

ainda continua sendo mote para a criação artística. Como exemplos, tivemos a 

oportunidade de ver aqui nesta pesquisa duas obras da literatura, uma portuguesa e 

outra brasileira: a primeira – da última década do século passado, do escritor 

português José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991 – e a 

segunda – de 2010, O Evangelho de Barrabás, dos escritores brasileiros José 

Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta.  

Em ambas as obras os autores recriam a figura misteriosa e enigmática da 

Madalena, cada qual à sua forma, inserindo-a num contexto diferente, com 

características diferentes entre si em alguns aspectos, porém, em outros com 

semelhanças, além de pontos em comum e díspares com relação à figura bíblica.  

Nas duas personagens está o germe do imaginário popular da figura da 

prostituta – em Maria de Magdala, do romance português isso é muito mais evidente 

e marcado; em Maria Magdalena, tal característica não aparece marcada, mas de 

forma velada, sugerida – afinal, o leitor já vai para o texto com essa expectativa. 

Expectativa esta que é rompida, uma vez que essa Madalena do romance brasileiro 

não é a mesma prostituta que sua homônima do universo ficcional saramaguiano. 

Ela é, sim, aquela que se entrega a vários homens, mas não no sentido profissional 

do mercado do sexo, mas sendo sua discípula, servindo-os com seu corpo, sua 

dedicação e sua fé.  

Como personagens complexas que são, demonstrando falta de acabamento, 

uma vez que têm uma dinâmica importante no desenrolar das tramas, elas se 

constituem como fundamentais, contribuindo para mostrar ao leitor – que passa a 

aceitar – um novo modo de ver o mundo, de conceber a história por muitos 

conhecida no Ocidente. É através de seu ponto de vista que o leitor passa a aceitar 

que a visão feminina dos fatos seja valorizada, que aceita que “Deus é medonho”, 

conforme nos diz Maria de Magdala e que “só sendo mulher para saber o que é viver 
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com o desprezo de Deus”, ainda citando suas palavras. É também aceitável que o 

seu ponto de vista triunfe acima do de Deus, como no episódio do impedimento da 

ressurreição de Lázaro, quando o grande milagre divino foi por ela frustrado, 

prevalecendo o ponto de vista humano em detrimento do divino.  

Também é através de seu ponto de vista que o leitor aceita, entra no jogo, faz 

o pacto com o narrador, e aceita que Maria Madalena possa ser discípula de um 

ladrão – Barrabás – e não mais de Jesus, o Mestre a quem a tradição cristã 

reconhece como o grande Salvador. Também, tendo suas expectativas quebradas, o 

leitor passa a compactuar com o fato de que Maria Magdalena não seja uma 

discípula tão fiel como a tradição lhe pinta: ela não fica ao lado de seu Mestre o 

tempo todo e até o fim de sua vida. É através da verossimilhança, da verdade 

interna das duas obras, que o leitor aceita que tais fatos sejam possíveis, alterando a 

ordem comum dos acontecimentos bíblicos.  

Duas Madalenas, dois perfis diferentes de personagens. Em vários pontos 

elas se aproximam da Madalena dos Evangelhos canônicos e da apóstola do 

evangelho apócrifo – principalmente Maria de Magdala que, igual à Míriam de 

Mágdala, é aquela que detém o conhecimento, que foi a escolhida do Mestre para 

compartilhar seus ensinamentos, aqueles os quais Ele não revelou a mais ninguém. 

Dessa maneira, ela é aquela que “sabia tudo”, que tinha a visão privilegiada dos 

fatos, embora isso não fosse motivo de alegria para ela, pois a fazia prever os 

acontecimentos terríveis que estavam preparados para seu amado.  

Como personagens complexas e inacabadas que são, conforme já dissemos, 

elas apresentam identidades que vão sendo construídas ao longo da narrativa, 

estando em contínuo movimento, coexistindo umas com as outras. Não mais 

somente aquela equivocada atribuída pela tradição – de prostituta – mas também de 

seguidora, de peça fundamental para o cumprimento da missão de Jesus, e, por que 

não pensarmos, na de Barrabás, uma vez que ele, meliante e charlatão que era 

também tinha seus propósitos.  

A visão de mundo das personagens mostra as diferenças no que tange às 

relações de gênero: homens e mulheres têm papéis sociais muito distintos, 

principalmente naquele contexto da cultura patriarcal judaica. As duas personagens, 
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no entanto, quebram com essa norma: apresentam comportamentos que vão contra 

as imposições feitas às mulheres, vistas e concebidas como subservientes a seus 

homens (pais ou maridos). Maria de Magdala é aquela que se rebela contra a 

proibição da mulher em usar de seu corpo para seu próprio prazer, de poder 

conhecer os segredos, os ensinamentos que só aos homens era permitido – a 

exemplo de Míriam de Mágdala, cujo pecado teria sido o de deter o conhecimento, 

conforme estudo de Jean-Yves Leloup. A personagem de Saramago, sendo 

detentora do conhecimento, não só dos assuntos divinos, mas também de sua vida, 

de suas vontades, é a mulher que pode optar por se prostituir e, da mesma forma, 

de se tornar mulher de um único homem, sendo sua companheira em todos os 

aspectos. Ela assume o seu falo imaginário, se alimenta dos homens com quem se 

relacionou e aprende com eles, e deles, a força para se construir como a mulher que 

é: forte e decidida, convicta de suas crenças, de suas opiniões.  

Maria Magdalena, embora não tenha o mesmo grau de consciência que a 

outra personagem, também assume as rédeas de sua vida: na ânsia desenfreada 

pela busca da verdade, ela rejeita as convenções sociais – a Lei judaica – e assume 

sua identidade de resistência, indo atrás daquilo que julga ser o descanso para sua 

alma. Por isso, através dos vários encontros que vai tendo pelo caminho – também 

com homens de quem ela vai se alimentando – ela vai assumindo seu falo 

imaginário. Ambas as personagens são uma ameaça para a ordem natural das 

coisas, são pouco confiáveis no que diz respeito aos compromissos éticos, do ponto 

de vista da concepção patriarcal da sociedade.  

Estando muito próximas de seus homens, em pé de igualdade com eles – de 

maneira muito especial Maria de Magdala, que compartilhava de tudo da vida de 

Jesus, mas também Maria Magdalena, que ditava a conduta de Barrabás – elas se 

lançam em iguais condições em relação a eles. Maria Rita Kehl (1996, p. 50) diz 

que:  

[...] na conquista de seu prazer sexual, a mulher também ficou sujeita a 
outra lei: a do desejo do outro. Lei que só faz sentido quando seu próprio 
desejo entra em cena [...]. Ficou também sujeita a competir com o homem 
num terreno que é tradicionalmente dele e assim [...] jogar o homem por sua 
vez na condição narcisista.  
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Estando elas em pé de igualdade com seus homens, elas passam a ser 

objeto de desejo deles, uma vez que o diferente assusta, mas também atrai. Esse 

objeto de desejo não se refere somente ao sexual, mas à necessidade mesma que 

eles têm de estar com elas, por elas lhe oferecem uma parte de si de fundamental 

importância para seu conhecimento e para o cumprimento de sua missão.  

E, nesse processo de tomada de consciência de si, de autoconsciência, vimos 

quão importantes as personagens são umas para as outras: tanto elas em relação a 

seus homens, quanto eles em relação a elas. Tudo o que é possível de 

conhecimento é lançado no cadinho do campo de visão das personagens. Elas vão 

se construindo no contato com o outro, que lhe oferece o conhecimento de si 

mesmas, através do excedente de visão que possuem. Através das trocas – 

inclusive pelo corpo – as personagens vão se conhecendo e contribuindo para que 

as outras vão adquirindo esse conhecimento de si. Vera Paiva (1993, p. 31) reforça 

a ideia de que:  

[...] o senso de identidade pessoal constrói-se no processo de 
desenvolvimento psicológico junto com a construção do mundo externo, do 
outro. O eu surge sempre da relação dialética com o não-eu. Nessa 
construção, a chamada identidade sexual é um componente essencial da 
identidade total.  

A citada estudiosa reforça o que tentamos demonstrar no item 3.2 de nosso 

estudo acerca do papel do outro no processo de tomada de consciência de si. É, 

através dessas relações que, como disse Bakhtin, são por excelência dialógicas, 

que o eu vai se construindo em relação ao outro.  

Assim, anunciando os feitos de Maria Madalena, os dois “evangelistas” dos 

romances aqui analisados ofereceram ao leitor uma nova visão da mulher mais 

importante para o plano de criação de uma religião dita universal, à grega, uma vez 

que sabemos que a palavra “católico” tem este significado em tal idioma. Eles 

contribuíram para uma nova visão de mundo advinda da concepção pregada por 

elas e expressa através de suas ações, de seu posicionamento frente aos 

problemas e imposições da cultura patriarcal judaica, além de podermos também 

pensar em termos de nossa própria cultura contemporânea que, ainda hoje, relega a 
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mulher a um papel secundário no que tange a questões de lideranças religiosas, em 

termos católicos.  

Com a visão privilegiada de Maria de Magdala acerca dos problemas 

referentes a essas questões de gênero na religião, e a confusa, mas cheia de 

vontade de conhecer, de Maria Magdalena, vimos como é possível repensar a 

tradição, abrindo a discussão num âmbito muito maior: não só do ponto de vista 

teológico, bem como cultural, social, histórico e, claro, também artístico.  

Como o objetivo desta pesquisa não é dar por encerrada a discussão, 

acreditamos não ser possível concluir o assunto. Ele é demasiado amplo e 

totalmente pertinente para novas pesquisas, indo no mesmo caminho que esta se 

propôs a fazer, bem como num diverso, que venha, inclusive, a rebater, contestar o 

fizemos aqui.  

Inúmeras possibilidades de prosseguimento dos estudos, avistamos a partir 

deste ponto, como: ampliar o estudo das múltiplas identidades das duas 

personagens; estudar outras relações dialógicas com outras obras, tanto da 

literatura portuguesa e brasileira, bem como da universal; aprofundar o estudo do 

ponto de vista teológico, da problemática madalênica, em diálogo com a literatura; 

explorar as questões das relações de gênero, analisando outras personagens dos 

romances; ampliar o estudo analítico com outras obras dos autores estudados, 

tentando ver um ponto de encontro, de diálogo entre si, analisando o papel das 

personagens femininas no processo de autoconsciência dos heróis, mas, também, o 

papel desses heróis no processo de tomada de consciência das heroínas, uma vez 

que acreditamos que essa construção se dá na inter-relação dos homens com as 

mulheres, bem como na de homens e homens e mulheres e mulheres, enfim... nas 

trocas dialógicas com o(s) outro(s). 

Por tudo isso, acreditamos que anunciar os feitos de Maria Madalena se faz 

pertinente ainda hoje, visto que a problemática acerca de sua verdadeira identidade 

ainda é um fato. Fato que se torna, por isso mesmo, um prato cheio para artistas, 

estudiosos e curiosos, assim como o autor desta pesquisa.  
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