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EM!NOME!DE!UM!IDEAL:!A!CONCEPÇÃO!DE!HUMANIDADE!NA!OBRA/

O/EVANGELHO/SEGUNDO/JESUS/CRISTO/

ON/BEHALF/OF/AN/IDEAL:/THE/CONCEPTION/OF/HUMANITY/IN/THE/

BOOK!O!EVANGELHO!SEGUNDO!JESUS!CRISTO,/BY/JOSÉ/SARAMAGO/

/

Diana!Almeida!Lourenço1!

!
RESUMO:!O!objetivo!deste!artigo!é!fazer!uma!análise!de!alguns!dos!personagens!humanos!da!obra!O/
evangelho/segundo/Jesus/Cristo!(1991),!de!José!Saramago,!defendendo!a!hipótese!de!que!a!concepção!
de!humanidade! criada!pela!narrativa!é! ideal,! ou! seja,! alguns!personagens! são!mais!valorizados!do!
que!outros,! fugindo!da! ideia!de!que!as!obras!saramaguianas!valorizam!todo!tipo!de!ser!humano.!A!
linha!norteadora!de!nossa!análise!será!a!concepção!de!paródia!criada!por!Linda!Hutcheon.!
Palavrascchave:!humanidade;!paródia;!Saramago!
ABSTRACT:'The!aim!of!this!paper!is!to!analyze!some!human!characters!from!O/evangelho/segundo/
Jesus/Cristo!(1991),!by!José!Saramago,!defending!the!hypothesis!that!the!conception!of!humanity!in!
its!storyline!is!an!idealized!one,!where!some!characters!are!more!valued!than!others,!i.e.,!opposed!to!
the!conception!that!holds!his!production!values!all!kinds!of!human!beings.!Our!hypothesis!is!based!
on!A/Theory/of/Parody,!by!Linda!Hutcheon,!the!guiding!line!for!the!present!paper.!
Keywords:!humanity;!parody;!Saramago!
!

!

José! Saramago,! no! conjunto! de! sua! obra! ficcional,! utiliza! textos! canônicos! e!

quase! sempre! de! tradição! histórica,! para! então! criar! obras! que! subvertem! os!

pensamentos! já! estabelecidos! pela! sociedade! e! assim! manifestar! os! seus! próprios!

ideais.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Graduanda!em!Letras!Português,!Licenciatura,!UFPR.!
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O! autor! português,! em!muitas! de! suas! obras,! se! baseia! no! passado! para! fazer!

uma!crítica!ao! tempo!presente,!parodiando! textos!e! temas!arraigados!no! imaginário!

dos! leitores! contemporâneos,! tais! como! religião,! crença,! sociedade,! discriminação!

contra!mulher,!poder!instituído,!autoritarismo,!entre!outros.!

Para! a! crítica! literária! que! se! dedicou! particularmente! a! analisar! as! obras! do!

autor,!as!quais!têm!como!temática!Deus!e!a!crença!ocidental!na!divindade,!a!narrativa!

saramaguiana!tende!a!ser!subversora.!Essa!narrativa!questiona!conceitos!e!manifesta!

pontos!de!vista! explicitamente! ateus,! além!de!haver!uma!valorização!exacerbada!do!

ser! humano.!Uma! literatura! In/ nomine/ hominis,! como!defende! Salma!Ferraz,! em! sua!

obra!As/faces/de/Deus/na/obra/de/um/ateu:/José/Saramago/(2012).!

Assim,!sabendo!de!algumas!linhas!gerais!da!obra!de!Saramago,!o!objetivo!deste!

artigo! é! problematizar! essa! concepção! amplamente! entendida! e! levantar! algumas!

hipóteses! a! respeito,! especificamente,! da! valorização!da! humanidade.! Isso! será! feito!

através! de! um! apontamento! e! de! uma! análise! de! exemplos! nos! quais! o! homem! é!

valorizado,!porém,!não!é!qualquer!tipo!de!homem,!mas!um!ser!humano!típico!do!gosto!

de!Saramago.!Uma!obra!literária!não!em!nome!de!Deus!ou!em!nome!do!homem,!mas!

sim!em!nome!de!uma!ideologia!saramaguiana.!

A! obra! analisada! será! O/ Evangelho/ Segundo/ Jesus/ Cristo! (1991)! (doravante!

OESJC),! na! qual! José! Saramago! reconta! a! história! mais! conhecida! da! sociedade!

ocidental!cristã:!a!vida!de!Cristo.!

Como! muitas! das! propostas/proposições! saramaguianas! são! construídas! a!

partir!da!paródia,!para!desenvolver!nossas!hipóteses!analisaremos!os!textos!tentando!

compreender!como!Saramago!faz!uso!desse!recurso.!Primeiramente,!apontaremos!os!

trechos!parodiados!e!faremos!uma!análise!desses!trechos,!em!um!segundo!momento,!

explicaremos! trechos! nos! quais! a! paródia! não! acontece! tão! nitidamente,! e!

levantaremos! algumas! possíveis! hipóteses! acerca! das! motivações! do! autor,!



!
Curitiba, Vol. 1, nº Zero, jan.-jun. 2013                                               REVISTA VERSALETE 

!
!

LOURENÇO, D. A. Em nome de... 188!

defendendo! em! especial! a! hipótese! de! que! a! humanidade! criada! por! Saramago! é!

idealizada!e!não!real./

Nessa!obra,/Saramago!constrói!um!diálogo!não!apenas!com!o!texto!bíblico,!mas!

com!a! tradição! cristã!de!um!modo!geral.!Há!uma!grande!paródia!que! se! constrói! ao!

longo!do!romance,!no!entanto,!classificáclo!apenas!como!paródia,!no!sentido!primeiro!

da! palavra! —! com! o! intuito! de! se! opor! diretamente! à! fala! original,! entrar! em!

antagonismo,!ridicularizar!o!texto!parodiado!—,!é!simplificar!demais!a!complexidade!

do! romance! saramaguiano.! Observacse! que! o! romance! é! composto! também! de!

estilizações!e!de!trechos!que!são!fiéis!ao!texto!canônico.!Para!fundamentar!a!proposta!

deste!trabalho,!usaremos!a!concepção!de!paródia!criada!por!Linda!Hutcheon,!em!sua!

obra!Uma/teoria/da/paródia:/ensinamentos/das/formas/de/arte/do/século/XX!(1984):!

!
Paródia!é,!pois,!repetição,!mas!repetição!que!inclui!diferença!(DELEUZE,!1968);!é!
imitação!com!distância!crítica,!cuja! ironia/pode/beneficiar'e/prejudicar'ao/mesmo/
tempo.! Versões! irônicas! de! “transcontextualização”! e! inversão! são! os! seus!
principais! operadores! formais,! e! o! âmbito! de! ethos! pragmático! vai/ do/ ridículo/
desdenhoso/à/homenagem/referencial!(HUTCHEON,!1985,!p.!54,!grifos!nossos).!

!

Essa! concepção! de! paródia! moderna! pode! ser! usada! não! só! para!OESJC,! mas!

também! para! analisar! as! obras! saramaguinas! de! um!modo! geral,! uma! vez! que! esse!

recurso! é! bastante! presente! no! modo! de! construção! do! autor.! Ao! tratar! a! paródia!

como!algo!“muito!para!além!da!mera!comédia!ridicularizadora”!(HUTCHEON,!1984,!p.!

37),! ampliamos! a! simples! ideia! de! um! autor! ateu,! blasfemando! contra! um! texto!

religioso,!!

!
[...]! quando! falamos! de! paródia! não! nos! referimos! apenas! a! dois! textos! que! se!
intercrelacionam! de! certa! maneira.! Implicamos! também! uma! intenção! de!
parodiar! outra! obra! (ou! conjunto! de! convenções)! e! tanto! um! reconhecimento!
dessa!intenção!(HUTCHEON,!1984,!p.!34).!

!
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Em!O/Evangelho/Segundo/Jesus/Cristo,!a!paródia!se!dá!desde!o!título,!uma!vez!que!

ele! remete! aos! quatro! Evangelhos! canônicos! que! compõem! o! Novo! Testamento.! O!

narrador! se! coloca! no! papel! de! um! biógrafo! que! irá! relatar,! segundo! seu! ponto! de!

vista,! uma! “história! afinal! arquiconhecida”! (SARAMAGO,! 1991,! p.! 127),! porém,!

reconhecidamente!sob!seu!prisma!e!interesses:!“mas!ao!narrador!deste!evangelho!não!

parece!que!seja!a!mesma!coisa,!tanto!no!que!toca!ao!passado!como!no!que!ao!futuro!há!

de! tocar”! (SARAMAGO,! 1991,! p.! 127).!Nesse! trecho,! o! narrador! parece! nos! dar! uma!

pista! de! suas! intenções! e! isso! vai! além,! pois! pode! aproximar! o! que! foi! dito! do! que!

Hutcheon!defende!como!paródia!moderna.!

O! autor,! ao! contar! uma! história! “arquiconhecida”! sob! seu! ponto! de! vista,! não!

está!apenas!retomando!o!texto!parodiado!com!intuito!de!escarnecer,!mas!está!criando!

um!novo!texto,!com!novos!valores!e!em!uma!nova!realidade.!

Ao!destacar!na!epígrafe!uma!possível!citação!de!Pilatos,! “Quod!scripsi,! scripsi”!

(SARAMAGO,!1991,!p.!5),!um!dos!vilões!da!história!de!Cristo,!Saramago!vai!mostrando!

ao!leitor!seus!recursos!parodísticos.!A!expressão!“O!que!escrevi,!está!escrito”!é!usada!

não! só! para! subverter! a! tradição,!mas! também!para! reafirmar! que! o! evangelho! que!

será!narrado!por!ele!tem!certo!valor!de!verdade,!e!vale!o!que!está!escrito.!

A! subversão! continua!na! construção!de!personagens! já! (re)conhecidas,! porém!

que!ganham!novos!contornos!na!narrativa!saramaguiana.!A!desmistificação!de!Deus!e!

do! Diabo! e! a! humanização! de! figuras! sacras! do! texto! canônico! são! a! base! desse!

Evangelho.! Como! o! objetivo! deste! trabalho! é! problematizar! a! concepção! de!

humanidade! presente! na! obra,! analisaremos! cinco! personagens! nos! quais! podemos!

apontar!aspectos!que!confirmam!as!ideologias!saramaguianas,!como!a!valorização!do!

coletivo,!o!respeito!ao!outro,!a!valorização!da!mulher!na!sociedade,!as!transformações!

sociais! e! a! denúncia! contra! o! autoritarismo,! a! miséria! e! a! violência,! entre! outros!

aspectos.!



!
Curitiba, Vol. 1, nº Zero, jan.-jun. 2013                                               REVISTA VERSALETE 

!
!

LOURENÇO, D. A. Em nome de... 190!

Iniciaremos!pelo!primeiro!personagem!que!recebe!destaque!pelo!narrador:!José,!

pai!de!Jesus.!Ao!construir!esse!personagem,!Saramago!nos!dá!uma!riqueza!de!detalhes!

sobre! seu!dia! a! dia,! tirando!dele! toda! e! qualquer! sacralidade,! como!na!descrição!da!

rotina!exercida!por!José!ao!amanhecer:!!

!
Encaminhoucse! para! um! alpendre! baixo,! que! era! a! barraca! do! jumento,! e! aí! se!
aliviou,!escutando,!com!uma!satisfação!meio!consciente,!o!ruído!forte!do!jacto!de!
urina!sobre!a!palha!que!cobria!o!chão!(SARAMAGO,!1991,!p.!16).!

!

Notacse!no!trecho!acima!transcrito!a! informalidade!na!construção!do!relato!de!

fatos! corriqueiros! da! vida! de! José.! A!minúcia! é! tamanha! que! até! suas! necessidades!

fisiológicas! são! colocadas! na! narrativa,! e! o! fato! de! José! urinar,! como! qualquer! ser!

humano! comum,! é! relatado! lado! a! lado! com! as! atividades! rotineiras! desse!

personagem,! como! comer,! trabalhar! e! rezar.! Saramago! faz! questão! de! ressaltar! em!

toda!obra!o!cotidiano!prosaico!de!vários!outros!personagens,!diferentemente!do!texto!

canônico!bíblico!que!relata!apenas!os!acontecimentos! importantes!do!ponto!de!vista!

divino.!Esse!recurso!dá!aos!personagens!uma!roupagem!ainda!mais!humana!e!próxima!

do!leitor.!Vivendo!vidas!comuns,!são!personagens!humanos!e!muito!distantes!da!áurea!

divina!que!a!tradição!cristã!vem!lhes!conferindo!ao!longo!dos!tempos.!

Mesmo!sendo!diferente!do!personagem!canônico,! José!permanece!poupado!de!

uma! crítica!mais! direta! até! o! episódio! das! crianças! de! Belém,! quando! descobre! por!

acaso! que! os! soldados! romanos,! a!mando! de! Herodes,! irão!matar! todas! as! crianças!

com!até!três!anos!que!nasceram!ou!que!estão!na!cidade.!Desesperado!para!salvar!seu!

filho,! Jesus,! recémcnascido,! José! corre! até! a! gruta! onde! está!Maria! com! o! intuito! de!

empreenderem!fuga.!Porém,!os!soldados!não!encontram!a!gruta!e!o!bebê!fica!a!salvo,!

fato!que!não!acontece!com!as!outras!crianças!de!Belém,!que!não!são!preservadas2.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!No!episódio!bíblico,!diferentemente!do!texto!de!Saramago,!José!é!alertado!por!um!anjo,!através!de!
sonho,!que!conta!a!ele!a!intenção!de!Herodes!em!matar!as!crianças!de!Belém!que!têm!até!dois!anos!

!
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A! atitude! de! José! é! perfeitamente! aceitável! se! levarmos! em! conta! seu! papel!

enquanto! um! pai! desesperado! para! salvar! seu! único! filho.! Porém,! a! partir! desse!

episódio,!ele!será!atormentando!por!uma!culpa!que!carregará!até!o!fim!dos!seus!dias:!

o!fato!de!não!ter!avisado!as!outras!famílias!de!Belém!sobre!a!carnificina!que!estava!por!

vir:!
!

Um! homem! bom! que! cometeu! um! crime,! não! imagina! quantos! antes! dele! os!
cometeram! também,! é! que! os! crimes! dos! homens! bons! não! tem! conta,! e,! ao!
contrário!do!que!se!pensa,!são!os!únicos!que!não!podem!ser!perdoados![...]!Disse!
o!anjo,!Foi!a!crueldade!de!Herodes!que!fez!desembainhar!os!punhais,!mas!o!vosso!
egoísmo!e!cobardia!foram!as!cordas!que!ataram!os!pés!e!as!mãos!das!vítimas.![...]!
mais! depressa! seria! perdoado! Herodes! que! teu! marido,! mais! depressa! se!
perdoará!a!um!traidor,!que!a!um!renegado![...]!(SARAMAGO,!1991,!p.!115c116).!

!

No!trecho!acima,!o!anjo!confirma!a!culpa!de!José!e!profetiza!seu!triste!destino.!

Podemos!perceber! a! grande! importância!que!Saramago!dá! à! atitude!de! José!que,! ao!

pensar!apenas!no! individual,! sem!olhar!para!o!coletivo,! comete!um!erro!para!o!qual!

não!existe!perdão,!segundo!o!evangelista!saramaguiano.!A!humanidade!de!José!parece!

já! não! ser!mais! exaltada! pelo! narrador,!muito! pelo! contrário,! ele! carregará! consigo!

esse! fardo,! o! qual,! após! a! sua! morte,! passará! para! seu! filho! Jesus,! em! forma! de!

pesadelos.! Portanto,! fica! patente! que! certos! erros! humanos,! na! perspectiva! da!

narrativa!saramaguiana,!não!são!dignos!de!perdão!nem!humano!e!nem!divino.!Ao!criar!

a!culpa!de!José,!Saramago!nos!dá!um!exemplo!de!sua!ideologia,!pois!“a!paródia!é!uma!

forma!de!autorreferencialidade,!mas!isso!não!quer!dizer!que!não!possua!implicações!

ideológicas”!(HUTCHEON,!1984,!p.!41).!

Outros! personagens! que! são! desmistificados! por! Saramago! são! as! mulheres!

como!Maria,!mãe!de!Jesus,!e!Maria!Madalena,!que!é!a!companheira!de!Jesus.!Além!de!

não!santificar!Maria!e!transformar!Madalena!em!uma!personagem!nova,!que!une!uma!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de!idade.!Notacse!que!além!de!excluir!a!figura!mística!do!anjo,!Saramago!mantém!a!atitude!cruel!de!
Herodes! em! sua! versão! do! trecho,! o! que! reforça! a! ideia! de! que! a! utilização! do! texto! bíblico! é!
parodiada!apenas!nos!episódios!que!convêm!à!lógica!saramaguiana,!como!logo!mais!veremos.!
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série!de!características!de!outras!mulheres!bíblicas!e!que! tem!papel! fundamental!na!

vida!de!Jesus,!o!que!chama!a!atenção!é!o!foco!dado!por!Saramago!a!essas!personagens!

e!seus!papéis!na!sociedade.!!

Maria!é!descrita!desde!o!início!da!narrativa!como!uma!mulher!frágil!e!submissa!

ao!marido,!mulher!casada!que!conhece!seus!deveres.!Sempre!que!ela!ou!outra!figura!

feminina!aparece,!o!narrador!faz!questão!de!relatar!detalhes!dessa!situação!submissa!

e!muitas! vezes! humilhante! que! as!mulheres! viviam,! a! qual! elas! próprias! aceitavam.!

Essa! situação! fica! patente! quando! Maria! e! José! dormem! juntos! na! noite! em! que!

concebem!Jesus:!
!

[...]!Deus!não!pode!ouvir!o!som!agônico,!como!um!estertor,!que!saiu!da!boca!do!
varão!no!instante!da!crise,!e!menos!ainda!o!levíssimo!gemido!que!a!mulher!não!
foi! capaz!de! reprimir.!Apenas!um!minuto,! ou!nem! tanto! repousou! José! sobre! o!
corpo!de!Maria.!Enquanto!ela!puxava!para!baixo!a!túnica!e!se!cobria!com!o!lençol,!
tapando! depois! a! cara! com! o! antebraço,! ele,! de! pé,! no!meio! da! casa,! de! mãos!
levantadas,!olhando!o! tecto!pronunciou!aquela! sobre! todas! terrível!benção,! aos!
homens!reservada,!Louvado!sejas!tu,!Senhor,!nosso!Deus,!rei!do!universo,!por!não!
me! teres! feito! mulher! [...]! Apenas,! pela! primeira! vez! se! ouviu! Maria,! e!
humildemente!dizia,!como!de!mulheres!se!espera!que!seja!sempre!a!voz,!Louvado!
sejas!tu,!Senhor,!que!me!fizeste!conforme!tua!vontade![...]!Eis!a!escrava!do!Senhor!
(SARAMAGO,!1991,!p.!19).!

!

Vários!trechos!com!foco!no!papel!social!da!mulher!aparecem!na!obra,!porém!é!

nesse!que!acontece!um!fato!primordial!para!a!continuidade!da!narração:!a!concepção!

de! Jesus.! Saramago! cria! uma! paródia! ao! transformar! Maria! em! uma! figura!

completamente! humana,! com! a! mentalidade! de! sua! época.! Além! disso,! podemos!

perceber,!através!de!uma!compreensão!do!contexto!de!recepção,!que!o!autor!critica!a!

sociedade!contemporânea!e!o!papel!de!submissão!que!a!mulher!ainda!sofre!nos!dias!

atuais.! Em! outras! palavras,! usando! recursos! como! a! ironia,! Saramago! extrapola! a!

simples!paródia!que!transforma!Maria!em!uma!mulher!comum,!e!cria!uma!crítica!ao!

mundo! contemporâneo.! Essa,! por! sua! vez,! depende! da! capacidade! do! leitor! em!

decodificar!a!intenção!do!autor,!indo!além!da!intertextualidade.!
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Nesse! trecho! d’OESJC! e! a! partir! da! concepção! de! paródia! adotada,! notacse! a!

complexidade! da! narrativa! saramaguiana,! que! está! longe! de! apenas! ridicularizar! a!

figura! sagrada! de! Maria,! criada! pela! tradição.! A! narrativa! objetiva,! na! verdade,!

humanizar! essa! figura! e! vale! ressaltar! mais! uma! vez! que! essa! humanização!

corresponde! aos! interesses! do! próprio! autor:! apontar! a! desvalorização! da! figura!

feminina!na!sociedade!de!ontem!e!de!hoje.!

Outra! personagem! que! tem! um! papel! importante! na! narrativa! é! Maria! de!

Magdala,!ou!Maria!Madalena,!que!será!a!companheira!e!amante!de!Jesus.!Essa! figura!

feminina! tem!papel! central! na! obra.! É! com!Magdala! que! Jesus! conhece! o! amor! e! os!

prazeres!carnais!e!passa!de!jovem!a!homem:!

!
Não!aprendeste!nada,!vaicte,!dissera!o!Pastor,!e!quiçá!quisesse!dizer!que!ele!não!
aprendera! a! defender! a! vida.! Agora!Maria! de!Magdala! ensinaraclhe,! Aprende! o!
meu!corpo,!e!repetia,!mas!doutra!maneira,!Aprende!o!teu!corpo,!e!ele!aí!o!tinha,!o!
seu! corpo,! tenso,! duro,! erecto,! e! sobre! ele! estava,! nua! e! magnífica,! Maria! de!
Magdala,!que!dizia,!Calma,!não!te!preocupes,!não!te!movas,!deixa!que!eu!trate!de!
ti![...]!(SARAMAGO,!1991,!p.!235).!

!

A! diferença! que! existe! entre! a!Maria!mãe! e! a!Maria! amante! é! clara:! enquanto!

Maria,! mãe! de! Jesus,! é! vista! como! uma! frágil! mulher! submissa! ao! marido! e! às!

convenções! impostas! por! todos! os! homens! que! a! rodeiam,! Maria! de! Magdala! é!

responsável! por! ensinar! Jesus! a! conhecer! seu! corpo,! sua! humanidade,! e! o! faz! por!

prazer,!não!por!convenções!sociais.!A!primeira!explicação!para!essa!grande!diferença!

entre!as!duas!personagens!é!o!fato!de!Maria!de!Magdala!ser!prostituta,!dado!que!não!

consta! no! texto! canônico,! mas! que! está! no! imaginário! popular,! e! que! Saramago!

mantém!em!seu!texto.!Além!disso,!a!figura!de!Madalena!tem!papel!fundamental!para!

os!interesses!de!Saramago!em!exaltar!o!humano!e!rebaixar!o!divino.!

Porém,! como! se! trata! de! uma! obra! saramaguiana,! essa! relação! entre! mulher!

submissa! e!mulher! não! submissa! não! é! tão! clara! assim;! o! próprio! narrador! aponta!

para!essa!complexidade:!
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!

Viraram!as!costas!ao!mar!e!puseramcse!a!caminho,!atrás!deles!iam!as!mulheres,!
da!maior!parte!das!quais!não!chegamos!a!saber!os!nomes,!na!verdade,!tanto!faz,!
quase!todas!estas!são!Marias,!e!mesmo!as!que!o!não!forem!darão!por!esse!nome,!
dizemos! mulher,! dizemos! Maria,! e! elas! olham! e! vem! servircnos! (SARAMAGO,!
1991,!p.!276).!

!

Nesse!parágrafo,!Saramago!chama!a!atenção!para!a!complexidade!existente!na!

relação! das! personagens! femininas! e! faz! uma! crítica! à! diferença! entre! homens! e!

mulheres!que!perdura!por!séculos.!É!mesclando!Marias!da!tradição,!do!texto!bíblico,!

reais!ou!não,!que!o!autor!chama!a!atenção!do!leitor!para!um!problema,!ainda!longe!de!

ser! resolvido! em! nossos! dias.! Usando! uma! paródia! crítica,! uma! humanização!

proposital,! Saramago!coloca!em! foco!o!papel!da!mulher!na!sociedade,!a!misoginia,!o!

autoritarismo!masculino,!entre!outras!mazelas!sofridas!pelo!gênero!feminino!desde!a!

antiguidade.!

Conforme!já!mencionamos,!Jesus!é!o!personagem!que!melhor!representa!o!ideal!

saramaguiano!de!humanidade.!É!nos! trechos!que!mostram!a!relação!dele!com!Maria!

de!Magdala!que!notamos!sua!personalidade,!que!é!diferente!dos!homens!de!sua!época,!

descritos!ao!longo!do!enredo.!Jesus!é,!sem!dúvida,!o!humano!exemplar!que!Saramago!

exalta! na! obra.!Mesmo! criando!um!Cristo! humano!que! tem! falhas! e! comete! erros,! o!

autor! mantém! o! personagem! incumbido! de! um! ideal.! O! Cristo! de! Saramago! possui!

características!que!parecem!ser!caras!ao!autor!do!OESJC,!afinal,!o!personagem!morre!

em!nome!do!coletivo,!questiona!as!crueldades!de!Deus,!ama!as!mulheres!e!acredita!em!

algo!melhor!para!os!outros,!transformandocse!em!um!exemplo!a!ser!seguido.!!

Ferraz! (2012)! defende! que! a! humanização! de! Jesus! é! a! grande!mensagem! de!

Saramago!nessa!obra,!uma!vez!que,!ao!transformar!Jesus!em!um!homem!comum,'ele!

seria! exemplo! para! qualquer! outro! homem! comum.! Porém,! em! alguns! trechos,!

Saramago!aponta!fatos!que!fogem!à!ideia!do!personagem!ser!um!humano!como!outro!

qualquer,!por!exemplo,!quando!Jesus!está!pescando!com!Simão!e!André!e!a!pesca!não!
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estava!indo!muito!bem,!de!repente,!de!forma!inexplicável,!Jesus!manda!que!eles!atirem!

as!redes!ao!mar!pela!última!vez:!
!

Enfiou!os! remos!nos! toletes!e! ia!dar!a!primeira!das! remadas!que!os! levariam!à!
margem,! quando! Jesus,! não! creiamos!que!por! inspiração! ou!pressentimento!de!
marca!maior,!foi!um!modo,!apenas,!ainda!que!inexplicável!de!demonstrar!a!sua!
gratidão,! propôs!que! se! fizessem! três!últimas! tentativas! [...]! Lança! lá! a! rede,! se!
não! se!ganha,! também!não! se!perde,! e!André! lançou!a! rede!e!a! rede!veio! cheia!
(SARAMAGO,!1991,/p.!227,!grifo!nosso).!

!

O! caráter! “inexplicável”! que! o! narrador! dá! à! atitude! de! Jesus! é! um!ponto! que!

deve! ser! melhor! analisado;! o! ato! não! tem! explicação! racional,! mas! também! não! se!

trata!de!um!milagre,!de!algo!feito!por!Deus,!ou!seja,!é!algo!sobrenatural!feito!por!Jesus,!

um!humano!especial.!Vale! ressaltar!que!o! caráter! sobrenatural! ronda!o!personagem!

desde!o!momento!da!gravidez!de!Maria,!pois!o!anúncio!de!seu!nascimento!é!dado!por!

um!“Anjo”,!ainda!que!diferente!do!anjo!do!texto!bíblico3.!O!próprio!narrador!chama!a!

atenção!para!esse!fato:!“que!o!anjo,!porém!não!digais!a!ninguém!que!o!era,!aquilo!que!

comeu!não! roubou,! e! ainda! deixou!penhor! sobrenatural”! (SARAMAGO,! 1991,! p.! 29).!

Fica!claro!que!a!construção!do!personagem!Jesus!é!muito!mais!complexa!e!vai!além!da!

valorização!da!figura!humana.!

Muito! provavelmente,! Jesus! tem! um! caráter! inexplicável! na! obra,! pois! possui!

características!muito!valorizadas!pela! ideologia! saramaguiana:! ele!é!um!homem!que!

aceita!a!morte!de!forma!dolorosa!para!o!bem!de!toda!a!humanidade!e!se!importa!com!

o!destino!de! todos!os!homens!e!mulheres!que!virão!depois!dele!e!que!morrerão!em!

nome!da!nova!religião!idealizada!por!Deus.!Ele!é!o!personagem!que!vai!tentar!enganar!

o!Senhor!e!salvar!a!humanidade!do!terrível!sofrimento!que!a!fé!religiosa!irá!causar!aos!

seus! seguidores!e!não!seguidores.!Enfim,! Jesus!é!aquele!que!nega!o!poder! instituído!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Vale! ressaltar!que!o!Anjo!d’!OESJC! é!o!Pastor,!que!se! revela!ao! longo!da!narrativa!como!sendo!o!
Diabo.!
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por!Deus!e!até!mesmo!na!hora!da!morte!fica!ao!lado!do!homem:!“Homens,!perdoaiclhe,!

porque!ele!não!sabe!o!que!fez”!(SARAMAGO,!1991,!p.!374).!!

Mais!uma!vez!a!concepção!de!humanidade!de!Saramago!está!em!voga.! Jesus!se!

aproxima!de!um!herói,!é!um!modelo!que!coloca!o!outro!em!primeiro!lugar,!que!pensa!

no!coletivo!acima!de!tudo!e!é!um!humano!exemplar,!ideal.!O!autor!de!OESJC!coloca!no!

personagem!de!Cristo! características!de!uma! ideologia!que!valoriza!os! flagelados!da!

sociedade.! E! tais! características! não! se! encontram! tão! valorizadas! em! outros!

personagens! igualmente!humanos,!alguns!deles!serão!até!mesmo!desvalorizados!por!

Saramago,!como!a!personagem!Herodes.!

Ao!rei!de!Israel,!Herodes,!não!é!dada!nenhuma!chance!de!mostrar!o!ser!humano!

por!trás!da!máscara!social,!muito!pelo!contrário,!o!narrador!nos!mostra,!com!detalhes,!

apenas! sua! decadência! como! ser! humano! e! sua! crueldade,! como! podemos! notar! no!

trecho!a!seguir:!
!

O!rei![Herodes],!possesso!de!dor!e!furor,!com!a!espuma!a!saltarclhe!da!boca!como!
se!o!tivesse!mordido!um!cão!raivoso,!ameaça!que!os!fará!crucificar!a!todos!se!não!
descobrirem!rapidamente!remédio!suficiente!para!o!seus!males,!que,!como!já!foi!
antecipado,!não!se!limita!ao!ardor!insofrível!da!pele!e!também!as!convulsões!que!
frequentemente!o!derrubam,!o!atiram!ao!chão,!fazendo!dele!um!novelo!retorcido,!
agônico,!com!os!olhos!a!saltaremclhe!das!órbitas,!as!mãos!rasgando!as!vestes,!por!
baixo!das!quais!as!formigas,!multiplicandocse!seguem!o!devastador!trabalho.![...]!
Arrastando!um!corpo!que!fede!de!putrefacção,!apesar!dos!perfumes!de!que!leva!
embebidas!as!roupas!e!ungidos!os!cabelos!pintados,!a!Herodes!só!o!mantém!vivo!
a!fúria!(SARAMAGO,!1991,!p.!66c67).!

!

A! descrição! das! mazelas! de! Herodes! é! feita! com! minúcia,! com! detalhes,! sem!

nenhum! tipo! de! preservação! de! sua! figura! humana,! e! segue! dessa! forma!por! vários!

parágrafos.! Outro! ponto! importante! desse! mesmo! trecho! é! quando! o! narrador!

descreve!o!sonho!profético!de!Herodes!sobre!o!Messias!que!iria!chegar4:!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!O! sonho!profético! de!Herodes! é!mais! um!acontecimento! bíblico! aproveitado!por! Saramago,! sem!
muitas!modificações.!!
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[...]!Miquéias!entra!no!sonho!de!rompante,!em!meio!de!um!estrondo!que!não!pode!
ser!deste!mundo,!como!se!empurrasse!com!as!mãos!relampejantes!umas!enormes!
portas!de!bronze,!e!anuncia!em!estentórea!voz,!O!Senhor!vai!sair!da!sua!morada,!
vai! descer! e! pisar! as! alturas! da! terra,! e! logo! ameaça,! Ai! dos! que! planejam! a!
iniquidade,! dos! que! maquinam! o! mal! em! seus! leitos,! e! o! executam! logo! ao!
amanhecer!do!dia,!porque!tem!o!poder!na!sua!mão,!e!denuncia,!Cobiçam!as!terras!
e!apoderamcse!delas,!cobiçam!as!casas!e!roubamcnas,!fazem!violência!ao!homem!
e!à!sua!família,!ao!dono!e!à!sua!herança!(SARAMAGO,!1991,/p.!68).!

!

O! trecho! citado! é! muito! próximo! do! texto! bíblico,! Saramago! mantém! a! voz!

profética!de!Miquéias!que!fala!em!nome!de!Deus.!Podemos!notar!que!ao!transcrever!o!

trecho!tal!qual!a!figura!encontrada!na!bíblia,!o!autor!parece!concordar!com!a!atitude!

de!Deus!nesse!trecho!do! livro,!pois!ele!está!condenando!aqueles!que!detêm!o!poder,!

como!Herodes.!O! trecho! citado! é!um!exemplo!da! forma! como!Saramago!usa!o! texto!

canônico!de!acordo!com!seus!interesses!e!não!apenas!como!uma!fonte!de!paródia.!As!

atitudes! cruéis! e! a! decadência! desse! personagem! seguem! com! destaque! em! toda! a!

obra,!até!sua!morte.!Saramago!usa!Herodes,!de!certa!maneira,!para!fazer!uma!crítica!a!

todo! poder! instituído! e! aos! personagens! que! detêm! esse! poder! e! que! não! estão!

pensando! na! coletividade.! Notacse! claramente,! analisando! os! trechos! citados,! uma!

desvalorização! do! humano! que! é! Herodes,! e! não! o! contrário,! como! acontece! com!

personagens!como!Jesus.!!

Salma!Ferraz!diz!que!Saramago!“defende!um!humanismo!quase!radical”!(2012,!

p.!151).!Assim,!quem!realmente!está!sendo!valorizado!na!obra!do!autor!português?!O!

homem!comum!ou!o!homem!eleito!por!ele?!!

Os! exemplos! dados! neste! artigo! sugerem! que! Saramago! defende! um!

“humanismo! ideal”,! não! tendo! como! principal! objetivo! o! homem! comum,! mas! o!

homem!virtuoso,!mais! próximo!de!um!herói.! Assim! como!um!dos! seus!personagens!

mais! criticados,! Deus,! o! autor! cria! um!mundo! e! um! humano! que! atendam! aos! seus!

objetivos.!O!próprio!narrador!tem!consciência!disso,!como!no!trecho!do!Evangelho!em!

que!diz:!“[...]!como!Deus,!tudo!sabemos!do!tempo!que!foi,!e!há!de!ser![...]”!(SARAMAGO,!

1991/p.!23).!
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É! através! de! sua! obra! que! Saramago! defende! seus! ideais! sociais,! políticos! e!

humanos.! Um! mundo! onde! o! homem! é! corajoso,! bondoso,! e! acima! de! tudo!

comprometido!com!o!bem!do!próximo!parece!ser!o!ideal!de!humanidade!buscado!nas!

obras!de!Saramago,!dentre!as!quais!uma!foi!analisada!neste!trabalho.!Ao!criar!vários!

tipos!humanos,!sendo!alguns!virtuosos!e!outros!nem!tanto,!o!autor!português!cria!uma!

paródia!ricamente!elaborada!com!elementos!como!a!ironia!e!faz!o!leitor!ponderar!os!

textos! canônicos! da! tradição! com! outras! perspectivas.! É! no! exercício! de!

intertextualidade!que!se!faz!a!crítica,!não!apenas!à!religião,!à!crença!cristã,!mas!acima!

de! tudo! à! sociedade! contemporânea,! seus! valores! e! seu! modo! de! vida.! Com! Jesus,!

Saramago!parece!nos!dar!o!exemplo!do!que!deveria,!segundo!ele,!ser!o!ideal!de!todo!

homem!comum:!lutar!contra!as!mazelas,!pensar!no!coletivo!e!no!bem!de!todos!e,!acima!

de!tudo,!questionar!o!que!nos!é!imposto!pela!força.!
!
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