
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro busca contribuir para a visibilidade e o respeito de mulheres 

que foram desprezadas e invisibilizadas ao longo da história, 

mulheres protagonistas que tiveram sua história desviada do seu 

percurso, como Maria Madalena. Ao recolocarmos seus 

ensinamentos e sua trajetória esquadrinhada com outras 

possibilidades interpretativas, queremos dignificá-la. Desde a 

história, a filosofia, a teologia e a estética entendemos que abrimos 

novas perspectivas de leitura. Para seguir esse propósito, os textos 

aqui selecionados reúnem duas características básicas: a pesquisa 

como essência para sua argumentação e a forma acessível com que 

os textos se apresentam. Dessa maneira, os textos apresentam a 

qualidade de pesquisa requisitadas pelo rigor acadêmico ao mesmo 

tempo em que, por ter uma comunicação mais simplificada, 

apresentam uma leitura bastante fluída e palatável até mesmo para o 

público que está fora dos muros da universidade. Porque assim como 

Maria Madalena, que se recusou a se limitar a um só lugar pré-

determinado, esse livro não quer ser lido apenas por pesquisadores 

ou devotos da apóstola, mas também por quem chegar até ele por 

qualquer motivo, da mera curiosidade momentânea até a sede ávida 

por outras formas de conhecimento.  
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APRESENTAÇÃO – 

MARIA MADALENA, UM CONVITE 
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Para apresentar este livro, que trata de leituras que se dedicam a estudar 

Maria Madalena, queremos narrar o caminho que nos levou até ela, a Maria de 

Magdala. 

Este livro que hoje chega ao seu conhecimento é o registro escrito de um 

evento que teve sua primeira edição em 2017 e que nasceu da conversa de estudantes 

de Filosofia em um café da PUCRS. Naquela tarde conversávamos sobre como seria 

interessante ter um objeto de pesquisa sobre o qual fosse possível unir a maior 

quantidade possível de pontos de vistas num local de maneira a demonstrar como 

um assunto poderia abarcar tantas perspectivas e ainda assim não se esgotar. A 

proposta não se encerrava em um mero debate que buscasse vencer o adversário com 

argumentos e lógica. Não, isso era muito tacanho para o ambiente de colaboração 

que pretendíamos construir. Assim, sem muito saber do que iríamos falar, ao menos 

naquele momento sabíamos o que gostaríamos de apresentar às pessoas: um evento 

que fosse colaborativo e que não se resumisse às demandas da academia, mas que 

ultrapassasse os seus limites físicos e que pudesse chegar à comunidade em geral. 

Não se sabe ao certo quem chegou no nome de Maria Madalena, mas tão logo foi 

mencionada como sugestão todos na mesa concordaram. Assim estava decidido, 

faríamos um evento acadêmico não ortodoxo que teria como objeto e inspiração a 

figura controversa de Maria Madalena.  

A ideia ganhava vida e tomava forma através dos esforços de quem organizou a 

primeira edição do Maria Madalena - Múltiplas Representações, Ítalo Alves e Renata 

Floriano de Sousa. Entretanto, foram os parceiros que toparam a proposta de 

apresentar a um público misto as suas perspectivas acerca de Maria Madalena que 

fizeram da ocasião um evento de sucesso. Afinal, o tema era interessante e desde o 

romance de Dan Brown a figura controversa da fiel seguidora de Jesus despertava 

novamente a curiosidade do grande público. Embora não fosse essa a motivação do 

evento, e nem dos pesquisadores que nele apresentaram, a curiosidade envolta da 
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presença de Madalena conduzia o ambiente para uma atmosfera de trocas e de 

descobertas.  

Como a proposta do evento era completamente nova, precisávamos escolher 

muito bem quem poderia abraçar conosco o desafio de construir um ambiente de 

conhecimento colaborativo. Tendo em vista todos esses objetivos, na primeira versão 

do evento foram convidados para apresentar a Dra. Elisa Lucas e o então doutorando 

Fábio Caires, além dos próprios organizadores que queriam participar ativamente de 

todo o processo do evento por eles idealizado.  

O convite para o evento trazia a seguinte reflexão: “A figura de Maria 

Madalena e a história de sua representação bíblica e artística incitam uma gama 

ampla de questões éticas, estéticas, políticas, históricas e teológicas. Buscando 

propiciar uma discussão transdisciplinar sobre as múltiplas representações de Maria 

Madalena enquanto figura histórica, objeto artístico e elemento cultural, o evento 

reúne pesquisadores e pesquisadoras de áreas diferentes que se propõem, por uma 

tarde, a pensar juntos sobre um tema de interesse comum.” 

 

 

                                                 Cartaz da primeira edição de 2017 – (Autora: Artemisia Gentileschi 
                                                 Título: Conversão de Madalena. Data: 1620). 
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Com os convites e a divulgação feitas a partir das redes sociais, o seminário 

teve um público considerável, por volta de 50 pessoas, sendo palco de muitos debates 

e conversas gerados a partir de cada apresentação sobre Maria Madalena. Foram 

apresentadas a Maria Madalena Bíblica, a prostituta, a sua representação na música, 

a sua iconografia nas artes visuais e ao final a atriz Elisa Lucas presenteou o público 

com a encenação de um pequeno trecho da peça de sua autoria, A dama dos 

Evangelhos. Foi assim, num ambiente agradável de conversa e de reflexão, que o 

evento Maria Madalena - Múltiplas Representações passou de uma ideia gerada 

numa tarde de outono para um seminário de sucesso em outra tarde do inverno do 

mesmo ano e com a promessa de repetir no ano seguinte.  

Promessa feita e cumprida. Devido ao sucesso da primeira edição, fazer a 

segunda edição era algo natural, visto que o formato tinha sido muito bem aceito e 

que não faltavam opções de nomes para compor o quadro de apresentadores. Na 

edição de 2018, o seminário foi novamente organizado pela Renata (que mantinha-se 

desde o início) e pela prof. Edla dos PPGs de Educação e de Teologia da PUCRS que, 

infelizmente, por questões de agenda, não pôde participar da primeira edição, mas 

que fazia questão de compensar sua ausência no ano seguinte. O público da primeira 

edição era tão rico que da própria audiência surgiram dois nomes que foram 

convidados para apresentar na segunda edição, eram elas: A Ir. Beneditina, a 

doutoranda em Teologia Elisangela Machado e a psiquiatra Luciane Mendonça 

Ferreira, representante do Grupo Flor de Lis. 
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                                                 Cartaz da segunda  edição de 2018 – (Autor: Jusepe de Ribera. 
                                                 Título da obra: Magdalene penitent. Data: 1641) 

 

Com o sucesso também da segunda edição, surgia uma nova demanda do 

público e até mesmo dos participantes dos dois seminários, a necessidade de poder 

retomar a qualquer momento o conteúdo daqueles eventos. A forma escolhida para 

conservar aqueles momentos foi o livro. Agora o desafio era de transformar a 

experiência vivida através dos seminários Maria Madalena - Múltiplas 

Representações em um livro e, se possível, ampliá-la para outras perspectivas que 

por um motivo ou outro não puderam se fazer presentes nas duas ocasiões do evento. 

O propósito do livro busca contribuir para a visibilidade e o respeito de 

mulheres que foram desprezadas e invisibilizadas ao longo da história, mulheres 

protagonistas que tiveram sua história desviada do seu percurso, como Maria 

Madalena. Ao recolocarmos seus ensinamentos e sua trajetória esquadrinhada com 

outras possibilidades interpretativas, queremos dignificá-la. Desde a história, 

filosofia, teologia e a estética entendemos que abrimos novas perspectivas de leitura. 

Para seguir esse propósito, os textos aqui selecionados reúnem duas características 

básicas: a pesquisa como essência para sua argumentação e a forma acessível com 
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que os textos se apresentam. Dessa maneira, os textos apresentam a qualidade de 

pesquisa requisitadas pelo rigor acadêmico ao mesmo tempo em que, por ter uma 

comunicação mais simplificada, apresentam uma leitura bastante fluída e palatável 

até mesmo para o público que está fora dos muros da universidade. Porque assim 

como Maria Madalena, que se recusou a se limitar a um só lugar pré-determinado, 

esse livro não quer ser lido apenas por pesquisadores ou devotos da apóstola, mas 

também por quem chegar até ele por qualquer motivo, da mera curiosidade 

momentânea até a sede ávida por outras formas de conhecimento.  

Este livro é pensado para que a partir dele possam ser produzidos a maior 

quantidade possível de outras representações de M. Madalena. A própria escolha de 

uma obra da pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi tem por objetivo dar 

visibilidade a essa artista que é pouco conhecida do grande público, e que, assim 

como Maria Madalena, é considerada um ícone feminista por ser uma mulher artista 

em uma época em que pintar era uma atividade exclusivamente masculina. Essa e 

outras características de Gentileschi, que também é uma figura polêmica em seu 

meio pela sua trajetória no ambiente hostil das belas artes italianas do século XVII, 

fazem-na ser tão significativa para a capa de um livro de Maria Madalena que a sua 

ausência seria quase uma falha inaceitável. A ligação entre a artista e seu objeto de 

inspiração é tão grande que Gentileschi tem toda uma série de quadros dedicados às 

mais variadas representações de Maria Madalena.  

Dentro da ampla coleção de ilustrações de Maria Madalena, escolhemos a  

pintura intitulada Maria Madalena em êxtase (1613-1620). Nota-se que neste 

quadro, ao contrário das ilustrações de prostituta arrependida em que Madalena é 

posta ajoelhada e com semblante de sofrimento, Artemísia escolhe apresentá-la em 

êxtase religioso, inclinada para trás, como quem está pronta para receber algo, e com 

feições de regozijo sob a luz que parece confortá-la, como o calor dos primeiros raios 

de sol depois de uma noite fria. Essa imagem pode ter a intenção de mostrar o júbilo 

de Maria Madalena ao ter certeza de que seu Mestre não estava mais morto e que 

suas promessas seriam cumpridas, ou pode ser a simples figura de uma mulher em 

um momento em que ela está bem consigo mesma após ser curada de suas 

enfermidades. São múltiplas as possibilidades. Que venham muitas, com a esperança 

de outras autorias. 
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A organização dos textos, embora plurais em suas abordagens, apresenta um 

fio condutor pensado para a fruição da leitura, apesar de que, naturalmente, dada a 

heterogeneidade dos capítulos, o livro não precise ser lido na ordem proposta, 

ficando esta como uma sugestão. Primeiramente há a apresentação da figura Maria 

Madalena por Renata Floriano de Sousa em Somos todas Maria Madalena?. Esta 

apresentação dá-se em duas vias, a primeira trazendo aspectos históricos, teológicos 

e feministas sobre Madalena, a construção de sua imagem na Bíblia e sua relação 

com os demais apóstolos. A segunda via é uma discussão - uma das tantas que 

Madalena permite - sobre o feminino dentro do seio do cristianismo ao longo da 

história, desde a igreja primitiva até às lutas que se dão na nossa sociedade nos dias 

de hoje. 

Os próximos dois capítulos do livro discutem sobre e a partir de Maria 

Madalena a vida da mulher migrante latino-americana. O excelente capítulo Maria 

Madalena, a mulher diante da tumba vazia: mulheres procurando nos poços 

subterrâneos por corpos desaparecidos, de Marilú Rojas Salazar, propõe uma 

abordagem da figura de Madalena através da teologia feminista contemporânea em 

contraste às diversas representações do passado. Ao mesmo passo em que Maria 

Madalena é ressignificada, ela passa a ser a chave de compreensão das experiências 

dramáticas que vivenciam as mulheres mexicanas que tentam encontrar os corpos de 

seus familiares desaparecidos. 

No capítulo seguinte, A mulher no mundo judaico e Maria Madalena como 

mulher migrante na América Central, Luis Alberto Méndez Gutierrez discute de 

forma extraordinária o feminino não sob o cristianismo, mas sob o judaísmo da 

antiguidade, posto esse ser o ambiente cultural em que Maria Madalena estava 

inserida. As opressões sofridas pela mulher naquela sociedade são em parte 

ilustradas a partir da biografia da apóstola. Isso permite que o autor habilmente crie 

via analogia condições para que todos compreendamos de modo mais concreto as 

fatalidades e as agressões que sofrem as mulheres migrantes na América Central. 

No capítulo Maria Madalena e a teologia feminista na busca da memória da 

tradição/tradução de nós mesmas de Edla Eggert, são apresentados os sinuosos 

caminhos da tradução que "trai" e muitas vezes invisibiliza sentidos e experiências 

que, no caso das histórias das mulheres na teologia, enfraquecem a "tradição de nós 

mesmas". Num percurso da história recente de "teologizar" tanto com a chave 
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hermenêutica de mulheres católicas como Fiorenza, como de percursos protestantes 

no Brasil por meio de uma cátedra de teologia feminista nas faculdades EST, ou 

ainda do encontro Latino Americano de biblistas feministas, é possível reler sobre as 

experiências das mulheres. E Maria Madalena nos provoca a exercitar diversas 

hermenêuticas descentralizadoras da marca da tradição androcêntrica. 

Elis Machado em Um incômodo chamado Madalena, a apóstola dos 

apóstolos, perspectiva católica, apresenta um capítulo em que analisa como os 

evangelhos de Lucas e de João são fontes incontestáveis da presença feminina no 

ministério de Jesus e, desse modo, apresentam Maria Madalena com a intensidade 

que lhe cabe. A autora ainda discute as invisibilidades nas narrativas em que a 

tradição judaica com sua estrutura androcêntrica, naturaliza a negação da dignidade 

da mulher. E é nesse contexto que Maria Madalena segue sendo desafio para novas 

interpretações.  

Nos dois capítulos finais encontramos as representações artísticas de Maria 

Madalena. Em seu capítulo Vênus moralizada: Iconografias políticas de Maria 

Madalena, Ítalo Alves se propõe a realizar uma instigadora incursão através das 

representações associadas a Maria Madalena em períodos artísticos como o 

renascimento, o barroco e o rococó. A proposta central apresentada pelo autor 

consiste em revelar os aspectos morais e políticos das obras selecionadas. Um convite 

singular que nos leva a encontrar várias chaves de interpretação que nos permitem 

conhecer a Maria Madalena que cada artista pretende representar em sua obra.  

Com o texto Mosaico Maria Madalena: Estudo da personagem para um 

processo de criação dramatúrgica atorial finalizamos o livro com a contribuição 

inestimável de Elisa Lucas, que divide conosco como se deu o processo de criação 

desenvolvido para incorporar a sua própria versão de Maria Madalena. Da trajetória 

de Maria Madalena, desde a bibliografia até a busca feitas pelos caminhos de 

peregrinação de seus adoradores de tradições europeias, neste capítulo final 

participamos de forma irrestrita da pesquisa que envolveu processo de concepção da 

personagem Maria Madalena para a composição do monólogo teatral A dama dos 

Evangelhos escrito por Elisa Lucas. 

Como não poderia ser diferente, nós, que fazemos parte da organização dessa 

obra, queremos registrar nosso sincero agradecimento às nossas autoras e autores 

pela inestimável contribuição que, além de tornarem possíveis tanto a realização dos 
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eventos como a composição desse livro, demonstram um alto grau de qualificação em 

suas reflexões. Os textos apresentados, assim como as duas edições do evento, 

denotam como a figura de Maria Madalena cumpre sua função de ser um poderoso 

eixo transdisciplinar que tanta força tem para nos fazer pensar nos mais diversos 

aspectos da vida humana, seja na época em que a apóstola viveu, seja hoje. Sua 

memória é construída e reconstruída há mais de 2000 anos através das mais diversas 

áreas do saber e ciências, e com este livro convidamos o leitor a visitar algumas 

dessas perspectivas, a interagir com essas memórias e, quem sabe, cremos, partilhar 

da riqueza que Maria de Magdala tem a nos oferecer. 

  

 

 Renata Floriano de Sousa. 

Valdemir de Souza Vicente. 

Edla Eggert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SOMOS TODAS MARIA MADALENA? 
 

 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424040-1 

 

Renata Floriano de Sousa1 

 

Introdução 

 

É sempre um desafio falar da polêmica Maria Madalena e um desafio maior 

ainda é falar dela dentro da perspectiva feminista como figura teológica e política. 

Esta personagem da cristandade é, certamente, a figura feminina mais controversa 

do Novo Testamento, sendo também a mulher mais citada nos Evangelhos 

canônicos: ao todo, são 12 vezes. Contudo, existem múltiplas representações e 

interpretações acerca dessa personagem enigmática que precisam ser apresentadas. 

Em seu percurso histórico, Madalena foi de prostituta arrependida até o honrado 

posto de Apóstola da Esperança, tal como foi reconhecida pelo Papa Francisco em 

sua catequese do dia 17 de maio de 2017. Desse modo, podemos observar que há um 

longo percurso da construção e, atualmente, da desconstrução da imagem de Maria 

Madalena, a única pessoa que aparece de forma unânime nos quatro Evangelhos 

como a primeira testemunha da Ressurreição (Mt 28, 1; Mc 16,1; Lc, 24,10; Jo 20,1- 

18 ). 

Para fazer justiça à mulher histórica, é preciso resgatar a biografia dessa 

mulher que seguiu e amou Jesus com a coragem de segui-lo na hora derradeira da 

cruz. Para fins de esclarecimento, nesta pesquisa serão tratadas apenas as 

representações de Maria Madalena dentro dos Evangelhos canônicos da Igreja 

Católica. A proposta deste texto é mostrar o papel da mulher dentro do catolicismo 

através da figura de Maria Madalena; é importante limitar o campo de fontes 

referenciais somente àquelas reconhecidas dentro da religião. Sendo assim, a 

pergunta que norteará esta pesquisa será a seguinte: partindo de Maria Madalena, 

qual o papel que cabe para a mulher cristã que não se encaixa dentro da idealização 

de pureza na qual a imagem de Maria (mãe de Jesus) foi concebida? Responderemos 

                                                      
1 Doutoranda em Filosofia pela PUCRS/CNPq. E-mail: rflorianos@outlook.com. 
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essa pergunta demonstrando como Maria Madalena foi tratada de maneira 

discriminatória por ser uma apóstola mulher, assim como apresentaremos os 

principais avanços que a sua existência traz para as mulheres dentro do cristianismo. 

O objetivo desse texto é demonstrar através do cruzamento das referências bíblicas 

com os estudos feministas como essa figura foi afetada e discriminada por muitos 

dentro da tradição religiosa e como esse tratamento culminou no modo como as 

mulheres foram e são tratadas e vistas dentro do cristianismo como um todo. 

 

Maria de Magdala – A construção Bíblica 

 

Maria Madalena é originária de Magdala, cidade portuária e colônia de 

pescadores situadas às margens do lago Tiberíades na costa ocidental da Galileia, 

também é referenciada como Maria de Magdala (Mc 16,1). Embora, Madalena seja a 

mulher que tenha recebido maior destaque nos Evangelhos, depois de Maria, mãe de 

Jesus, não há nenhuma menção sobre sua vida pregressa, como também não se 

encontra em lugar algum das Escrituras informações que digam se anteriormente ela 

era pagã ou judia, nem mesmo qual seria ou se haveria alguma formação intelectual 

proeminente. 

Madalena aparece pela primeira vez em Lc 8,2, passagem na qual ela é citada 

juntamente com outras mulheres que haviam sido curadas por Jesus em suas 

andanças. É em Lucas que somos informados que Madalena foi liberta de sete 

demônios por Jesus. De acordo com Lilia Sebastiani, a interpretação da presença dos 

sete demônios em Madalena segundo a mentalidade judaica da época significava 

uma “posse diabólica era que entendida essencialmente como enfermidade, como 

ausência de liberdade, sem acentuar os aspectos morais” (SEBASTIANI, 1995, p.22). 

Para Lilia nessa passagem torna-se evidente o paralelo posse demoníaca-doença.  

Nesse panorama, podemos vislumbrar o seguinte aspecto: tal como Lilia relata, 

Madalena e as outras mulheres que passam a seguir Jesus a partir desse episódio são 

as únicas pessoas das quais ele curou e que em seguida tornaram-se suas discípulas. 

Ao menos nos livros canônicos não há registro de que algum dos homens curados por 

Jesus tenha imediatamente se tornado seu discípulo ou que se fizeram isso tenham 

sido dignos de menção. Logo, há uma característica completamente diferente entre o 

modo como Maria Madalena se torna seguidora de Jesus e o modo pelo qual os 
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demais discípulos homens, que mais tarde foram reconhecidos como apóstolos, 

aderiram à fé. 

Maria de Magdala foi confundida, ainda que não se tenha certeza se foi 

propositalmente ou não, com outras mulheres que buscaram Jesus descritas nos 

Evangelhos. A primeira confusão surge no Evangelho de Lucas 7, 37-50, um capítulo 

antes da apresentação de Maria Madalena. Nessa passagem se relata a história na 

qual “uma mulher da cidade, uma pecadora” que se prostra sob a presença de Jesus 

lavando seus pés com lágrimas, ungindo-os com unguento e secando-os com o 

próprio cabelo. Nesse mesmo episódio relata-se a estranheza do dono da casa na 

forma com a qual Jesus lidou com a mulher conhecidamente de má reputação. Há 

também de se dizer que em momento algum da passagem declara-se o nome dessa 

mulher, ficando, portanto, anônima dentro da história da Igreja. Somente no capítulo 

seguinte que Maria Madalena é apresentada em um contexto diferente, como já 

mencionado. 

No entanto, Maria Madalena não foi confundida apenas com a mulher 

pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas em Lucas 7, ela também foi 

confundida com outras mulheres. Uma delas era Maria de Betânia que era irmã de 

Marta que aparece também no Evangelho de Lucas 10, 38-42, descrevendo-a como 

sentada aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos. No Evangelho de João, 

Maria (de Betânia) é apresentada como irmã de Marta e Lázaro, todos amigos 

íntimos de Jesus. Nessa passagem Maria (de Betânia) é descrita como a mesma 

mulher que havia ungido os pés de Jesus com bálsamo e enxugado com o cabelo, 

conforme relatado nas passagens de João 11, 2 e João 12, 2-4. 

A outra confusão ocorre numa passagem muito parecida com a unção relatada 

em João, Mateus descreve a unção dos pés de Jesus na cidade de Betânia, pouco 

antes da Paixão, sem nomear a mulher que o fizera em Mt 26, 6-13. Assim como na 

descrição feita em Marcos também na cidade de Betânia, que embora a mulher 

anônima tivesse ungido a cabeça e não os pés de Jesus, como nos demais relatos, 

novamente a ela não é atribuído nenhum nome, todavia, o narrador nesse caso 

preocupa-se em descrever o tipo de perfume usado por ela, perfume de nardo, em 

Marcos 14, 3-9. 

Historicamente atribui-se a confusão da Igreja do Ocidente entre Maria 

Madalena e as demais mulheres dos quatro Evangelhos ao Papa Gregório Magno, 
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uma vez que na Igreja do Oriente não há distinção entre as três Marias e nem 

Madalena recebe o mesmo destaque do Ocidente. Lilia Sebastiani (1995, p. 79) 

afirma que possivelmente a confusão tivesse ocorrido em outras oportunidades e por 

outras pessoas, contudo é Gregório que repete a confusão várias vezes em ocasiões 

diferentes. Um exemplo das várias menções nas quais Gregório Magno confunde 

Maria de Magdala de Lucas 8 com a pecadora perdoada de Lucas 7 consta na sua 

Homilias sobre o Livro de Ezequiel: “[...] Nesta fonte de misericórdia foi lavada 

Maria Madalena que, antes pecadora famigerada, após ter lavado suas máculas com 

as lágrimas, purificou as manchas corrigindo seus costumes” (Apud: SEBASTIANI, 

1995, p. 79). Juan Arias interpreta a confusão de Maria Madalena com as demais 

pecadoras dos Evangelhos, não como um equívoco, mas como uma metamorfose 

perfeita na qual Maria Madalena, que tinha sido, “uma prostituta e uma 

endemoninhada, converteu-se à fé e se transformou no mito da cristã arrependida 

que chora e purga pelos seus pecados” (ARIAS, 2006, p. 12). Ainda de acordo com a 

análise de Arias, a transformação de Maria Madalena em simples prostituta 

arrependida, que passou o resto de seus dias fazendo penitência por seus pecados, 

tem por objetivo desmistificá-la de tudo aquilo que a torna especial, coisas como ter 

sido a primeira testemunha da ressurreição ou até mesmo seu reconhecimento como 

a primeira “apóstola”.  

Pode-se admitir a hipótese de que a interpretação de Arias seja um tanto 

radical, e possivelmente a construção da Madalena arrependida tenha por finalidade 

usar a sua figura como exemplo de conversão e devoção a Jesus Cristo. Entretanto, o 

ponto inegável da história do cristianismo é o modo como ela foi minimizada nas 

Escrituras e neutralizada nos trechos em que aparecia. Como consequência podemos 

observar que o modo como é interpretada pela tradição influencia diretamente nos 

papéis atribuídos às mulheres dentro da Igreja que Madalena ajudou a fundar. 

Joaquim Gomis, por sua vez, atribui a construção da Madalena pecadora como uma 

ferramenta de controle e depreciação da mulher na era medieval. Para ele, dentro da 

mentalidade daquele período, a formulação e a “utilização da figura de Madalena 

pecadora e penitente serve como paradigma para a mulher medieval (desde a Eva 

tentadora, causa da introdução do pecado na humanidade, a mulher recebe este 

papel: e, por isso, deve reconhecê-lo, fazer penitência e ocultar-se)” (GOMIS, 2002, 

p.17).   
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Se por um lado Joaquim Gomis denuncia a formulação da Madalena pecadora 

como forma de controlar as mulheres dentro do domínio da mentalidade 

androcêntrica medieval, por outro, numa análise mais acurada, percebe-se que esse 

tipo de construção tem raízes mais profundas escritas nos Evangelhos e no modo 

como Madalena foi totalmente anulada nos Atos dos Apóstolos e demais livros que se 

seguiram. Se o modo como Madalena foi confundida no período Medieval deu-se 

pela interpretação das escrituras, foi também pelo modo como foi registrada na 

Revelação que se percebe o local ao qual quer se destinar Madalena e, por 

conseguinte, a mulher dentro da Igreja. 

 

Paulo, Pedro e Madalena  

 

A transformação de Maria Madalena em prostituta arrependida tem suas 

funções dentro da fé como já ressaltaram Arias e Sebastiani, de modo que vamos dar 

esse aspecto como satisfeito. Porém, como o objetivo dessa parte do texto é trazer 

Madalena para além da Igreja, analisando-a também como mulher na sociedade, 

vamos trazer outros elementos para esse debate que nos auxiliarão a compreender 

essa figura histórica em paralelo com seus pares bíblicos.  

Tem-se ciência de que há aqui o perigo se cometer algum anacronismo, 

contudo, Maria Madalena aqui não é mais vista como simplesmente uma 

personagem bíblica, mas como um arquétipo. Ou seja, na busca pelo entendimento 

da diferença de tratamento entre Madalena, Pedro e até mesmo Paulo naquilo que 

tange o seu reconhecimento como testemunha do Ressuscitado encontramos 

elementos que ajudam a compreender o modo como a mulher é vista dentro da 

sociedade em relação ao modo como os homens são vistos. Obviamente, não se trata 

de acusar Pedro ou Paulo pela anulação de Maria Madalena do apostolado, mesmo 

que tenham contribuído de maneira indireta, o que se quer é mostrar como essa 

anulação não cabe somente a ela, mas a toda uma categoria de mulheres que entram 

no estereótipo traçado para a apóstola. 

Adentrando na discussão, encontramos o próprio Paulo, que não conviveu 

com Jesus Cristo como os outros doze apóstolos iniciais e nem como Maria 

Madalena, nas passagens de I Cor 9,1; e I Cor 15,8 reivindicando para si o título de 

apóstolo, usando como critério necessário ter visto o Cristo Ressuscitado. Pois bem, 
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assim como todos os comentadores e defensores de Maria Madalena, é preciso 

lembrar novamente que foi ela a primeira testemunha da Ressurreição, assim como 

foi ela quem avisou os demais discípulos que mais tarde vieram a ser conhecidos 

como apóstolos de Cristo. Logo, respeitando os critérios estabelecidos por Paulo e 

aceitos mais tarde no Catecismo2, se ele deveria ser reconhecido como Apóstolo por 

sua experiência no caminho de Damasco, Maria Madalena teria tal qual, e até mais 

direito, visto que de maneira unânime ela é reconhecida como a primeira testemunha 

da ressurreição pelos quatro evangelistas. 

Há de se frisar que é por causa de Paulo que a mulher é novamente posta 

abaixo do homem na hierarquia social. Embora em algumas passagens Paulo brande 

ao falar que em um casal tanto a mulher pertence ao homem quanto o homem 

pertence à mulher, como em 1Cor. 7, 4-5, em outras passagens o apóstolo não 

demonstra a mesma equidade. Um desses exemplos pode ser encontrado em 1Cor. 11, 

8-9 que diz, “Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o 

homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem”. Logo, mesmo 

que Paulo não tenha interferência direta sobre o modo como Maria Madalena foi 

quase anulada do apostolado, o modo como ele determina a posição da mulher 

enfatizando a hierarquia quiriarcal enraizada desde Antigo Testamento afeta a 

admissão da possibilidade de uma apóstola mulher. Lembrando que o próprio Jesus 

não faz esse tipo de discriminação, aceitando mulheres como discípulas, como 

exemplo a própria Maria Madalena, entre outras.  

Retomando o critério testemunhal como condição necessária para o 

reconhecimento do apostolado dos discípulos, destacamos por essa via Pedro, que foi 

o segundo dos seguidores mais próximos de Jesus a vê-lo Ressuscitado. Nessa 

perspectiva, sabe-se que Pedro destaca-se por ser o primeiro homem a testemunhar a 

Ressurreição. Há de se frisar que a importância de Pedro como discípulo e apóstolo 

advém também das narrativas encontradas nos Evangelhos, destacando-o dos 

demais por várias circunstâncias, dentre estas por ter sido o primeiro a ser chamado 

a seguir Jesus. Logo, Pedro tendo sua importância assegurada dentro das escrituras, 

passa a ter grande influência dentro da Igreja, sendo mais tarde considerado como o 

primeiro Papa. Longe de questionar a posição de Pedro perante a Igreja e a fé, a 

pergunta que fica é: como a segunda testemunha da Ressurreição recebe destaque 

                                                      
2 “Como testemunhas do Ressuscitado, são eles as pedras de fundação da Igreja” (CATECISMO DA 
IGREJA CATÓLICA, 2000, nº642, p. 184).  
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por seu testemunho enquanto que a primeira a ter contato com o Ressuscitado teve 

um destino bem diferente? 

Outra forma de tentar compreender a diferença de tratamento dos três 

apóstolos é comparando suas vidas pregressas e seu modo de conversão: Simão, o 

pescador; Saulo, o perseguidor; e Maria Madalena, a endemoniada.  

A conversão de Simão em Pedro é contada através do episódio que ficou 

conhecido como a “Confissão de Pedro” descrita nos evangelhos de Mateus 16, 13-20; 

Marcos 8, 27-30; e Lucas 9, 18-20, onde relata-se que após uma série de milagres 

executados por Jesus, Simão o reconhece como o Salvador. Sendo a partir desse 

episódio que Simão tem seu nome substituído por Pedro, a pedra na qual se 

construiria a Igreja de Cristo. Se comparado com Madalena e Paulo, a conversão de 

Pedro é mais demorada, visto que é fruto de um longo processo de testemunho dos 

milagres de Cristo e não imediato como no caso dos outros dois. 

O caso de Saulo é diferente já que o mesmo não conviveu com Cristo como os 

demais apóstolos. Ao contrário, a história relata que Saulo era um perseguidor de 

cristãos que só se converte após ter uma visão do Cristo Ressuscitado no caminho de 

Damasco como relatado em At 9, 1-18. Diferentemente de Pedro, que teve familiares 

curados por Jesus, ou de Madalena, que foi curada pelo Messias, Saulo ficou cego 

após ter a visão do Ressuscitado no caminho de Damasco, voltando a enxergar 

apenas depois da visita de Ananias, que lhe restituiu a visão por ordem de Cristo. 

Desse modo, podemos dizer que Saulo teve uma conversão mais traumática que os 

demais citados.  

Maria Madalena, por sua vez, foi exorcizada (curada) por Jesus Cristo 

conforme consta em Lc 8,2, onde descreve o relato de sua conversão de maneira 

abreviada. Maria Madalena não foi procurada por Jesus, foi ela que estando enferma 

o procurou. Nem foi Cristo quem a interpelou, ela foi a ele por sua própria vontade.  

Ao contrário de Paulo e Pedro, Madalena não tem um relato pregresso contando sua 

origem, seu nome não mudou em razão da conversão e nem seus atos foram 

registrados nos livros canônicos após a Ressurreição de Cristo. Pedro e Paulo ficaram 

com a glória de tornarem-se os pilares da Igreja Católica. Madalena teve seu nome 

ligado a pecados que nem eram seus.  

Como ficou registrado na história, estes dois apóstolos assumiram a missão de 

levar adiante a fé como homens públicos, enquanto que Maria Madalena fica 
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incumbida somente de anunciar a Ressurreição aos demais apóstolos. Ao assumirem 

a posição política de evangelizadores, Paulo e Pedro tomam a posição de homens 

públicos, uma posição muito distinta da que é entendida como a de mulher pública. 

Para Maria Cruz, a diferenciação entre homem público e mulher pública iniciam-se 

desde a raiz de seu entendimento onde ele é entendido como um indivíduo que se 

consagra à vida pública quanto que ela é sinônimo de meretriz (CRUZ, 2013, p.30). 

Portanto, enquanto Pedro e Paulo tiveram a sua memória ligadas a posições políticas 

e de liderança perante a Igreja, para Madalena a sua vida de mulher pública ficou 

ligada ao meretrício do qual não se tem provas que exerceu.  

Se fosse aceita a suposição de que Maria Madalena era a pecadora de má fama 

que aparece nos Evangelhos, ainda assim, como pecadora arrependida, suas faltas 

teriam sido redimidas e sua vida como convertida deveria ter sido mais destacada nas 

escrituras. Ao menos, é isso que Jesus pregava em seus ensinamentos sobre as suas 

parábolas da redenção. Da “Ovelha Perdida” passando pela “Moeda Perdida” até a 

história do “Filho Pródigo”, todas essas parábolas têm como objetivo explicar a 

importância da redenção a fim de entendê-la como motivo de alegria para toda a 

comunidade pelo convertido e não como justificativa para apontar-lhe os erros do 

passado. No caso de Paulo, a sua conversão foi festejada e seu passado teve pouca 

importância diante da sua contribuição para a cristandade. Mas para Madalena, 

como sabemos, a coisa foi bem diferente.  

Contudo, não se sabe seguindo apenas as leituras bíblicas se Madalena tinha o 

perfil de liderança de Pedro ou se dominava a retórica como Paulo, características 

essas que para muitos são suficientes para justificar a importância dos dois 

apóstolos.  Por outro lado, o que se tem sobre Maria Madalena são as poucas 

passagens em que é citada e o reconhecimento dela como a primeira testemunha da 

ressurreição, que por muitos é tratado como mero acaso.  

 

Eva e Madalena 

 

Outra comparação igualmente válida para entender Maria Madalena é a sua 

sobreposição com outra mulher que, assim como ela, foi igualmente polêmica e 

importante para a história do cristianismo: Eva. Juntas as duas são algumas das 

principais figuras femininas da cristandade, estando entre as mulheres mais 
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lembradas da Bíblia, e são por isso usadas como modelos para os principais estigmas 

que seguiram as mulheres dentro da religião. Embora Eva seja oriunda do Velho 

Testamento e Maria Madalena tenha sua participação registrada no Novo 

Testamento, as duas representam em conjunto aquilo que pode ser compreendido 

como o início e o fim do processo de danação e a prometida salvação tanto das 

mulheres quanto da humanidade como um todo. Ao menos, assim tentaremos 

demonstrar. 

A culpada pela expulsão do paraíso (Gn 3), temos Eva como quem recebe a 

responsabilidade por todo infortúnio da humanidade. Criada depois de todos os 

animais e a partir de uma costela do homem (Gn 2, 22), como Adão foi chamado 

primeiro, a mulher, como era originalmente denominada, foi criada para ser a 

auxiliar do homem (Gn 2, 1-25). Foi essa mesma mulher que, segundo os relatos 

seguintes, cedeu às tentações da serpente, comeu da fruta proibida e convenceu o 

homem de fazer o mesmo. Contudo, apesar do homem ter comido da fruta tanto 

quanto a mulher, é sobre ela que recai a maior parcela da culpa por ter sido a 

primeira a comer. Há nesta narrativa a fonte da ideia de que a mulher não é 

confiável, podendo levar o homem incauto à perdição. 

 Entretanto, se analisarmos por outro lado, se a mulher foi criada muito depois 

do homem, até depois dos animais que ele nomeou e foi a ele que Deus disse 

primeiro que aqueles frutos eram proibidos, não teria o homem a responsabilidade 

maior de não comer do fruto? A mulher poderia ser responsabilizada por toda a 

perdição, já que havia sido avisada sobre a proibição da fruta tanto quanto o homem? 

Porém, Eva, como passa a se chamar após a expulsão do paraíso, não poderia ser 

responsabilizada pelas escolhas de Adão, visto que ele tinha opções tanto quanto ela. 

No entanto, Adão, quando questionado por Deus, culpa a mulher por sua falta, assim 

como o próprio Deus o faz (Gn 3,14). Assim, Eva, que teve sua existência dependente 

e originária na existência do homem, foi também a agente causadora do infortúnio do 

mesmo. 

Para Marcia Blasi “as interpretações que se fez, principalmente, do texto de 

Gênesis 3 ao longo da história e o seu uso para explicar a origem do mal criou um 

ambiente que legitima a violência praticada contra as mulheres até hoje” (BLASI, 

2017, p.54). Partindo dessa interpretação podemos inferir que Madalena teve em seu 
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destino uma tarefa muito maior do que salvar-se, uma vez que é ela que 

indiretamente vai libertar todas as mulheres a partir dela da sombra do erro de Eva.  

Quando traçamos um paralelo entre Eva e Maria Madalena, podemos perceber 

que a figura feminina que foi a responsável pelas mazelas da humanidade é redimida 

ao ser escolhida como a testemunha da Ressurreição do Salvador. Se os males caíram 

sobre a humanidade a partir da desobediência da matriarca Eva, foi através da 

conversão e lealdade de Maria Madalena que a mulher foi redimida podendo 

confirmar a promessa da Salvação. Eva comete o primeiro grande erro, o da 

desobediência, e sua descendente distante Maria Madalena é quem consegue quebrar 

o ciclo de danação a que estavam sumariamente condenadas todas as mulheres 

comuns e pecadoras.  

Eva é gerada a partir de Adão, estando ligada a ele por toda sua existência. 

Madalena não tem seu nome ligado a nenhum homem ou família. Pode-se dizer que 

Maria Madalena é uma Eva emancipada, que por ter a liberdade em sua condição 

também tem a possibilidade de seguir o Messias em busca da Redenção. Enquanto 

Eva foi quem caiu na tentação da serpente, Maria Madalena foi aquela que teve seus 

demônios expulsos por Cristo. Eva optou por desobedecer a Deus, Madalena segue a 

Jesus até mesmo depois de seu calvário.  

Numa outra perspectiva, enquanto Maria substitui a costela de Adão por seu 

útero para gerir o filho de Deus, Madalena se redime ao ter expulso de seu corpo os 

demônios que a atormentavam, talvez o mesmo mal que tentou Eva. Sendo assim, é 

em Maria Madalena que os pecados gerados pelo erro de Eva serão perdoados pela 

lealdade e obediência de quem seguiu Jesus até o fim, tornando-se então mensageira 

da Ressurreição. Como bem observa Helena Barbas ao mencionar que assim como 

Eva usa da palavra para convencer Adão a pecar, Madalena como mensageira usa da 

palavra para anunciar o Cristo Ressuscitado. Nesse caso, “a mulher de mensageira da 

queda e da ruína converte-se em anunciadora da Ressurreição” (BARBAS, 2008, 

p.62-63). 

 

A mulher e a Igreja 

 

Seguindo os textos bíblicos apenas, não temos relatos dos destinos das 

mulheres importantes que seguiram Jesus e que foram constantemente mencionadas 
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no Evangelhos, dentre elas Maria Madalena. Há um completo silêncio sobre a vida 

dessas mulheres a tudo que se seguiu do episódio da Ressurreição de Cristo. 

Excluídas do apostolado, as mulheres tiveram seu espaço restringido a seguidoras de 

Cristo, ou seja, não sendo reconhecidas como missionárias. A despeito de que a Igreja 

primitiva tenha se constituído de maneira domiciliar, ou seja, no âmbito das 

mulheres, e esses locais tenham sido fundamentais para a propagação da fé nos anos 

de perseguição.  

Ainda assim, nem mesmo no espaço destinado às mulheres, o lar, se tinha 

permissão para que as mesmas participassem de forma ativa da reunião ou 

celebração, tal qual os homens. Um exemplo que evidencia isso é o modo como Paulo 

chama a atenção das mulheres para que estas não atrapalhem as assembleias dando 

qualquer opinião. Segundo Paulo em 1Cor. 14,34 “Como acontece em todas as igrejas 

dos santos, estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido 

tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a Lei”. É bem provável 

que as mulheres se sentissem mais motivadas a participar ativamente das 

assembleias na Igreja primitiva e por este motivo fossem podadas por essa tentativa 

de protagonismo como supõe Cruz (2013, p.37). Contudo, a consequência maior do 

impedimento da participação ativa das mulheres na Igreja primitiva reflete no modo 

como as mesmas foram neutralizadas por muito tempo ou até mesmo explica porque 

receberam destaque muito inferior no âmbito eclesiástico. 

 A importância do modo como Maria Madalena foi tratada dentro da Igreja 

tem consequências diretas na maneira como o cristianismo se relaciona com as suas 

prosélitas. A neutralização de Madalena na interpretação dos Evangelhos e até 

mesmo sua anulação nos Atos dos Apóstolos revelam o modo como se perpetrou o 

impedimento da adoção de um papel mais ativo da mulher dentro da religião. Ao ser 

impedida de exercer o protagonismo dentro do cristianismo, a mulher foi 

condicionada a ter sua participação restringida pela visão masculina, tendo seu 

espaço limitado aos papéis descritos pelos homens: mãe, esposa e/ou pecadora.  

Quando analisamos a narrativa de Maria de Magdala à luz dos Evangelhos e 

no modo como foi transfigurada ao longo dos milênios da tradição cristã, percebemos 

que essa personagem bíblica, por ter uma vivência feminina controversa, acabou 

assimilando características que lhe foram atribuídas como forma de tentar explicar a 

sua existência fora dos padrões. Neste sentido, Madalena representa toda mulher que 
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vive por vontade própria, sem precisar ser reconhecida como parente ou esposa de 

qualquer homem. O que é uma afronta para a época, e até mesmo para os dias atuais, 

uma mulher que vive livre.  

Talvez seja por isso mesmo que foi tão fácil vinculá-la à imagem de uma 

prostituta arrependida, visto que esse seria um modo mais simples de explicar como 

uma mulher vivia livre e sem necessidade da proteção ou permissão de um homem. 

Ter a liberdade civil de ir e vir sem ter que com isso pedir autorização para qualquer 

homem da família ou cônjuge foi uma conquista que só se tornou viável para a 

mulher ocidental no século XX após muita luta. Se levarmos em consideração que no 

Brasil, só passou a ser reconhecida juridicamente a igualdade entre homens e 

mulheres a partir do Código Civil que entrou em vigor em 2003, a liberdade de Maria 

Madalena era algo revolucionário e em muitos lugares do mundo e ainda é. 

 

Conclusão 

 

O grande desafio de pensar a Maria Madalena exclusivamente através dos 

textos canônicos do Evangelho é ter elementos suficientes para pensá-la com as 

poucas informações que se apresentam sobre ela, sobretudo, para quem comunga da 

fé católica e usa somente o cânone como fonte de conhecimento. Essa mesma 

escassez de informações sobre essa figura tão importante permitiu que a mesma 

fosse confundida com outras mulheres que apareceram ao longo desses textos. O que 

favoreceu para a criação de uma imagem de Maria Madalena completamente 

distorcida da apresentada na própria Revelação. 

Como mulher, Madalena recebe um tratamento diferenciado dos demais 

apóstolos, seja por não ter nenhuma menção ou descrição de sua vida pregressa ou 

mesmo posterior ao anúncio da Ressurreição, seja por não ter recebido a atenção 

merecida por ter sido a primeira a ver o Cristo Ressuscitado. Maria Madalena desafia 

as tradições e os perigos, pois apresenta-se como uma mulher emancipada que torna-

se discípula de Jesus com uma devoção capaz segui-lo até nos piores momentos.  

Maria Madalena em suas múltiplas representações representa a mulher 

comum. Ela dá nome e rosto para a mulher que não se encaixa nos padrões 

estipulados pela lógica quiriarcal. Madalena é livre, mas também paga um preço alto 

por isso, assim como toda mulher que ousa se rebelar. Ela teve seu corpo sexualizado, 
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sua honra maculada e sua palavra subestimada. E quantas vezes nós mulheres fomos 

ou somos Marias de Magdala? Quantas vezes tivemos nossos nomes vinculados a 

pecados que nem ao menos cometemos? Quantas vezes temos nossos nomes 

manchados e nossa honra maculada por pessoas com intenção duvidosa? Quantas 

vezes somos desacreditadas em nossas afirmações porque numa sociedade 

androcêntrica a nossa palavra tem menos valia do que a de qualquer homem? 

Quantas? 

Todas somos filhas de Eva, e, por questões diversas, nem todas as mulheres 

poderão ser mães e seguir o exemplo de Maria, mas certamente alguma vez na vida 

toda mulher sentiu na pele o que é ser Maria Madalena. Afinal, de uma forma ou de 

outra em suas múltiplas representações, podemos até não ser católicas, mas todas 

somos Maria Madalena. 
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A Mulher na Tumba Vazia 

 

Quem é a mulher que está diante da cova vazia, sozinha ou acompanhada por 

outras mulheres? Quem é Maria de Magdala? Quem você está procurando? O que 

você está procurando? O que você espera encontrar? Por que você vai para aquele 

lugar tão cedo de manhã? 

Há várias versões em torno da figura de Maria Madalena, desde as versões 

sensacionalistas até as versões mais distorcidas em torno de um personagem que, de 

acordo com os textos dos quatro evangelistas, manteve uma relação especial de 

proximidade com Jesus, o Nazareno. Lendas, mitos ou histórias, o que nos 

interessará aqui é uma leitura teológica feminista contemporânea da personagem de 

Maria de Magdala como uma ferramenta heurística para ler realidades do 

desaparecimento forçado e feminicídio que as mulheres vivem na América Latina e 

no Caribe. 

Os textos bíblicos mencionam Maria da região de Magdala, com o nome da 

cidade, quase como título de honra ou sobrenome, e as razões podem ser várias: 

                                                      
1  Tradução de Renata Floriano de Sousa (Doutoranda em Filosofia pela PUCRS/CNPq. E-mail: 
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vicente.rs.83@gmail.com). 
2  Marilú Rojas Salazar, teóloga feminista Mexicana. Doctora en Teología Sistemática por la 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Miembro de la ATE (asociación de teólogas Españolas) y de 
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Doctorado de Estudios críticos de Género  y del posgrado en teología y mundo contemporáneo de la 
Universidad Iberoamericana de la ciudad de México. Profesora en la Universidad Lasalle (Campus 
Santa Teresa en la Ciudad de México). Miembro fundador de Teólogas e investigadoras Feministas de 
México (TEIFEM). Directora de la revista Sophias (primer revista de reflexión interdisciplinar de 
teología feminista en México).  Miembro Fundador de la academia de teología de la Universidad 
Pontificia de México. La línea de investigación que ha seguido en los últimos años versa sobre 
teologías feministas decoloniales, ecofeminismo y Teologías Queer. E-mail: saroma24@gmail.com 
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Em primeiro lugar, ela era uma mulher muito importante para a cidade, 

possivelmente por ter bens econômicos ou pertencer a uma família rica. Como isso 

pode ser assumido? Porque o texto de Lucas 8,1-3, diz: 

  

Jesus estava percorrendo cidades e aldeias pregando e proclamando a Boa Nova 
do Reino de Deus. Ele estava acompanhado dos doze e também de algumas 
mulheres que haviam se curado de espíritos malignos ou doenças: Maria acima 
do nome de Magdalena, da qual sete demônios haviam vindo; Juana, esposa de 
Cuza, administradora de Herodes; Susana, e várias outras que o serviram com 
seus próprios recursos. 

 

Deve-se notar que o editor a coloca no topo da lista de mulheres. Nesta lista, 

mulheres "importantes" aparecem por causa dos papéis políticos e econômicos dos 

maridos e no caso de Madalena também é mencionado que sete demônios foram 

tirados dela. O que pode ser inferido é que ela foi curada ou liberada da doença ou 

que tinha um processo de conversão “perfeita”. Mais tarde, refletiremos sobre os sete 

demônios, no entanto, a partir de agora terá que ser esclarecido que o texto de forma 

alguma se refere a esta mulher ser uma prostituta, nem a uma conotação de ordem 

sexual. 

Em segundo lugar, por ser a única mulher conhecida pelo nome do lugar de 

origem e não pelo nome do pai, irmão ou marido; o que poderia significar liderança 

proeminente na sociedade Magdala ou diante do grupo de seguidores de Jesus. 

E terceiro, porque parece que os escritores têm um interesse peculiar em 

sempre colocá-la o pseudônimo Madalena, para distingui-la das outras Marias que 

aparecem no resto do grupo. Como fato curioso, "o culto de Maria de Magdala 

começou no século VI em Éfeso, onde sua tumba foi mostrada antes de ser assumido 

que seu corpo havia sido movido para Constantinopla" (TUNC, 1999, p.34). Na 

tradição da Igreja do Oriente, é celebrada em datas diferentes do resto das mulheres. 

Na ordem em que é mencionada, parece que exerce uma certa liderança de 

mais importância na comunidade nascente, e passou para as comunidades que mais 

tarde transmitiram a mensagem nos textos que hoje são preservados. Mark (15, 45-

47), Mateus (27,55-56) e João (19,25) mencionam-na ao pé da cruz como testemunha 

ocular dos acontecimentos: a crucificação; a colocação do corpo na tumba, o local 

onde foi depositado; e  perante a tumba vazia. Ela estava presente no túmulo e viu 

onde Jesus foi colocado, de acordo com Mateus 27:61 e Marcos 15:47. 
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Maria de Magdala é uma das mulheres que seguiram Jesus da Galileia até 

Jerusalém, que generosamente colocou seus bens a serviço do projeto de Jesus, que 

compartilhou com o grupo dos chamados doze, quem testemunhou os eventos, quem 

o acompanhou ao pé da cruz, e quem tomou a iniciativa de embalsamar o corpo de 

Jesus junto com outras mulheres, a primeira mulher a receber a mensagem do 

Ressuscitado e convocar seus irmãos na Galileia (GARCÍA, 2016, pp.177-196). Esta é 

a mulher da tumba vazia que os pais da igreja como Ireneo, Orígenes, Ambrósio de 

Milão e Hipólito de Roma chamaram de "Apóstola dos Apóstolos" (TUNC, 1999, 

p.36). 

A figura e a lenda de Maria de Magdala tradicionalmente passou por uma 

interpretação de um corte patriarcal colocando-a como a mulher penitente, uma 

mulher pecaminosa por sua prática sexual e arrependida. Isso foi colocado por 

escritores, teólogos e artistas, assim como a morbidade patriarcal popular.  No 

entanto, Maria Madalena, graças à leitura feminista, tem que recuperar sua 

verdadeira identidade como líder da igreja nascente. 

 

"Quando o dia de sábado passou, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e 
Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus. 2 No primeiro dia do 
início da semana, assim que o sol nasceu, eles foram para a tumba. 3 E eles 
disseram um ao outro: "Quem vai tirar a pedra de nós para entrar na tumba?" 4 
Mas quando cheguei, vi a pedra, e ela tinha sido removida, mesmo que fosse 
muito grande. 5 Quando entraram na tumba, viram que do lado direito estava 
sentado um jovem, vestido com uma túnica branca. Eles estavam assustados,6 
mas o jovem lhes disse: "Não tenha medo. Você procura Jesus, o Nazareno, que 
foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Olhe para o lugar onde eles 
colocaram.  7 Mas vá agora e diga aos seus discípulos, e Pedro: "Ele  estará diante 
de você na Galiléia." Você vai ver dessa forma e como ele disse. » 8 Eles estavam 
assustados, e tremendo de medo eles correram para fora da tumba. E era tanto 
medo que eles tinham, que eu não tinha dito nada a ninguém.   (Mc. 16, 1-8) 

 

O que a figura de uma mulher como Maria de Magdala tem a nos dizer diante 

de uma tumba vazia como narrado pelos Evangelhos? Como a mulher na tumba vazia 

se conecta com as mulheres que no contexto contemporâneo no México estão 

esperando em frente a outras tumbas vazias? 

Até novembro de 2018, poços clandestinos contendo crânios, esqueletos e 

restos humanos estavam em expansão em todo o México. Entre 2006 e 2016, quase 

2.000 sepulturas clandestinas foram encontradas no México, o equivalente a uma a 

cada dois dias, uma tumba em cada sete municípios do México (ANIMAL POLÍTICO, 
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2018). A coisa mais impressionante sobre esses eventos é que isso ocorre no contexto 

da guerra do Estado contra o tráfico de drogas; as vítimas são principalmente corpos 

de mulheres. E aqueles que mais procuram seus parentes desaparecidos são 

mulheres. Mulheres à procura de filhas e filhos, parceiros, pais, irmãos, entre outros 

parentes. 

Quase 200 pessoas conseguiram encontrar os corpos de seus parentes desde o 
início da organização. ‘Estávamos cavando no chão com nossas próprias mãos’, 
disse Medina na apresentação do relatório, que coloca em um mapa digital as 
1.978 sepulturas descobertas nos últimos dez anos no México, nos quais foram 
encontrados 2.884 corpos (LAVANGUARDIA, 2018).  

 

Estamos enfrentando uma realidade cruel, já que muitos desses grupos de 

mães de desaparecidos criaram brigadas de busca e resgate com seus próprios 

recursos em face da indiferença ou ineficácia do Estado mexicano e de seus casos, ou 

mesmo diante da cumplicidade das instituições e autoridades com criminosos. 

Estamos diante da soberania do Estado, entendido como "o direito de matar" 

(MBEMBE, 2011, p.21) e descartar corpos, como Achille Mbembe define com razão. 

O desaparecimento forçado no México levou as mulheres a assumir o espaço 

público para fazer queixas e embarcar na longa peregrinação para gerar protocolos de 

busca em face da autoridade civil indolente e incrédula. Com o risco de, muitas vezes, 

ser revitimizadas. 

Maria Madalena e as mulheres que a acompanharam naquela manhã até o 

túmulo para embalsamar o corpo de Jesus estão representadas na realidade atual das 

mulheres no México que vão procurar as tumbas vazias, porém essas são covas 

clandestinas. Mulheres que irrompem no subsolo para serem disruptivas em meio a 

um sistema de medo que quer impor silêncios cúmplices e estratégias terroristas para 

controlar a população. Mulheres que mantêm a memória histórica das vítimas, como 

Maria de Magdala fez com a memória do corpo de Jesus, vítima de engrenagens 

político-religiosas, e do acordo patriarcal, que havia concordado com a morte dos 

inocentes. 

Busca por corpos fragmentados, periféricos, de sexualidades invisibilizadas, 

violentas e despojadas de toda a dignidade, mesmo a de morrer e ter direito a um 

túmulo, envolve reconhecer a devastação do corpo de território pelo sistema 

capitalista neoliberal como Lorena Cabnal afirma de forma justa:  
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Recuperar o corpo para defendê-lo do combate histórico estrutural que o ataca, 
torna-se uma luta cotidiana e indispensável, porque o órgão do território tem 
sido de forma milenar um território disputado sobre os patriarcas, para garantir 
sua sustentabilidade para e sobre o corpo das mulheres. Recuperar e defender o 
corpo também implica conscientemente causar o desmantelamento dos pactos 
masculinos com os quais vivemos, envolve questionar e causar o 
desmantelamento de nossos corpos femininos por sua liberdade (CABNAL, 
2019). 

O desmantelamento patriarcal também levou a outra construção da 

maternidade no contexto mexicano, pois são as mães que buscam principalmente os 

corpos ou fragmentos e aparecem como lutadoras políticas se organizando em grupos 

no caso das tumbas clandestinas e covas vazias, porque forçaram muitas mulheres a 

sair para o espaço público para iniciar uma luta de resistência contra o esquecimento 

de suas filhas e filhos desaparecidos. Mães empreendem caravanas e fazem alianças 

com outras mulheres ou grupos que estão sofrendo porque não sabem ao certo o 

destino de seus entes queridos. Mulheres que estão aprendendo protocolos de busca 

perante as autoridades, forçadas de certa forma a aprender as leis, a impressão fina 

dos artigos da lei para que as autoridades não saiam pela tangente e justifiquem o 

crime ou as criminalizem. Mulheres lutando para criar leis que não sejam letras 

mortas para as autoridades. Mulheres que estão diante das sepulturas subterrâneas e 

túmulos clamando por justiça. 

Outra construção de ser mulher no México aparece diante da onda de 

feminicídios que continuam no país; a partir de sete mulheres mortas diariamente, o 

número aumentou para nove. 

 

Maria Madalena e os sete demônios do patriarcado que vive cada mulher 

 

Quando o evangelista Lucas coloca em seu texto as mulheres como doentes, 

diabólicas, pecadoras, prostitutas, estrangeiras, entre outras, mas sempre com uma 

espécie de conotação negativa, a pergunta que surge é: O que Lucas tem contra as 

mulheres ou qual é sua intenção?  Da hermenêutica feminista da suspeita, quero 

assumir que há no editor a intenção de mostrar e denunciar um sistema patriarcal 

que torna as mulheres doentes ou vulneráveis. Mercedes Navarro afirma que "os 

desvios da norma correlacionam-se com construções sociais sobre aqueles que têm 

ou não autoridade e credibilidade para produzir certas mudanças sociais, religiosas, 

políticas"(2011, 208). Neste caso, o editor Lucano desvia a regra de não mencionar as 
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mulheres, e o faz com uma ênfase que nos permite descobrir que o sistema patriarcal 

daquela sociedade desprezava as mulheres por suas diferentes situações de violência 

que viveram, e a doença era uma dessas violências. 

Maria de Magdala tinha sido uma mulher libertada de sete "demônios", talvez 

entendida como doenças. Os sete números simbólicos de plenitude podem ser lidos 

aqui como uma mulher que está doente na plenitude da vida ou que se curou 

plenamente. Partir das categorias do feminismo contemporâneo me permitem reler 

heuristicamente esse simbolismo e pensar em sete categorias que impliquem a vida 

das mulheres; pois, por um lado, temos refletido sobre a figura das mulheres que 

procuram por suas pessoas desaparecidas na frente de túmulos ou túmulos 

clandestinos, e, por outro lado, terá que ser pensado que essas mulheres, por sua vez, 

são vítimas do atual sistema patriarcal ou sistemas patriarcais que em junção 

conspiram políticas de extermínio, especialmente, de mulheres empobrecidas, jovens 

e pessoas de diversidade sexual. 

Os sete demônios do patriarcado: a) injustiça social/pobreza; b) controle 

corporal; c) abuso sexual/feminicídio; d) racismo; e) exploração do trabalho; f) 

violência e; g)  migração forçada. 

 

a. O demônio patriarcal da injustiça social/pobreza 

 

O capitalismo neoliberal como um sistema de dominação e produtor de 

injustiças e desigualdades gerou o empobrecimento de muitas mulheres, de modo 

que ser mulher na América Latina e no Caribe está associado a ser pobre. Como 

conectamos Maria de Magdala com mulheres pobres, se ela não deveria ser uma 

mulher pobre? A verdade é que o comum das mulheres de sua época não eram as que 

herdavam, pois não tinham esse direito, pelo menos nos dados que conhecemos das 

mulheres do judaísmo do século I (BATISTA, 1993, p.52). Maria de Magdala é uma 

mulher que coloca seus bens a serviço de um grupo de mulheres e homens pobres 

que têm um projeto de justiça e equidade. A mulher do túmulo vazio é o símbolo de 

outras mulheres, em sua maioria pobres, que buscam desaparecidos entre covas 

vazias e covas clandestinas escavadas pelo sistema patriarcal que descarta corpos 

abjetos: os corpos dos pobres que o mesmo sistema produz. Lá o império e aqui o 
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capitalismo neoliberal, ambos sistemas patriarcais de dominação, exclusão e 

opressão. 

 

b. O demônio patriarcal do controle corporal   

 

 Os corpos das mulheres são tratados como espaços de posse e território no 

atual sistema patriarcal. A censura sobre os corpos das mulheres tornou-se uma 

forma de dominação pelo imaginário patriarcal misógino e pelo surgimento de 

fundamentalismos religiosos extremos cada vez mais homofóbicos, lesbofóbicos e 

transfóbicos. A Somatophobia, medo dos corpos, expressa em seu nível mais alto por 

uma obsessão em controlar o corpo das mulheres. No México, estamos perdendo o 

maior presente que recebemos, e há milhares de corpos desaparecidos, mutilados, 

violentados, enterrados em poços clandestinos e muitos deles são de mulheres, pois 

parece que os corpos dos pobres, e especialmente os das mulheres na sociedade 

capitalista neoliberal são dejetos. 

Desaparecer com os corpos, violentá-los ou mutilá-los é uma forma de 

patriarcado para punir as mulheres: mulheres transgressoras, mulheres que 

assumem seus corpos ou que decidem a partir de sua corporalidade. No contexto das 

sociedades patriarcais e/ou misóginas, é negado o direito à corporalidade, o direito 

ao prazer e ao erotismo. 

A mulher do túmulo vazio, Maria de Magdala, não só procura um corpo, ela 

procura a partir de seu próprio corpo, pois é da alteridade de seu corpo de mulher 

que o corpo morto que ela espera encontrar viverá novamente e não será perdido no 

esquecimento da clandestinidade infame e da injustiça. É a partir do corpo de Maria 

que o evento da Ressurreição será real, pois este corpo é a testemunha experimental 

da memória histórica do corpo do Ressuscitado. Estamos diante de um encontro de 

corporalidades, onde a única evidência até agora é o corpo da testemunha, uma 

mulher diante da cova vazia, chamada Maria.  É o corpo de Maria de Magdala onde 

corpos livres, autônomos e independentes, com suas próprias sexualidades e da 

busca do erotismo das mulheres, são reivindicados. É a força erótica de Maria de 

Magdala, como um dinamismo da vida e ansiando pela vida que a impelia a buscar. O 

que mulheres como Maria de Magdala procuram? A liberdade de nossos corpos e o 

direito a uma vida livre da violência. Essa busca também se reflete nos corpos dos 
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entes queridos que são vítimas de desaparecimento forçado ou do que Achille 

Mbembe chama de poder necrosado, onde "surge a hipótese de que a expressão final 

da soberania está amplamente no poder e na capacidade de decidir quem pode viver 

e quem deve morrer.  Faça morrer ou deixe viver"(MBEMBE, 2011, p.19). Neste caso, 

o Estado mexicano e os estados latino-americanos decidiram sobre a vida dos corpos, 

especialmente os das mulheres. 

 

c. O demônio patriarcal do abuso sexual   

  

A “pedagogia da crueldade”, como Laura Segato aponta, é um símbolo do poder 

sagrado do capitalismo neoliberal:  

A presa que é desencadeada sobre o feminino se manifesta tanto em formas de 
destruição corporal quanto nas formas de tráfico e comercialização do que esses 
corpos podem oferecer, até o último limite. Apesar de todas as vitórias no campo 
estadual e da multiplicação de leis e políticas de proteção pública para as 
mulheres, sua vulnerabilidade à violência aumentou, especialmente a ocupação 
predatória dos corpos femininos ou feminizados no contexto das novas guerras 
(SEGATO, 2013, p.17). 

 A autora aponta como o abuso sexual é uma espécie de punição e onda de 

revanche patriarcal sobre os corpos das mulheres, cuja manifestação mais cruel é o 

abuso sexual como poder sobre o território corporal. O terrível sobre a situação é que, 

em muitos casos, o abuso sexual torna-se um preâmbulo para feminicídio. 

Deve-se mencionar que os principais predadores sexuais das mulheres são 

pais, parceiros, irmãos, maridos e até pastores ou clérigos, as pessoas que deveriam 

amar as mulheres. O abuso sexual acontece na maior parte do tempo no espaço 

supostamente seguro: a casa, a escola ou a igreja. 

Voltando à ideia da “pedagogia da crueldade” analisada pela Segato, a mídia 

de massa tem um bom envolvimento no assunto, pois a forma de reportagem gera 

uma espécie de mensagem subliminar de “você pode fazer isso”, porque nada 

acontece, já que a maioria dos noticiários termina com frases como:  "não há 

detento", "acredita-se que foi um caso sentimental", "um crime de paixão", "uma 

mulher em altas horas da noite... sozinha... em lugar vazio", parecendo assim 

justificar estupro ou feminicídio. Aqui deve-se considerar que,   
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é preciso lembrar e reafirmar que estes não são crimes de motivação sexual, pois 
a mídia e as autoridades sempre insistem em privatizar e, dessa forma, canalizar 
esse tipo de violência diante do senso comum da opinião pública, mas crimes de 
guerra, de uma guerra que deve ser urgentemente redefinida, analisada em uma 
nova luz e de outros modelos, e incorporada com novas categorias jurídicas no 
direito e, muito especialmente no direito internacional, ou seja, no campo dos 
direitos humanos e da justiça humanitária (SEGATO, 2013, p.26). 

Pensando na mulher na tumba vazia, teremos que colocar a reflexão sobre 

qual foi a situação sexual das mulheres palestinas do primeiro século, especialmente 

as judias? A Palestina era uma colônia romana, e parece que era muito comum e 

frequente que as mulheres das colônias do império fossem abusadas sexualmente por 

membros da milícia romana. Não sabemos se foi o caso de Maria de Magdala. O que 

sabemos é que o controle sobre a sexualidade das mulheres era muito rigoroso e não 

por causa delas, mas porque sua sexualidade era parte da honra do homem. 

Maria de Magdala aparece no espaço público como a mulher dona de sua 

sexualidade e seu corpo, ao contrário do modelo da mulher judia de seu tempo, que 

permaneceu sob a autoridade dos homens de sua família, seja seu parceiro, seus 

filhos ou seu pai, e sempre no espaço privado.  É realmente subversivo descobrir que 

esta mulher aparece como um membro do grupo de seguidores de Jesus, mas com 

seu próprio nome e o de sua cidade natal, e não com referência a qualquer homem ou 

qualquer autoridade masculina. Em vez disso, ela aparece como líder do grupo 

feminino em contraste com Pedro como líder do grupo masculino, isso pela ordem 

em que eles são mencionados em primeiro lugar vez de ambas as listas de nomes nos 

evangelhos (PAGOLA, 2012, p. 82).  Ousar ir para o túmulo vazio sozinha ou 

acompanhada por outras mulheres mostra uma mulher dona de sua corporalidade e 

de sua sexualidade, sem medo dos riscos que poderia correr, assim como mulheres 

que procuram em covas clandestinas pelas vítimas do atual império. 

 

d. O demônio patriarcal do racismo 

 

 Presente no imaginário social, as mulheres, além de vítimas de violência de 

gênero, também são vítimas de racismo por serem indígenas ou negras. Na 

iconografia religiosa, quase sempre pintamos mulheres bíblicas como mulheres 

brancas, e prefiro pensar em Maria de Magdala como uma mulher de um povo 

originário ou de pele mais mestiça, mas não branca como a pintaram na iconografia 
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medieval. As mulheres de Abya Yala, como esta terra era chamada antes da chegada 

do conquistador, eram vítimas não apenas da Colonialidade e do abuso sexual, mas 

de um "clareamento" do pensamento e vergonha de nossa raça, aprendido com o 

desprezo pela cor de nossa pele. 

 

e. O demônio patriarcal da exploração do trabalho das mulheres  

 

Jornadas duplas e salários mais baixos do que os homens são uma constante 

na política trabalhista. No México, as mulheres ganham 34. 2% menos que os 

homens, e 7% têm maior risco de seguro de saúde (ALONSO, 2018). As mulheres, 

além de trabalhar em espaço público, têm que trabalhar em casa e fazer uma jornada 

dupla. A nova forma de escravidão no sistema capitalista neoliberal é o trabalho e 

dias extenuantes sem limite de tempo. Empregos mal remunerados, corpos fatigados, 

doentes, explorados e sem o direito de descansar, e menos ao prazer e ao desejo. Um 

alto percentual de mulheres está no comércio informal. O trabalho doméstico não é 

remunerado e é o menos valorizado. Os trabalhadores domésticos são 

majoritariamente mulheres, sem previdência social, sem direito a pensão e muitas 

vezes vítimas de maus tratos por parte de seus empregadores, bem como assédio 

sexual e ocupacional. 

 

f. O demônio patriarcal da violência  

 

Pois, na época da mulher do túmulo vazio, as mulheres não tinham direitos e 

também eram vítimas de violência patriarcal:  

De acordo com os seguidores de Shammai, a esposa só poderia ser repudiada em 
caso de adultério; De acordo com a escola de Hillel, foi o suficiente para 
encontrar na esposa algo desagradável, por exemplo, que sua comida tinha sido 
queimada. Parece que no tempo de Jesus era essa tendência que estava sendo 
imposta. Mais tarde, o rabino Aqiba daria outro passo: repudiar a esposa é 
suficiente que o marido goste mais de outra mulher. Enquanto os homens 
aprendidos discutiam, as mulheres não conseguiam levantar suas vozes para 
defender seus direitos (PAGOLA, 2012, p.80).  

A violência doméstica verbal, psicológica, econômica e física continua sendo o 

denominador comum de relações conjugais na maioria dos países da América Latina 

e Caribe. Como romper com o lastro ancestral em vigor? Como descolonizar a ideia 
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do amor romântico, um amor que continua a matar mulheres hoje? Diante da 

necessidade da construção crítica do amor das mulheres pelo corte político, o que 

significa alcançar autonomia do próprio amor, a fim de estabelecer laços de 

sororidade com as outras como pactos políticos:  

"A agenda concreta do pacto. Não é coincidência que nós mulheres façamos 
pactos quando estamos no público, e aí existem a linguagem e as formas de se 
relacionar para alcançar o acordo de intervir, propor, promover ou executar 
tantas coisas. Pacto, agenda e cidadania andam lado a lado. Eles têm seus 
antecedentes sobre apoio solidário direto, privado, muitas vezes clandestino e 
subversivo entre umas e outras. Mas foi no público onde tivemos que dialogar 
com aqueles a quem nos unem laços, familiares ou de amizade, sina da vontade 
política de gênero (DE LOS RÍOS, s/ano, p.124).  

Dentro deste parâmetro, na leitura da sororidade como um pacto de amor 

político pretendo colocar o grupo de mulheres que acompanharam Maria de Magdala 

ao túmulo vazio, e propor a busca como uma categoria epistêmica subversiva anti-

sistêmica, assim como mães, irmãs, casais de desaparecidos antes dos poços 

clandestinos. Uma vez que os achados dos poços clandestinos tornam visível o nível 

de horror e corrupção do necroestado, bem como a guerra de culpa contra as 

populações violadas. As mulheres que buscam sepulturas clandestinas em todo o país 

evocam esse outro grupo de mulheres que, através do pacto político sororal foi capaz 

de enfrentar o império, também procuraram seu mestre Jesus, e não o encontraram 

da maneira que esperavam. Aquelas mulheres que ao amanhecer no primeiro dia da 

semana foram juntas com aromas e, esperando encontrar um corpo para 

embalsamamento, antes de ter certeza do que tinha acontecido, só encontraram a 

crueldade da clandestinidade, pois seu mestre tinha sido depositado em uma cova de 

forma apressada, quebrando a legalidade das normas religiosas e políticas. E agora 

seu corpo não estava naquele lugar: onde eles o colocaram? O que aconteceu? Onde o 

haviam posto? Quem o levou? Quem viu o que aconteceu? Estas são as mesmas 

perguntas que se fazem as mulheres que buscam entre os tumbas clandestinas por 

seus desaparecidos dentro do sistema necropolítico. É a partir da sororidade como o 

amor político que as mulheres subvertem o amor romântico que as controla e as 

violenta. 
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g. O demônio patriarcal da migração forçada 

 

Milhares de mulheres com crianças se veem forçadas a migrarem, de maneira  que 

durante a viagem são abusadas sexualmente pelo menos três vezes ao longo da 

fronteira com o México-Guatemala e México-Estados Unidos. Os corpos das 

mulheres continuam a ser muitas vezes uma moeda de troca, muitas vezes, entre os 

próprios migrantes. A migração forçada é causada por situações de violência, tráfico 

de drogas, empobrecimento, injustiça, entre outras realidades mais complexas, todas 

geradas por um sistema patriarcal capitalista neoliberal, cuja soberania é entendida 

como o poder de matar e que devasta os mais pobres, incluindo mulheres e crianças. 

Este demônio patriarcal, na minha opinião, é um leviatã que reúne cada vez mais 

força e tem mais cabeças: política, economia, religião, narco-poder, lógica de 

mercado, entre outros. 

 

Maria Madalena: memória histórica contra a verdade histórica 

 

Após o desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa, no estado mexicano 

de Guerrero, em setembro de 2015, o Estado mexicano construiu a famosa "verdade 

histórica", ou seja, uma versão falsa dos fatos, donde se afirmava que os corpos dos 

jovens haviam sido incinerados em um lixão por um grupo de delinquentes que 

operava naquela região. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, após uma 

série de investigações de organizações não governamentais e outros grupos de 

direitos humanos que acompanhavam os parentes das vítimas declararam a falsidade 

desta versão, e exigiram do governo mexicano a verdade dos fatos, o que até agora 

não é conhecido. As mães e pais dos jovens continuam em busca da verdade, e 

tornaram-se um símbolo de força profética para outros grupos de mães e parentes de 

vítimas de desaparecimento forçado. 

Como esse evento se entrelaça com a mulher no túmulo vazio? Maria de 

Magdala é a mulher da memória histórica, pois é a partir do momento em que recebe 

a missão de Jesus convocar os apóstolos na Galileia, e transmite-a, para que a 

comunidade se reúna e possa recuperar a esperança vital. Ela é a experiência e o 

testemunho da memória histórica do ressuscitado, é quem transmite o espírito do 

mestre aos seus irmãos, e a ressurreição à medida que mantém viva a memória dos 
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atos e da mensagem de Jesus, constitui-se como uma memória subversiva e perigosa 

para um sistema romano imperialista que quer manter o silêncio dos inocentes 

através da pax romana que mantém violência sem fim. A memória histórica quebra 

esse silêncio e mantém viva a memória de quem foi vítima da cumplicidade de 

poderes injustos. A memória daquele homem desaparecido ganha vida no corpo de 

uma mulher, que é a primeira testemunha do evento. 

A verdade histórica que os conspiradores do tempo de Jesus queriam 

transmitir era que alguns dos seguidores haviam roubado o corpo ou para fazê-lo 

ressuscitar: 

 

Como eles foram, alguns dos guardas foram à cidade para contar aos chefes dos 
padres tudo o que tinha acontecido. Eles se reuniram com as autoridades 
judaicas e concordaram em dar aos soldados uma boa dose de dinheiro, 
juntamente com esta ordem: "Diga que enquanto dormiam os discípulos vieram à 
noite e roubaram o corpo de Jesus. Se isso chegar aos ouvidos de Pilatos, vamos 
acalmá-lo e evitar desconforto para vocês. Os soldados receberam o dinheiro e 
seguiram instruções. Esta mentira correu entre os judeus e dura até hoje (Mateus 
28:11-15). 

 

A outra versão é que algumas mulheres em sua imaginação o viram, esta 

última é de acordo com a que alguns dos seguidores também assumirão: 

Na verdade, algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram surpresos. Eles 
foram muito cedo para a tumba, e quando não encontraram seu corpo, nos 
disseram novamente que alguns anjos tinham aparecido para eles que disseram 
que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram para a tumba e encontraram tudo 
como as mulheres tinham dito, mas eles não o avistaram (Lc 24, 22-24).  

Esta versão é a memória histórica de um grupo de mulheres lideradas por 

Maria de Magdala em torno do evento dos ressuscitados. 

A memória histórica subversiva de não esquecer os desaparecidos, vítimas dos 

sistemas de micropolítica, é o instrumento heurístico-profético que se levanta contra 

as falsas "verdades históricas" que os necroestados constroem como artifício para 

sustentar seu poder. É aqui que o testemunho e a busca de mulheres em covas vazias 

e túmulos clandestinos é uma arma perigosa de não esquecimento das vítimas como 

uma maneira de fazer a visibilidade da injustiça do sistema.  
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Maria de Magdala, uma figura emblemática de santidade política 
feminista como uma postura político-profética 
 

 

A política é um termo e uma prática desacreditada em todos os níveis, pois 

está associada à corrupção, dominação, falsidade, má gestão de fundos, roubo, 

fraude, mentira e associação com grupos criminosos, entre muitas outras concepções 

negativas, não sem fundamento; porque esta é a realidade da política que a maioria 

dos homens exerce, portanto, a política também é cruzada pela transversicidade do 

gênero. 

A política feminista é sobre dignificar a política, segundo Marcela Lagarde: 

"Como é a política que nós feministas reivindicamos? Qual é a política a que 

aspiramos?, é uma política de honestidade, é uma política de transparência, é uma 

política de representação e participação democrática, é uma política libertária. A 

política feminista é libertária..." (DE LOS RÍOS, 2014, p. 21). Para M. Lagarde a 

política deve primeiro ser dignificada para que mais tarde as mulheres possam entrar 

nela, caso contrário as mulheres só se juntariam ao modelo estabelecido pela política 

patriarcal e passariam a se juntar às fileiras da política de corrupção e dominação 

capitalista neoliberal e patriarcal. 

A teologia política feminista teria então de propor basileia como uma categoria 

política de equidade de gênero baseada na proposta de Jesus de Nazaré, que 

capacitou as mulheres de seu tempo contra um sistema político imperial que as 

desautorizava, anulava, excluía e usava seus corpos violentados para humilhar os 

povos conquistados, demonstrando aos homens sua incapacidade de proteger 

mulheres, crianças e as terras que habitavam. 

No caso de Maria de Magdala, há um processo de anulação de sua liderança 

em categorias político-proféticas, Barbara Reid analisa como "no curso da tradição 

que veio até nós houve uma intensa luta pela autoridade do testemunho profético de 

Maria" (REID, 2009, 198). No imaginário social das mulheres e algumas feministas 

ainda há um certo medo do conceito de empoderamento, e a principal razão é a 

masculinização do poder e da política. Tanto o poder quanto a política são dois 

direitos que as mulheres devem tirar das mãos dos homens, que os usaram como 

privilégios de gênero, e lhes negaram o direito às mulheres. Há terror por parte de 

algumas mulheres quanto ao uso do poder em suas mãos por medo de exercê-lo 
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patriarcalmente e com maior violência e imposição, ao passo que se recusam a 

continuar deixando ou cedendo o poder, a economia e a política para o espaço 

masculino. 

No entanto, a liderança profética da denúncia das mães dos desaparecidos está 

tomando uma postura de demanda radical por justiça, que as visibiliza como a voz 

profética coletiva que clama pelas vítimas e leva a sociedade a ter memória histórica 

dos acontecimentos contra a imposição do esquecimento como estratégia do Estado. 

O medo das mulheres ao exercício do poder muitas vezes vem da própria censura de 

outras mulheres. E é aí que a sororidade comunitária do feminismo crítico das outras 

mulheres e homens é necessária para o apoio e credibilidade daqueles que exercem 

essa liderança. 

Por um lado, continua a permear no imaginário social a ideia dicotômica de 

poder, ou seja, se um homem anseia pela presidência, a liderança de uma empresa e 

coloca tudo o que é necessário para alcançá-la, é reconhecido como um homem com 

visão do futuro, empreendedor e até mesmo classificado como visionário; por outro 

lado, se uma mulher trabalha para uma liderança, presidência, posição política ou 

empresarial, ela é classificada como um oportunista, "alpinista" ou gananciosa. A 

questão é por que em um homem ambição é bem visto e em uma mulher é 

censurada? 

A verdade é que a teologia feminista tem como uma de suas tarefas devolver os 

espaços de poder e prática política ressignificadas às mulheres desde a lógica da boa 

vida e do bem-estar de todos os seres que habitam este planeta. As mulheres 

precisam de empoderamento para fazer as estruturas mudarem do cotidiano para a 

experiência comunitária. Empoderamento e ambição são direitos e valores que as 

mulheres devem ressignificar em um sentido positivo, como um direito, e não como 

um privilégio ou como uma coisa "ruim". 

Francisco, o Bispo de Roma, mencionou que ou os cristãos são políticos e 

devemos transformar a sociedade ou seremos uma espécie em perigo de extinção e 

alienação. Portanto, toda feminista deve reconhecer-se como política ou será 

inconsistente com seu discurso. O novo paradigma político feminista é o poder 

compartilhado e o impacto social do pessoal na esfera pública. 

Neste contexto, eu coloco a figura de Maria de Magdala como uma figura de 

liderança e poder feminista, uma figura simbólica do profetismo das mulheres no 
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Novo Testamento e na sociedade atual, pois ela é a primeira a receber a proclamação 

da Ressurreição; a missão de convocar seus irmãos na Galileia e manter a esperança 

viva, nada menos do que a função do profetismo em tempos de exílio e na época do 

segundo templo, momento em que era essencial para avivar a esperança do povo. Na 

época de Jesus é Maria, a de Magdala, quem exerce essa função para a comunidade 

nascente. Agora são as mães diante das sepulturas vazias e covas clandestinas quem 

mantêm viva a esperança da justiça. 

 A teologia feminista reivindica a figura de Maria de Magdala como líder das 

nascentes comunidades da igreja, e denuncia como a liderança das mulheres foi 

intencionalmente anulada pelo patriarcado, mas agora são as mulheres ante as 

sepulturas clandestinas que procuram os desaparecidos que evocam aquelas 

mulheres que foram procurar o corpo desaparecido de Jesus e foram presididas pela 

mulher antes da tumba vazia, que reclamou: - Onde o colocaram? Devolva-o para 

mim e eu vou levá-lo! 

 Maria de Magdala, a mulher da lembrança histórica e em cujo corpo tornou-

se a ressurreição possível. 
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Emparedar o próprio sofrimento é se arriscar a ser devorada por dentro.  
(Frida Kahlo) 

 
 
Introdução 
 

 
Este capítulo busca fazer uma reflexão da situação social da mulher no mundo 

judaico e da proposta que o cristianismo tem a contribuir como alternativa. O 

contexto social judaico machista e piramidal violentava a mulher e normatizava a 

violência na qual se encontravam as mulheres. O impacto desta cultura na vida 

doméstica, familiar e social é muito importante estudar. Aprofundarei a figura de 

Maria Madalena que, como mulher, também sofreu esta situação de violência e de 

inumanidade e que contestou esse sistema que se vinha perpetuando. 

Num segundo momento, trago presente a situação de inumanidade que, em 

várias culturas e países, as mulheres têm que enfrentar no mundo atual, tão cruel e 

insensível como há quatro mil anos. Perigos, violência sexual, física, psicológica, além 

da discriminação por serem mulheres e, ainda, migrantes, pobres, que são 

perseguidas, criminalizadas, roubadas, sofrem o tráfico de pessoas, mortes, etc. 

Como é o caso das mulheres migrantes, neste artigo, destaco as migrantes da 

América Central, aquelas Marias Madalenas que, cansadas de sofrer, enfrentam o 

poder machista e patriarcal, como a situação de violência extrema na qual se 

encontram, saindo em busca de transformar suas vidas e de outras mulheres. 

Histórias de desafios, fortaleza, sofrimento e esperança.  

Para isso, valer-me-ei de testemunhos de mulheres migrantes, que passaram 

pelas casas do “Refúgio FM4”2 do México e cuidam delas. Os testemunhos foram 
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publicados respeitando as gírias e expressões populares de cada uma, a partir da 

cultura e dos países originais. 

 

A mulher na sociedade judaica 

 

Na sociedade judaica, a mulher era degradada em sua dignidade de pessoa 

humana. A sociedade estava estruturada de tal maneira que lhe negava a dignidade 

de mulher. Era considerada um objeto, sem lugar social, usada e, praticamente, não 

reconhecida como uma pessoa com dignidade própria e autonomia. Era usada para 

manter a potencialidade do clã, já que o mesmo dependia do número de filhos para 

mostrar seu poder. Isso levava a considerar a mulher como fonte de vida, cuja 

potencialidade o clã precisava. Por isso, os textos em que são mencionadas as 

mulheres mostram-nas desde esse perfil. Elas tinham um papel fundamental na vida 

conjugal e na tradição. “A pressão social sobre as mulheres de parir filhos homens é o 

teor básico das tradições bíblicas referentes a mulheres estéreis. A pressão social que 

força mulheres ao matrimônio torna-se mais evidente nas fontes onde mulheres se 

negam a casar” (SCHOTTROFF, 2008, p. 170). 

Não tinham direito de pedir o divórcio, porque era contrário à lei judia. 

Quando se passou a aceitar esta prática, se exigia que o marido apresentasse uma ata 

de repúdio. A principal causa de menosprezo com a mulher era a lei da impureza, que 

lhes colocava uma carga pesada nos ombros, impedindo-as de participar da vida 

social. Esta mesma lei as excluía do culto e, como consequência, da possibilidade de 

acesso a Deus: estava privada de Deus, pois sozinha não podia chegar a Ele, somente 

através de seus maridos (BAUTISTA, 1993, p. 32). 

As mulheres passavam por um desconforto e uma insatisfação pela vida que 

levavam e que tinham que aceitar de qualquer maneira. Estavam insatisfeitas, porque 

não “existiam” diante da sociedade e não tinham uma vida digna. Por isso, várias 

mulheres procuravam maneiras, alternativas e estratégias para sair dessa situação. 

Para isso tinham que enfrentar estruturas políticas e religiosas. Quando a mulher 

grita pelas dores do parto e chora (BÍBLIA, Evangelho de João: 16, 20-22), é porque 

tem medo de trazer ao mundo uma mulher, para que sofra como ela, ou um homem 

que vai continuar possivelmente a lógica patriarcal. Mas é também a mulher que se 

                                                                                                                                                                     
2As casas do Refúgio FM4 se encontram junto aos trilhos do trem que levam as cargas que saem do sul 
do México e passam pelo país até o Norte com a fronteira com os Estados Unidos.  
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resiste a engravidar para não perpetuar essa lógica patriarcal, por isso fica doze anos 

com uma hemorragia (menstruação) e, somente quando Jesus chega e ela é vista 

como mulher, como um ser humano, é que ela para de sangrar (BÍBLIA SAGRADA, 

2002, Evangelho de Marcos: 5, 21-43. )3. 

A maioria das mulheres que aparecem na Bíblia têm coragem de buscar a 

libertação, não esperam que a salvação venha de fora. A salvação está presente nelas 

mesmas. Na sua marginalidade, elas são salvadoras delas mesmas e de suas 

comunidades marginalizadas (PEREIRA, 1997, p. 9-10). É o caso das parteiras no 

Egito que desobedecem a ordem do Faraó de matar os meninos e fazem o contrário, 

argumentando que as mulheres hebreias são muito mais fortes que as egípcias e têm 

seus filhos antes da chegada das parteiras (BÍBLIA DE JERUSALÉM. Livro do 

Êxodo: 2, 15-22). Também é o caso de Maria Madalena (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

Evangelho de Lc. 8, 2 ss ), que se junta ao grupo de Jesus, é profundamente 

injustiçada pela tradição, que a coloca como pecadora fazendo a ligação com a 

prostituição. Viver no pecado social, da extrema pobreza, da injustiça social é o que 

leva as pessoas a cometerem faltas.  

 

A tradição eclesial de interpretação tem muitas vezes considerado Maria 
Madalena uma tal prostituta e quis identificá-la com a mulher anônima de Lc 7, 
36-50, embora como prostituta que tinha abandonado sua profissão e se 
arrependido de sua vida de prostituição. Os textos não proporcionam indício 
algum para a identificação de Maria Madalena como prostituta e menos ainda 
para a ideia de “prostituta arrependida” e de prostituição como defeito moral 
(SCHOTTROFF, 2008, p. 168). 

 

A tradição juntou de três Marias em uma só fazendo uma confusão entre a 

prostituta arrependida e a mulher que foi encontrada em adultério. De Maria 

Madalena simplesmente se diz que Jesus a libertou de espíritos, demônios e 

enfermidades, junto com Joana e Susana (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Evangelho de 

Lc. 8, 2 ss). Esses espíritos e demônios são os obstáculos que todos nós padecemos, 

que não nos permitem viver uma vida digna e, por isso, não estamos plenamente 

integradas, vivemos doenças que nos impossibilitam até de pecar (FERRAZ, 2011, p. 

30-1.). A interpretação de que Maria Madalena fosse prostituta é infeliz e não se 

sustenta.  

                                                      
3 Conta a história da filha de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, a qual fazia mais de doze anos 
que não parava de sofrer uma hemorragia constante e estava prestes a morrer. Jairo, quando fica 
sabendo que Jesus estava passando, vai e suplica aos pés Dele para que cure sua filha. 
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A tradição, que sempre a viu como sendo uma pecadora, junto à cultura 

judaica, que não distinguia entre mal-pecado e mal-sofrimento, cuja posse diabólica 

era entendida como sendo uma enfermidade e não tinha relação com aspectos 

morais, a tradição incrustou em Maria Madalena o adjetivo “prostituta”, fez uma 

ligação entre o mal-sofrimento com o mal-pecado. O mal-sofrimento tinha relação 

com a incapacidade de agir, com a fraqueza, com o mal-estar interior junto com a 

pobreza que não necessariamente era econômica; estar mal não necessariamente no 

corpo, mas por não ter nenhuma importância, ser insignificante, incapaz e sem 

crédito. Viver na exclusão social, no preconceito, na homofobia, na intolerância 

religiosa, que é um pecado social, estar e fazer parte do pecado dos outros 

(SEBASTIANI, 1995, p. 20). 

Sem dúvidas, esta falta de vida plena e digna estava presente em cada mulher 

no tempo de Jesus. Em Maria Madalena, a cura significou a sua salvação de modo 

integral, uma mudança de vida e a sua conversão, não no sentido banal de 

arrependimento, de estar numa situação de pecado e passar para uma situação de 

não pecado, mas de passar de uma situação de pecado social e de marginalização 

para uma vida mais autêntica e redimida (SEBASTIANI, 1995, p. 23-4). 

 

A mulher no espaço doméstico 

 

A mulher tinha que estar reclusa em casa, especialmente antes do matrimônio 

e, depois que casava, podia sair à rua com véu, para não mostrar seu rosto e assim 

passar despercebida. Em casa, não podia pronunciar a benção nem antes nem depois 

da comida, e a sua palavra não tinha valor para testemunhar. Como não possuía 

nenhum tipo de instrução, limitava-se aos trabalhos domésticos, convertendo-se em 

escrava de seu marido. Nas classes populares, a mulher, além dessa carga social, 

tinha que ajudar o marido nos trabalhos do campo (BAUTISTA, 1993, p. 33.). Ali elas 

dividiam o trabalho por igual com os homens, ou seja, além dos trabalhos 

domésticos, que somente elas realizavam, ainda tinham uma dupla jornada no 

campo. É ali também que elas sofriam vários tipos de violência. Do mesmo modo, 

esta situação ainda está presente na nossa sociedade. Na cidade, devem trabalhar 

para ajudar no sustento da família e, quando voltam, devem continuar com os 
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cuidados da casa e dos filhos; já no meio rural, elas continuam trabalhando nos 

cuidados da casa, dos filhos e do trabalho no campo. 

O livro de Rute e outros supõem claramente que mulheres e homens trabalhavam 
nas roças, sobretudo na época da colheita. Parece que, na roça, como se mostra 
em Rt 2.9, as mulheres sofriam muito assédios sexuais dos homens. (...). Uma 
série de atividades especiais é atribuída às mulheres. (...). Trabalhavam como 
cozinheiras, padeiras, e na produção de perfumes e pomadas. (...). A confecção de 
roupas e têxteis deve ter sido, em parte, trabalho de mulheres, em todo caso para 
uso particular, mas também além dele. (...). A maioria dos ofícios manuais 
(ferreiros, oleiros, padeiros) parece ter funcionado como empresa familiar 
(SCHOTTROFF, 2008, p. 137.) 

Hoje as mulheres continuam sendo violentadas, desrespeitadas, 

menosprezadas, desvalorizadas. Elas carecem de oportunidades para estudar; muitas 

adolescentes sofrem violência sexual de pais, avós, tios, vizinhos. O seu mundo e as 

esperanças começam a fechar-se. É o que a Simone de Beauvoir afirma: 

Em uma luta em que a insuficiência intelectual a condena a ser sempre vencida, a 
jovem esposa não tem outro recurso a não ser o silêncio, ou as lágrimas, ou a 
violência. (...). Por vezes a mulher procura lutar. Mas, muitas vezes, ela aceita por 
bem ou por mal, como a nora de “A casa das bonecas”, que o homem pericie por 
ela; ele é que será a consciência do casal. Por timidez, inabilidade, preguiça, ela 
deixa ao homem o cuidado de forjar as opiniões que lhes serão comuns acerca de 
todos os assuntos gerais e abstratos. Uma mulher inteligente, culta, 
independente, mas que admirara durante 15 anos um marido que julgava 
superior, dizia-me transtornada, depois da morte dele, que se vira obrigada a 
decidir ela própria sobre suas convicções e sobre sua conduta: tenta ainda 
adivinhar o que ele teria pensado em cada circunstância (BEAUVOIR, 2016, p. 
249). 

 

A mulher sem voz 

 

A mulher, que não tinha nenhum valor jurídico em seu testemunho, torna-se 

mensageira e testemunha da fé dos cristãos (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Evangelho de 

João: 20, 1-2)4. Há uma valorização dela, que é colocada em igualdade de direitos aos 

homens. Portanto, podemos concluir que, para a sociedade, existia uma autoridade 

para dispor da mulher como se fosse um objeto. Ainda precisamos lembrar que 

                                                      
4 Nesta passagem aparece o momento, depois que Jesus é crucificado, que as mulheres ao outro dia 
vão ao túmulo e o encontram vazio. É Maria Madalena que vai contar aos outros discípulos que o 
Senhor não está. Eles acreditam, sem ter visto, no testemunho dado por ela. 
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estava em vigor a lei do levirato, com o objetivo de perpetuar a descendência e 

justificar o patriarcalismo.  

Enquanto mulheres casadas têm um amparo social razoavelmente bom pelo clã, 
as viúvas ficavam de mãos vazias. Faz parte de sua imagem social serem 
desconsideradas, no fundo, como incapazes de sobreviver. (...). Sem recursos, 
porque não podem herdar a terra do marido, dependem da misericórdia de 
parentes. Na maioria das vezes, ficam com a casa e um pedacinho de chão. (...). 
Talvez com um boi ou jumento (SCHOTTROFF, 2008, p. 114). 

A vida da mulher esgotava-se com a maternidade que lhe dava certa segurança 

e, em alguns casos, assegurava-lhe bem-querer e respeito. Só nas classes sociais mais 

abastadas algumas mulheres tinham direitos econômicos, podiam gastar parte de seu 

dote e, quando ficavam viúvas, tinham direito a um dote que era fixado pelos 

doutores da Lei (BAUTISTA, 1993, p. 35). Mas, na maioria das vezes, sofriam 

estupros, assassinatos, ficavam grávidas e eram mortas nas guerras, outras eram 

separadas de seus filhos, levadas pelo inimigo e escravizadas. Há registros de que, 

nos anos 700 a.C. morreram aproximadamente 1500 rapazes, e seus corpos foram 

jogados em uma fossa comum. Nestas situações, aparecem as conhecidas carpideiras, 

que eram as profissionais que choravam nos velórios e essa era uma função 

tipicamente feminina (SCHOTTROFF, 2008, p. 115). 

As mulheres solteiras, que não tinham nenhum tipo de proteção, sofriam 

relações sexuais forçadas. A mulher que não chegasse virgem ao casamento era 

acusada publicamente. Mas acontecia que muitas noivas eram estupradas antes do 

casamento ou mesmo antes do noivado, como há alguns autores que sugerem que foi 

o caso de Maria, mãe de Jesus. 

A história da ilegitimidade de Jesus sustenta a pretensão de Lucas de que Maria 
representa as pessoas oprimidas que foram libertadas. (...). Devido à importante 
veneração da força procriadora masculina em ideologias e biologias patriarcais 
(inclusive no mundo antigo), a lenda de uma gravidez sem pai é uma crítica ao 
patriarcalismo que atinge seu ponto central. Não questiono, em princípio, a 
possibilidade de Maria histórica ter experimentado violência sexual, mas percebo 
nessas lendas mariológicas o intento de narrar um acontecimento milagroso, a 
saber, uma gravidez sem fecundação (SCHOTTROFF, 2008, p. 198). 

Maria Madalena contesta e não aceita esta situação social. Ela era a mulher 

que acompanhou Jesus e aderiu, desde o começo, ao projeto de vida que Ele veio 

anunciar. Maria Madalena era a Discípula Fiel, que sempre esteve junto de Jesus, 
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recebendo os ensinamentos que Ele passava para o povo. Tornou-se a mediadora 

entre Jesus e o povo. Sobre ela se sabe pouco, só a partir dos Evangelhos; as lendas 

são muitas. Vale ressaltar que os evangelhos foram escritos bem depois do tempo de 

Jesus, em que se tinha informações através das testemunhas, em sua maioria 

homens que estavam num contexto patriarcal social machista e que, seguramente, 

não tinham ainda claro o papel de Maria Madalena e muito menos que o Mestre a 

havia considerado como a sua primeira discípula (SEBASTIANI, 1995, p. 20). 

Mas o que devemos destacar é o protagonismo desta mulher, que tinha 

coragem, se fazia ouvir, tinha opinião, tinha discurso, tinha voz. Com suas atitudes, 

ela tinha um discurso e uma proposta que questionava a ordem estabelecida. Resistia 

à normalidade das coisas, pois não queria ser normal, assim como a maioria das 

mulheres. Ela era diferente e lutava para ser diferente. Essa coragem de abraçar o 

movimento revolucionário e de resistência era a sua convicção, a partir da sua 

própria experiência de libertação e de cura dos demônios internos. Sabemos que ela 

teve papéis fundamentais na vida de Jesus, que chorou, inconsolavelmente, do lado 

de fora do sepulcro, quando não encontrou o seu Senhor. Sabemos também que seu 

choro não era só sinal de dor e de luto, mas de uma criaturalidade ainda prisioneira 

das aparências terrenas.  

 

Maria Madalena nos Evangelhos Apócrifos 

 

Nos evangelhos apócrifos5, podemos também perceber a ideia de que Maria 

Madalena virou a discípula de Jesus quando se tornou transmissora da gnose, da luz. 

Ela era a Mestra que ensinava a partir da participação que teve junto a Jesus.  

Maria Madalena respondeu dizendo: "Esclarecerei a vós o que está oculto". E ela 
começou a falar essas palavras: "Eu", disse ela, "eu tive uma visão do Senhor e 
contei a Ele: 'Mestre, apareceste-me hoje numa visão'. Ele respondeu e me disse: 
'Bem aventurada sejas, por não teres fraquejado ao me ver. Pois, onde está a 
mente há um tesouro'. Eu lhe disse: 'Mestre, aquele que tem uma visão vê com a 
alma ou com o espírito?' Jesus respondeu e disse: "Não vê nem com a alma nem 

                                                      
5 Evangelhos apócrifos são textos escritos nos primeiros séculos do cristianismo e que não foram 
aceitos pelo Concílio de Niceia (325 dC) e por esse motivo não são considerados canônicos, ou seja, 
dentro nas exigências teológicas e exegéticas da Igreja. Entretanto, devemos tê-los em conta nas 
diferentes pesquisas.  
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com o espírito, mas com a consciência, que está entre ambos - assim é que tem a 
visão"6. 

No evangelho de Maria Madalena (MM), Pedro reconhece que ela era a amada 

de Jesus. Por isso, pede que lhe fale sobre os ensinamentos que o Mestre tinha 

revelado apenas para ela. Esta atitude do Mestre incomoda a Pedro, porque revela a 

preferência que Jesus tinha por Maria Madalena, desde quando ele aparece aos 

Apóstolos, e Ela se destaca no grupo, ao fazer a maioria das perguntas a Jesus, que 

lhe responde com elogios por sua sabedoria em perguntar (FREITAS, 2009, p. 212). 

O evangelho de Felipe afirma que sempre havia três mulheres que 

acompanhavam Jesus, entre elas, Maria Madalena. Este evangelho afirma que Jesus 

a amava, que a via como companheira e que a beijava frequentemente na boca. Dessa 

afirmação vão decorrer muitas hipóteses que não se poderão confirmar. O que 

podemos dizer é que os evangelhos apócrifos nos confirmam que Jesus era alguém 

que tinha uma humanidade como a de todo homem. Tinha contato com as mulheres 

e as amava com uma sexualidade que não era necessariamente genital. O beijo era 

considerado a comunhão e a partilha do conhecimento e da sabedoria. O amor entra 

pela boca. Mas não podemos ser ingênuos e simbolizar tudo o que aparece. Não 

haveria nenhum problema se Jesus tivesse amado Maria Madalena como qualquer 

homem que, na época, amava a sua mulher (FREITAS, 2009, p. 215). O importante 

não é ficar neste detalhe que, a meu ver, é superficial, o fundamental é a proposta de 

Jesus, de inclusão e potencialização da mulher, escutando-a e encorajando-a. O outro 

ponto é insignificante e não tira o mérito da proposta cristã. 

 

O que se pensa de Maria Madalena  

 

Entre todas as mulheres que aparecem nos evangelhos, sem dúvidas Maria 

Madalena é uma das mais maltratadas, desprezadas e mal faladas, mas, ao mesmo 

tempo, há momentos importantíssimos em que quase é glorificada. Afirma-se que ela 

é a discípula fiel com uma adesão plena a Jesus (SEBASTIANI, 1995, p. 16.). Ela é 

mencionada nos quatro evangelhos canônicos, praticamente nas mesmas situações, 

                                                      
6 Trecho tirado da passagem do Evangelho de Maria Madalena, que é um livro apócrifo encontrado 
escrito há aproximadamente 1500 anos. Este manuscrito foi encontrado na Biblioteca Britânica e 
escrito em aramaico. 
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principalmente junto à cruz (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Mc 15, 39-41; Mt 25, 55-57; 

Lc 23, 46-49; Jo 19, 23-25). 

Maria Madalena é colocada como sendo uma das discípulas mais próximas de 

Jesus, supostamente natural de Mágdala, que se situa na região ocidental do mar da 

Galileia. Segundo o evangelista Lucas, Jesus teria expulsado sete demônios dela 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, Lc 8, 1-2). Maria Madalena também esteve presente junto 

a Jesus na crucificação “Aí estavam também algumas mulheres [...] Entre elas estava 

Maria Madalena” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Mc 15,40). 

Maria Madalena está presente na vida de Jesus nos momentos mais 

marcantes, é a discípula que ama o mestre e se torna a primeira testemunha da 

Ressurreição Dele. Ela é portadora da Boa Notícia. No Evangelho de João, podemos 

perceber que está acentuada a ideia de ser ela a primeira testemunha da ressurreição. 

Ela não é citada como sendo uma apóstola, discípula, mas podemos conferir-lhe esta 

nomeação, porque ela aparece sempre em primeiro lugar. No evangelho de João, 

Maria Madalena vai ao túmulo no primeiro dia da semana e recebe o anúncio da nova 

criação, da nova aliança entre Deus e os homens. 

É mencionada doze vezes no evangelho de João, mais ainda que Maria, a mãe 

de Jesus. Por isso, podemos inferir que, por trás desta supremacia, há uma 

significação especial. Maria Madalena e as outras mulheres estão junto de Jesus 

desde os inícios da sua vida pública. Com este dado, podemos considerá-las 

apóstolas, discípulas, entendendo-as como aquelas que se colocaram, materialmente, 

a serviço de Jesus, aceitando ser suas apóstolas, porque se aderem plenamente a 

Jesus no seu seguimento.  

O que importa destacar é que as mulheres, neste caso Maria Madalena, 

sempre estiveram presentes no movimento dos cristãos e que elas são as 

encarregadas da missão antes de qualquer outro; há uma investidura para um papel 

apostólico, pois é a elas que Jesus encarrega a sua missão, dando-lhes uma 

importância significativa. 

O seguimento requer fazer o caminho juntos. As discípulas seguiam a Jesus e o 

serviam com seus bens. Fazia parte da tradição judaica, no caso, os homens servirem, 

providenciarem, com bens, a sustentação do mestre. Elas seguem Jesus como 

qualquer outro, dão ouvido ao anúncio do Reino e acreditam no homem que o têm 

como Mestre (SEBASTIANI, 1995, p. 43-4). 
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Chamar pelo nome é típico dos relatos de missão. Maria Madalena reconhece 

ao ressuscitado quando se sente chamada pelo nome “Maria. Ela virou-se e exclamou 

em hebraico ‘Rabi” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Jo 20,16.). Na cultura semita, 

pronunciar o nome constitui um ato de propriedade daquele que chama. Quando 

Jesus chama Maria Madalena, quer-lhe dizer: “Tu me pertences” Jesus chama pelo 

nome próprio, aquele que, no cotidiano, é usado, e ela responde como sempre 

respondia e chamava a Jesus: “Mestre”. 

 

Maria Madalena Apóstola 

 

Podemos perceber, claramente, a importância que Maria Madalena teve na 

vida e na missão de Jesus. A questão que nos colocamos é: por que Maria Madalena, 

tendo um papel tão importante, desaparece depois do anúncio da ressurreição? 

Parece que os evangelistas como que tiraram-na de cena, é silenciado o protagonismo 

que Jesus lhe tinha dado durante toda sua missão terrena. Ao morrer, Jesus 

desaparece e ela também. A questão está em tentar entender que os evangelistas 

sabiam da importância que Maria Madalena tinha para Jesus e para os primeiros 

cristãos. Por isso, ela aparece de forma clara e sugestiva. Qual é o motivo pelo qual 

ela deixa de ser essa referência tão importante, e no lugar dela passem a ser 

destacados os discípulos? 

Como já falamos anteriormente, os discípulos fogem quando Jesus vai ser 

crucificado. Era muito perigoso para as famílias ficarem perto, porque podiam 

terminar sendo crucificadas. Mas Maria Madalena enfrenta esse perigo e se mantém 

firme perto da cruz, enfrentando os soldados. Os evangelistas são unânimes nos 

relatos da ressurreição. Ela vai para colocar óleo no corpo morto de Jesus (BÍBLIA 

DE JERUSALÉM, Mt 28.1-10, Mc 16. 1-8, Lc 24. 9-10 e Jo 20,1-18). Lembrando que 

Apóstolo é aquele que recebe de Jesus o mandato da pregação missionária, aquele 

que foi testemunho ocular da vida e dos fatos de Jesus. Maria Madalena é a primeira 

Apóstola, porque foi ela quem, por primeiro, não só viu, mas falou e manteve a 

relação profunda que tinha em comunhão com o ressuscitado. 

Maria Madalena está no coração do cristianismo. Ela foi a primeira a ver o 

ressuscitado, por isso, podemos dizer que ela é a fundadora do cristianismo. Se o 

cristianismo é a crença na morte e ressurreição de Jesus e se Maria Madalena foi a 
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primeira a ver a morte e a sua ressurreição, de fato ela iniciou o cristianismo. Por isso 

a sua importância. Nós não temos relatos nos evangelhos canônicos que mostrem 

que os Apóstolos viram e foram testemunhas da morte de Jesus. Eles não estavam 

presentes ao pé da cruz. Foram as mulheres que, encorajadas por Maria Madalena, 

estiveram presentes. Os Apóstolos se fazem presente na ressurreição porque Maria 

Madalena vai em sua busca e anuncia. Ela é a única que tem a graça de receber 

sozinha o ressuscitado. Não há ninguém quando Ele se aproxima. Ela não precisa de 

nenhuma testemunha, a sua palavra tem valor supremo. As outras aparições do 

Ressuscitado acontecem quando os discípulos estão juntos. 

 

Maria Madalena e as primeiras comunidades 

 

As primeiras comunidades se formam na resistência de não deixar morrer o 

espírito que as motivava a continuar, passando às próximas gerações o espírito de 

igualdade e respeito mútuo. Maria, por ser aquela que sempre estava perto do 

Senhor, do qual recebeu o ministério apostólico, foi, sem dúvida, uma das mulheres 

que impulsionou e organizou as primeiras comunidades, lideradas, principal e 

inicialmente, por mulheres viúvas e abandonadas que ficaram em Jerusalém após o 

exílio dos homens (BOHN GASS, 2005, p. 42-3). 

Não podemos descartar a possibilidade de que muitos escritos tenham sido 

redigidos ou relatados por mulheres, pelo seu estilo e sua sensibilidade. Muitos deles 

tiveram uma influência significativa da mulher, outros talvez tenham sido escritos 

por um homem, isso é provável, mas influenciados pelo interesse cultural da mulher. 

Sabemos que as comunidades do discípulo amado eram lideradas por mulheres, sem 

dúvida essas comunidades tinham uma influência na escrita, não só na questão 

técnica, mas na questão intelectual (SCHWANTES, 1988, p.103-4.) 

Essas pequenas comunidades caracterizavam-se pelo bem comum e a partilha 

do poder não centralizado. Eram formadas por judeus, samaritanos e helenistas, que 

estavam empobrecidos e muito frágeis. Apesar de estarem muito próximas a Jesus, 

elas começarem a passar por dificuldades, pela diversidade cultural e as influências 

dos judeus não convertidos e dos gregos (BOHN GASS, 2005, p. 121-2). 

Tendo em conta que os primeiros escritos, que nos relatam sobre as primeiras 

comunidades, são datados entre os anos oitenta e noventa da era cristã; neles não 
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encontramos a presença das mulheres e muito menos de Maria Madalena. Estes 

silêncios são muitos significativos. Maria Madalena não poderia ter deixado de lado a 

obra começada por Jesus. Pelo amor que a unia ao Mestre, deve de ter dedicado o 

resto da sua vida para manter o Espírito do Senhor nas comunidades de iguais, 

colocando em prática tudo aquilo que aprendera com o Mestre na partilha da vida e 

do pão. 

 

 Maria Madalena como Mulher Migrante 

 

Diante desse contexto de marginalização, de violência física e emocional 

contra as mulheres, há uma cultura que normatiza e promove essa violência. 

Podemos confirmar que essa situação está presente nos dias atuais. As mulheres 

continuam a sua batalha, muitas vezes sendo encorajadas por homens que não 

concordam com esta cultura de marginalização e de violência, mas ainda assim em 

vários contextos a sua luta é solitária e desafiante. Romper com o pensamento 

totalizante, ontológico, machista e preconceituoso é um desafio constante na 

atualidade. Porém, encontramos essa valentia assim como Maria Madalena, que 

acreditava na transformação social daquele contexto e procurou mudar a vida das 

mulheres e a sua. Foi migrante, refugiada e esteve a caminho em busca de uma vida 

mais digna para todas. Hoje há muitas mulheres que também não aceitando a 

situação que se encontram decidem buscar modos, alternativas de vida digna. É o 

caso das mulheres migrantes que, ao não aceitarem a situação de miséria material e 

existencial na qual se encontram, decidem sair em busca de uma vida mais digna.  

Centrar-me-ei agora na migração feminina, na América Central, dos países de 

Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Honduras e Costa Rica. Essas mulheres que 

saem com destino ao “sonho americano” e empreendem um êxodo difícil, desafiante 

e cruel terão que caminhar, viajar, correr, esconder-se durante um percurso de mais 

de 3000 quilômetros pelo México, que é um corredor de migrantes para os Estados 

Unidos. 

 

 Contexto Social na América Central 

 

A América Central está formada por países que se dedicaram desde sua origem 
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à agricultura nas poucas terras que sobraram para os nativos depois da colonização 

europeia, com o roubo da maioria das terras pela elite branca (FM4 PASO LIBRE, 

2017b, p.21), que continua despojando as comunidades nativas, empobrecidas pela 

própria elite. As comunidades nativas se veem forçadas a sair e deixar suas moradias 

(FM4 PASO LIBRE, 2017b, p.23). O Estado, sem força para se impor contra o 

capitalismo desumano, não consegue dar a mínima segurança nem proteção para 

essa camada da sociedade, que fica à mercê do mercado e das políticas externas. Toda 

esta situação favorece a implantação do crime organizado e do narcotráfico, com as 

outras forças paralelas, como a corrupção, os desvios e os rombos de dinheiro 

público, prostituição, roubos de carros, tráfico de armas, contrabando, tráfico de 

pessoas e de órgãos (FM4 PASO LIBRE, 2017a, pp.24-5). 

Os governos são omissos diante dos casos de mortalidade infantil, das 

violações a adolescentes, tanto homens como mulheres, da mortalidade materna e 

infantil, do feminicídio, da violência da pandillas7 , da falta de medicação e do 

crescente despojo das moradias (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.25). A maioria dos 

migrantes que se veem obrigados a sair de seu país são homens, mas a cada dia 

cresce o número de migrantes mulheres, o que ainda é mais difícil pela situação de 

fragilidade e de violência que essas enfrentam nos países de origem. 

 

Las esposas se encuentran en el centro de la violencia masculina intrafamiliar, 
al ser víctimas de golpes, humillaciones, violaciones y enfrentar ciclos 
recurrentes de violencia cuando el marido llega alcoholizado en casa. (...). La 
precarización del trabajo y el desempleo masculino hace que las mujeres 
asuman más responsabilidades movidas por la necesidad y por ideal de mujer y 
de madre. (...). A los hombres les cuesta escaparse a los estereotipos de género. 
(...). La infidelidad, no dar cuenta de sus actos, limitar el ingreso o gastos 
personales de las mujeres, disponer del tiempo de los demás, dar permiso para 
visitar a los parientes e inclusive, en un caso, el abuso sexual a menores es visto 
como algo normal o natural (FM4 PASO LIBRE, 2017b, p.31). 

 

Com as mulheres trans, devemos acrescentar a falta de oportunidade de 

trabalho (FM4 PASO LIBRE, 2017b, p.71-4). Aqui encontramos uma situação de 

extrema violência contra a mulher, uma situação de indignidade assim como nos 

                                                      
7 Pandillas são grupos armados que vivem nas periferias das cidades na maioria dos países de América 
Central e México. Estes grupos são muito violentos e fortemente armados, obrigam as famílias a 
pagarem uma “cuota” ou “mesada” para que as famílias, comerciantes e motoristas de taxi e ou 
transporte possam circular dentro dos bairros, oferecendo-lhes segurança. Aqueles que não 
conseguem pagar a mesada que a cada pouco tempo aumenta, vai de 15 a 30 dólares por semana, são 
ameaçados ou mortos. 
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séculos a.C. e no tempo de Jesus. Diante desse mesmo contexto é que surgem as 

novas Marias Madalenas, inconformadas com tanta violência ou com a perpetuação 

dessa violência. Assim como no tempo judaico, cansadas de serem violentadas, 

machucadas e de terem que esconder com um véu as marcas no corpo deixadas pelos 

golpes que sofriam e de serem tratadas como animais, elas deixam essa vida e saem 

em busca de um mundo mais justo e com mais oportunidades, mas são amaldiçoadas 

pelos parentes.  

 

A promessa de uma Terra Prometida 

 

Há uma promessa de uma terra diferente, de um lugar onde se possa viver 

com dignidade. Todas as famílias na América Central sabem de outras pessoas que já 

migraram e que conseguiram um trabalho e estão ajudando seus familiares que 

ficaram no país sofrendo o contexto de miséria. Devemos destacar que, nos Estados 

Unidos, a mão de obra barata do migrante é o que impulsiona a economia. O que 

acontece é que, nas últimas crises econômicas, houve um excesso de migrantes e o 

governo mexicano assumiu a responsabilidade de controlar, barrar esse “lixo 

humano” que transita pelo país para chegar aos Estados Unidos (BAUMAN, 2005. p. 

80). 

Para poder realizar esse sonho de uma vida economicamente mais segura para 

eles e suas famílias, os migrantes enfrentam muitos desafios. Por exemplo, passar e 

derrubar muitos muros. Quando pensamos em muros, geralmente nos vêm à cabeça 

os muros físicos que são construídos na fronteira do México com os Estados Unidos. 

Mas temos que ter presentes também os muros simbólicos que também são difíceis 

de derrubar. Os muros da indiferença, do preconceito, da xenofobia, da intolerância, 

do medo. Também temos no México o muro do genocídio migratório, que muitos não 

conseguem passar. A seguir, relato um testemunho de um hondurenho que ajudava 

as mulheres a atravessar o México para chegar aos Estados Unidos. Conta uma das 

tantas situações da violência pela qual passam as mulheres migrantes: 

Vi a dos mujeres solas en Chontalpa, Tabasco, les cortaron el cuello porque iban 
solas y se murieron. Los que las mataron dijeron que “no pueden viajar solas”. 
Otras dos fueron golpeadas y secuestradas porque les negaron dinero e iban 
solas. (...). “A las maras no les gustan que pasen con mujeres, piden cuotas y se 
las quitan a uno”. (...). “Violaron a una mujer un grupo de asaltantes, su 
hombre se quiso meter y a él también lo violaron”. (...). “no haría el viaje con 
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una mujer porque es muy peligroso. No me gustaría que algo pase y tener que 
involucraren y poner mi vida en riesgo”. (...). “Hay gente que se quiere 
aprovechar de ellas y nosotros las tenemos que defender, por lo que nos 
arriesgamos más”. (...). “Las mujeres sufren más, pueden ser agarradas y no 
pueden hacer nada; la mujer corre mas peligro por motivo de ser mujer, los 
hombres las desean”. “Las mujeres tienen menos fuerza y por eso viajan más 
varones que mujeres. Una mujer puede ser violada, secuestrada sin importar 
que vayan con pareja o no. Si tuviera una mujer que migrara, no la dejaría ir, 
las mujeres corren mayores riesgos” (FM4 PASO LIBRE, 2017b, pp.128-9). 

Como muros não físicos, também devemos destacar os grupos pandilleros, 

que se encontram em todo o percurso. Também os chamados Coyotes8, que fazem 

parte do narcotráfico. São muitos os muros que eles devem enfrentar e superar, como 

o maltrato, os sequestros, os homicídios e as extorsões (FM4 PASO LIBRE, 2017b, 

p.103). Quando encontramos uma mulher migrante, essa situação se complica ainda 

mais. Muitas mulheres vestem-se com roupas masculinas, caminham imitando 

gestos masculinos, para que ninguém perceba que são mulheres, para, desse modo, 

conseguirem realizar a travessia com menos perigo (FM4 PASO LIBRE, 2017b, 

pp.86-7). Mas, assim mesmo, enfrentam os apedrejamentos da população quando o 

trem passa pelos povoados, porque são considerados perigosos e a população sente 

desprezo para com eles (FM4 PASO LIBRE, 2017b, p.107). A seguir um testemunho 

de uma mulher migrante que viaja no trem, e que teve que buscar estratégias de 

sobrevivência: 

 

Desde tapachula, y cuando venía en el tren, fue cuando ya me vestí de 
hombre...... no quisiera nada, que me vayan a violar o algo, pá que no me 
vieran nada, así que pensé – deja me visto como hombre -: venía con un gorro y 
el pantalón así guango, bien chola, Ei! Yo sabia de eso del disfraz, porque hay 
unos que ya habían venido, y eran los que nos contaba que era peligroso, que 
esto que lo otro y pues ya le dije: - Dios sabrá! Diosito me cuida en todo el 
camino. (...). Hay partes que uno está solo y cuando llegamos a una tienda pues 
ya, entramos, y pensaban que era hombre, nada mas cuando, ya ves, la 
vocecita.... se da cuenta (FM4 PASO LIBRE, 2017b, p.88). 
 
 

A seguir, o relato de Yuri (trans), da Guatemala, que ficou órfã aos sete anos 

de idade, tem doze irmãos que a trataram com muito desprezo, negando-lhe comida, 

                                                      
8 Coyotes ou coiotes são pessoas geralmente homens, que fazem parte de uma organização criminosa 
que organizam grupos de pessoas que desejam migrar. Eles devem pagar ao coyote de 6 mil a 20 mil 
dólares para que eles as levem com certa segurança até a fronteira com os Estados Unidos, tendo em 
conta que, depois que os migrantes pagam a quantia solicitada, muitos são abandonados e mortos pelo 
caminho. Devemos ter em contas que esta facção criminosa está nas estradas e à beira dos trilhos do 
trem esperando migrantes indocumentados para raptá-los e depois solicitar recompensa aos 
familiares, em outros casos para a venda de órgãos ou prostituição.  
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batendo nela até quebrar seus dentes e obrigando-a a dormir no banheiro ou na rua. 

Tentou suicídio aos dezesseis anos, uma tia começou a cuidar dela. 

 

Ha tenido varios trabajos, le gustaba ayudar en el local de belleza de un amigo, 
es estilista. Pero también há hecho ceviches. Y, como las demás, ejerce la 
prostitución. Las autoridades han abusado sexualmente de ellas con frecuencia: 
ella tenia 14 años cuando unos policías la violaron en una cancha de fútbol. En 
la calle, en la competencia por el lugar, otra transgénero la acuchilló cuando 
tenía 17 años: fueron 7 cuchilladas y una perforó el pulmón, estuvo en coma y 
pasó mas de 40 días en el hospital sin que nadie llegara a visitarla. También a 
una amiga la dejaron morir, tuvo un accidente y en el hospital le indicaban 
“toma asiento, ahorita te van a atender, pero nunca lo hicieron y le decían: ‘si 
eres hombre por qué vienes vestido de mujer’; la herida se gangreno y falleció 
por ello”. A la otra le quitaron la mano a balazos. Para este tempo son cinco las 
amigas asesinadas (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p. 98). 
 
 

 

Perfil da mulher migrante  

 

As mulheres que migram o fazem de maneira independente, sem a companhia 

de nenhum homem, sem condições de continuar nos seus países de origem por falta 

de oportunidades de trabalho, da violência familiar e doméstica. No caso das 

mulheres trans, pelo motivo de violência, ameaça de morte e discriminação, como 

vimos na história de Yuri a situação é mais precária ainda. O mercado laboral é muito 

limitado. Algumas delas conseguem trabalhar em restaurantes, salões de beleza e 

estética, como manicures, ou na prostituição. Quando exercem a prostituição, a 

violência que enfrentam é maior ainda. Há uma normatização da violência e essas 

mulheres ficam na extrema vulnerabilidade (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p. 94). Os 

grupos de pandilleros, que são muito violentos usam essas mulheres trans para 

vender droga, em troca de segurança para não ser violentadas até pelos policiais 

(FM4 PASO LIBRE, 2017a, pp 91-2.). Como a história de Yeni que mostra a violência 

das pandilhas com as mulheres: 

Ella, a los 14 años, fue secuestrada una semana y violada reiteradamente por el 
secuestrador, fue libertada por la policía y logra que el violador sea condenado 
a 10 años de prisión. En la cárcel éste se re-pandilleriza, y le manda mensajes 
amenazándola; cumplida su pena salió. Una tía le avisa que él va a ir a por ella. 
La complejidad de este caso se produce cuando Yeni cuenta que otra tía es 
pareja del hermano del pandillero violador de Yeni que sale huyendo con la 
angustia de lo que puede pasarle a sus hijos de 6 y 4 años en venganza. Los 



 

 

 
 

Luis Alberto Méndez Gutierrez | 67 

 

niños no salen de la casa de sus padres, solo cuando van a la escuela su padre y 
un amigo de ella los lleva y los recoge (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.89). 

Outro motivo para migrar é que muitas mulheres passam pela experiência de 

verdadeiros infernos em suas famílias, por serem violentadas pelos próprios maridos. 

Há arranjos e “pagamentos” de mesadas para as pandilhas com filhas adolescentes 

que são obrigadas a terem relações sexuais com pandilleros. Essa prática antiga de 

trocar as filhas por animais, vendê-las (BEAUVOIR, v. II, 2016, p. 92.), sem se 

importar com o que elas pensam, está presente nessas realidades. Há realidades de 

orfandade, de abandono por parte dos homens, obrigando-as a ter que se prostituir 

para manter seus filhos. Casos de bigamia, infidelidade. Crianças que, quando 

nascem, por serem mulher, são dadas de presente para outras famílias (FM4 PASO 

LIBRE, 2017a, pp.83-4). 

Como vemos, há uma instabilidade no núcleo familiar e dentro desse contexto 

a mulher tem que assumir a responsabilidade dessa família com ausências e 

presenças dramáticas (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.30). São vítimas de abusos, de 

golpes por parte dos maridos quando voltam da cantina alcoolizados. Muitas 

mulheres são recrutadas à força para serem comercializadas como escravas sexuais, 

outras terminam consentindo por não terem nenhuma alternativa. Algumas se 

integram nas pandillas para poder ter mais segurança e não sofrer mais agressões 

físicas. Porém, ao entrarem nesses grupos, rompem os estereótipos e assumem 

comportamentos masculinizados, agressivos e retalhadores, tornando-se sujeitos e 

não protagonistas. Terminam fazendo os mesmos trabalhos que fazem os homens, 

roubam, vendem drogas e armas, e matam, “Ninguém me disse o que era bom ou 

mau. Aos 12 anos aprendi a ser uma assassina, pensava que era a melhor forma para 

defender-me. De fazer parte do grupo dos fortes, e não dos fracos” (FM4 PASO 

LIBRE, 2017a, p.23)9.  

Estas mulheres se autoafirmam pela violência. E porque são incapazes de 

contestar os sujeitos ao quais estão sujeitas (BUTLER, 2017, p. 72-3). Aquilo que 

Simone de Beauvoir nos diz, que a mãe sempre quer se realizar na filha, por isso é 

extremadamente exigente com ela, sente-se muito decepcionada quando a filha a 

contradiz, e dessa maneira se autoafirma. Mas esta atitude não é passiva, é um ato 

violento, de brigas, de discussões, até de violência física e jogo de forças, quando a 

                                                      
9 Testemunho de mulher “pandilheira”. (Tradução nossa). 
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mãe exige que a filha case com um coyote ou pandillero para ter mais segurança 

familiar e econômica, muitas filhas resistem a isso e escolhem ir embora da casa dos 

pais (BEAUVOIR, v. II, 2016, p. 231-2).  

Elas saem com a esperança de retornar um dia a seu país de origem e poder 

viver em sua casa novamente. A mulher sempre quer transformar o seu inferno num 

paraíso, sua prisão em um reino onde ela seja a soberana (BEAUVOIR, 2016, p. 219). 

É com este sonho que elas partem e enfrentam as adversidades. As famílias 

americanas que aceitam estas mulheres vindas sem documentos, com falta de 

oportunidades, criminalizadas por não ter documentação legal, exploram-nas nos 

trabalhos semanais que devem realizar para poder mandar dinheiro para seus filhos, 

que ficaram nos países de origem (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.14). 

 

A travessia  

 

Para chegar a essa terra sonhada terão que passar muitas dificuldades. Muitas 

chegarão, pagando um preço muito alto, outras serão deportadas no caminho ou ao 

chegarem à fronteira, muitas terão suas vidas ceifadas na travessia. O feminicídio que 

se dá como uma prática não convencional, porque encontramos essa prática sobre 

corpos vulneráveis e frágeis de mulheres e crianças (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.97). 

Os agressores apropriam-se dos corpos num espaço público e diante do olhar de 

outras vítimas ou de outros agressores há uma exibição mórbida de domínio e de 

destruição com aquele que consideram seu inimigo. É uma agressão sexualizada, 

porque se serve do corpo da mulher como bastidor e suporte. Mas devemos ter em 

conta do mesmo modo que o feminicídio se dá também na comercialização das 

mulheres que são sequestradas quando estão em trânsito para os Estados Unidos e 

são vendidas no mercado criminoso de pessoas, na exploração sexual pelas máfias. 

Podemos perceber que há um novo modelo de violência contra a mulher, já não é 

mais dentro do espaço doméstico como já é sabido que acontece nas famílias de todo 

tipo.  

Quando essas mulheres saem de seus países, além de deixar dependentes 

econômicos, a metade delas que passaram entre os anos de 2014 e 2017 disseram que 

não tinham filhos, mas a outra metade declarou que tinham entre um e três filhos 

que ficaram em seus países. Alguns casos extremos declararam que deixaram até 7 
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filhos (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.51). Essas mulheres que transitam pelo México 

(corredor para os Estados Unidos), segundo estatística entre os anos 2010 e 2017, em 

sua maioria, são jovens, solteiras, mães de filhos de diferentes companheiros. Mais 

da metade dessas mulheres são analfabetas ou com baixíssimo nível de instrução 

formal. A outra metade não concluiu o primeiro grau de escolaridade, poucas 

começaram o segundo grau e menos ainda o terminaram. A consequência da baixa 

escolaridade impacta nas possibilidades de uma melhor vida no país de destino (FM4 

PASO LIBRE, 2017a, p.53).  

Antes de saírem de seus países, estavam em ocupações como empregadas 

domésticas, na limpeza de escritórios e lavandeiras, como vendedoras ambulantes, 

cuidando de crianças, como trabalhadoras em fábricas ou agricultoras. Porém, há 

muitas mulheres que eram inativas antes de migrar. Podemos perceber aqui esse 

processo de incorporação da mulher no mercado de trabalho, porém, devemos 

destacar também que a baixa escolaridade que elas apresentam favorece para que 

esses trabalhos sejam precários e altamente feminizados dentro de um processo de 

migração também precário e violento (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.55).  

O fato de a maioria dessas mulheres estarem passando pelo México, em 

situação irregular, além de criminalizadas, faz com que estejam sempre na 

clandestinidade e, por consequência, vivam na invisibilidade, além de estarem 

expostas a muitos outros perigos. Muitos delitos pelos quais sofrem não são 

denunciados devido a sua clandestinidade e não entram nas estatísticas oficiais do 

governo mexicano. Segundo um informe de 2011 da Comissão Nacional dos Direitos 

Humanos, aproximadamente 20.000 migrantes eram sequestrados por ano (FM4 

PASO LIBRE, 2017a, p.73). Segundo estatísticas dos centros de atendimento aos 

migrantes no México, são preocupantes as situações de violência, de abuso físicos e 

verbais, de discriminação, de roubos, de extorsões, de sequestros por parte de 

funcionários federais. Ainda é mais preocupante os casos quando se trata das 

mulheres migrantes que acrescentam ter sofrido esses abusos, mas também os 

abusos pela condição de gênero como violência sexual, tráfico de pessoas, sequestros 

pelo crime organizado que, em várias ocasiões, além de roubar as mulheres, tenta 

integrá-las nas atividades do crime, para que se tornem um meio de chamar outras 

mulheres, que, enganadas, terminem também entrando no crime. A maioria das 

mulheres que são sequestradas também pelo grupo dos pandilleros sofrem diferentes 
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ameaças e agressões. Esta situação mostra realmente a alta vulnerabilidade que as 

mulheres migrantes da América Central, como do México, sofrem quando estão em 

situação de trânsito para os Estados Unidos (FM4 PASO LIBRE, 2017a, pp.73-4). A 

seguir a história de Vanessa: 

Vanessa, una mujer salvadoreña que pasó en 2016 por FM4 Paso Libre. Ella 
venía huyendo del marido que la golpeaba y la quería obligar a vender drogas 
para la mara para la cual él trabajaba, facilitaba que otros compañeros 
tuvieron relaciones con ella y siempre amenazaba con: “te voy a quitar a los 
niños y no sé qué”. Esta joven dijo que nunca quiso pertenecer a una pandilla. 
Era víctima de violencia en sa casa y por ello repitió la típica historia de 
conocer a un muchacho que le pinta el mundo hermoso y se sale a los 16 años de 
casa para sufrir nuevamente de golpes y demás agravios. Ella inicia el viaje 
hacia Estados Unidos con unos primos, en México es víctima de violación sexual 
frente a sus primos y a ellos los golpean. En el camino se pierden de vista y ella 
continua sola, ya no sabe ni a donde va ni qué está haciendo, solo sabe que hay 
que subirse a los trenes que van para el norte. (...). Terminamos subrayando 
que los cuerpos de las mujeres – pandilleras, jainas u otras – sirven para la 
venganza entre las pandillas o es utilizada entre miembros para imponer 
respeto (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.36). 

 

Enfrentar La Bestia10 

 

Todas as mulheres têm que enfrentar as mesmas situações que enfrentam os 

homens. Têm que subir nos trens de carga para ir penduradas durante horas, têm 

que enfrentar ameaças, extorsões, intimidações e sequestros. Segundo informações 

relatadas por elas nos depoimentos dados nos refúgios para migrantes em 

Guadalajara, elas sofreram mais abusos e violência das próprias autoridades 

mexicanas e depois do crime organizado (FM4 PASO LIBRE, 2017a, pp.74-5). 

Com certeza um dos maiores desafios que todo migrante tem que enfrentar, 

mas quando se é mulher ainda é mais cruel, é viajar nos trens de carga que saem do 

sul do México até a fronteira norte com os Estados Unidos. Longas horas de viagem, 

em condições de inseguridade total. Penduradas entre os vagões, deitadas em cima 

deles, durante horas até um destino imprevisto em que se atiram, depois de nove, dez 

                                                      
10 Trem de carga que sai do sul do México e atravessa todo o país até a fronteira sul norte-americana. 
Os migrantes empobrecidos e sem condições econômicas, por não terem documentação (visa) para 
transitar pelo México, e para evitar os postos de migração, viajam pendurados nos trens de carga. As 
inúmeras situações inumanas e de bestialidades que têm que enfrentar deu o nome a este trem de 
Bestia. 
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horas de viagem, para descansar e continuar a viagem num próximo trem. É a 

situação  de  Helen, de  Honduras, que,  grávida  e  com  seu  filho  pequeno,  tem  que 

viajar nos trens: 

Si, pero fue de lo más feo porque mire, estuvimos todo un día esperando el tren 
que salieron tres trenes y ninguno era que supuestamente el que íbamos a 
agarrar yo no pude estaba embarazada, con el niño, Como iba a correr? Y 
corriendo, entonces fue complicado. (...). Si, si pues el niño uno nunca sabe, allá 
abajo estaba caliente. (...). Pero no sabemos acá arriba y entonces sí, yo venía 
un poco preparada y para el niño más que todo (FM4 PASO LIBRE, 2017a, 
p.108). 

A besta não tem piedade e muito menos misericórdia para com as mulheres 

que têm que disputar lugares e situações perigosas no mesmo grau de exigência que 

os homens. E por que usar esse transporte perigoso? Pelo simples motivo da situação 

de empobrecimento que enfrentam todos os migrantes, as mulheres ainda mais, além 

de evitar também os operativos de migração que se encontram nas estradas oficiais 

de transporte de passageiros. O preço? Enfrentar as inclemências do tempo com a 

exposição contínua de chuvas, sol, calor, frio, ventos, fome, dias sem poder dormir 

para não cair do trem. Muitos chegam aos refúgios com enfermidades bronco-

respiratórias, com infecções, com febre, com gripe. É muito comum as infecções 

estomacais e respiratórias e o cansaço extremo, esgotamento físico que leva a perder 

a noção de perigo e de manter-se em situação de alerta para não incorrer em algum 

perigo (FM4 PASO LIBRE, 2017a, p.107). Essas pessoas vivem na extrema 

indignidade de ter que comer, urinar, defecar em cima dos trens, de untar o corpo 

com cebola e alho como repelente contra os insetos: 

 

Ser mulher é sempre arriscado  

 

Pelo fato de viver na clandestinidade forçada, muitas vezes por falta de 

conhecimento geográfico, entram em territórios do cartel do crime organizado que 

controla o tráfico de pessoas. Quando são mulheres, são vendidas como domésticas, 

depois de serem abusadas, outras acabam sendo exploradas no mercado sexual. Em 

um informe de Amnistía Internacional11, estimou-se que, de cada dez mulheres 

migrantes, seis vivem alguma forma de abuso sexual durante o trânsito para os 

                                                      
11 Amnistia Internacional é um organismo internacional que se encontra em aproximadamente 150 
países. A sua finalidade é denunciar abusos contra os Direitos Humanos. 
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Estados Unidos. As intimidações, as agressões, as violações são o preço que toda 

mulher deve pagar para chegar ao destino. Migrar ou morrer de fome ou de violência, 

tanto nos países de origem como no trânsito? Mas há o desejo por uma qualidade de 

vida melhor, é o impulso para seguir o caminho (FM4 PASO LIBRE, 2017a, pp.109-

10). Dom Alfonso, um senhor mexicano que mora à beira dos trilhos do trem e que 

sempre está pronto para ajudar aos migrantes, conta que uma noite evitou um 

estupro de policiais contra uma mulher: 

 

En una ocasión oí gritos en horas de la madrugada y me llamó la atención que 
eran gritos de mujer, varias veces me ha tocado, pero esa es la que más 
recuerdo. Oí los gritos, en la madrugada, como a las dos y media de la 
madrugada, me paré de inmediato y por esas circunstancias siempre duermo 
con pantalones puestos, camisa puesta o playera, listo para levantarme. Salí 
con un arma a ver qué ocurría. Estaba parado el ferrocarril, avance hacia 
donde se oía el jaloneo, el forcejeo y la grava se removía. Eran policías, de esa 
policía privada, intentando violar a la fuerza a una mujer. Entonces me les 
enfrenté, les dije – que está pasando ahí? – Somos policías – Y eso que? Eso no 
te da ningún derecho a abusar en contra de la dama, - . (...). Hice dos disparos 
al aire y cuando oyeron los disparos, se metieron debajo de los vagones para 
cruzarse hacia el otro lado y se oyó que iban corriendo. (...). entonces ya me 
aproxime y la dama se estaba acomodando sus ropas (FM4 PASO LIBRE, 
2017c, p.51). 

 

A mesma situação que muitas mulheres passavam no mundo judaico, isso 

encontramos na passagem evangélica da mulher encontrada em adultério, a qual 

Jesus não a condena. Essa passagem é uma crítica ao sistema machista que justifica e 

isenta o homem de toda responsabilidade moral. A culpa é sempre da mulher. Essa 

situação de extrema violência, faz-se presente nas mulheres migrantes que estão a 

caminho de uma vida mais digna. Na resistência, na esperança de um mundo onde 

elas tenham um lugar. É a clareza das Marias Madalenas, as conhecidas matronas 

que há mais de 30 anos dedicam seu tempo, suas vidas, sua segurança a cuidar e 

dignificar esse momento da passagem de migrantes por Guadalajara. Elas fundaram 

um “Centro de hospitalidade” para migrantes, que passamos a relatar: 

Se trata de un grupo de mujeres, la mayoría de ellas abuelas, quienes forman 
parte de las Voluntarias Vicentinas. (...). Inspirado en la vida y obra de San 
Vicente de Paúl (1581-1660), sacerdote católico francés que tuvo una especial 
sensibilidad para promover el servicio a los más pobres. Tienen ya casi 30 años 
de ofrecer una atención especial a las personas migrantes que pasan por La 
Venta del astillero en el municipio de Zapopan, Jalisco, esta población aledaña 
al Bosque de la Primavera y a las vías del tren rumbo a Tepic. (...). Tienen 
puestos de comida y otros negocios cerca de la carretera y, antes, estas casas de 



 

 

 
 

Luis Alberto Méndez Gutierrez | 73 

 

la orilla tenían un techado con columnas que aprovechan para cobijar a las 
diferentes personas en tránsito. También en estos inicios estuvieron alojándolos 
en el salón del templo o bien aprovechaban las casas en donde podrían estar 
más o menos aislados.(...). El actual albergue para migrantes, quizás el primero 
en la ZMG, ha sido fruto de muchos años de trabajo. La sorprendente 
persistencia del albergue en manos de unas pocas mujeres tiene que ver con su 
dedicación al servicio, pero también a la colaboración de las familias y la 
comunidad (FM4 PASO LIBRE, 2017c, p.127). 

 

Conclusão 

 

Portanto, podemos perceber que a situação da mulher judaica, antes do 

cristianismo, durante toda a história cristã e nos tempos atuais, é marcada por 

profunda violência, desigualdade e desvalorização. O cristianismo foi importante 

como revolução e continua sendo importantíssimo nesses tempos sombrios em que 

passamos como humanidade e aqui no Brasil. Maria Madalena continua viva e sendo 

necessária, é a esperança dessas mulheres que continuam na marginalidade e 

sedentas de uma vida diferente. Por isso, é necessário encorajar e motivar para que 

as mulheres conquistem o lugar que, por direito, como todo ser humano, 

corresponde-lhes para ter uma humanidade mais integrada e mais humana. 
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Edla Eggert1 

Introdução 

O presente texto retoma leituras que compõem o entendimento sobre a 

Teologia Feminista. Tal matéria, por sua vez, busca contribuir na fundamentação da 

hermenêutica feminista, a fim de instrumentalizar a análise em pesquisas na área das 

ciências humanas, em especial na Educação e na Educação Teológica. Este texto foi 

sistematizado a partir de uma apresentação empreendida no Segundo Seminário de 

Maria Madalena, organizado por doutorandas da Escola de Humanidades da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 2018. Será 

estabelecida a conexão criativa e inspiradora das trocas e aprendizagens realizadas 

nesse encontro e defendo a ideia de que, quanto mais estudamos as experiências das 

mulheres, mais produziremos hermenêuticas feministas e iremos, aos poucos, 

contribuir para uma Teologia criadora de autoria de nós mesmas.    

Em um artigo publicado em 1992 na Revista Estudos Feministas, Maria José 

Fontelas Rosado-Nunes apresenta uma análise da tradução para a edição brasileira 

do livro de Elizabeth Schüssler Fiorenza (1992), publicada originalmente em inglês 

(FIORENZA, 1983) e numa edição em francês no ano de 1986. Nunes (1992) analisa 

as pequenas e significativas traições produzidas para a edição brasileira em 

comparação com as duas edições anteriores em países europeus.  

A leitura desse artigo de Rosado-Nunes (1992), publicado no século XX e lido 

no século XXI, 27 anos depois, possibilita a importância da rememoração, pois 

Nunes traz à baila o comparativo do título em inglês (texto original), na tradução 

para o francês, em que se identifica a manutenção do sentido original do mesmo. Ou 

seja, no original do livro de Fiorenza (1983) temos a chamada, In Memory of Her, A 

Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins; e, na tradução para o 

                                                      
1  Doutora em Teologia pela Escola Superior de Teologia. Professora na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista CNPq 1C. E-mail: edla.eggert@pucrs.br 
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francês, que se segue o sentido da “memória dela” permanece: En Mémoire d'Elle. 

Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe (1986). 

Nunes observa, porém, que na edição brasileira teremos a tradução do título do livro 

de Fiorenza (1992) sem duas questões importantes para a área da Teologia 

Feminista. Do título, foram retiradas a questão da memória dela, bem como também 

as palavras Teologia Feminista, como reconstrução das origens cristãs. O título em 

português nos foi/é apresentado da seguinte forma: As origens cristãs a partir da 

mulher - Uma nova hermenêutica.   

A análise de Rosado-Nunes (1992) é sobre o apagamento no título “da 

memória dela” e da “Teologia Feminista” como aspectos importantes que remetem a 

questões de método e que, ao retirar do título essas palavras, perde-se em boa 

medida a força do texto.  

A autora relembra de um livro escrito por John Stuart Mills (1806-1873), 

Subjection of woman (1869), e aponta que o autor foi duramente criticado, porque se 

dizia, na época, que já pelo título do seu livro ele estaria insuflando as mulheres a se 

rebelarem. Ao que o autor rebatia dizendo que era justamente esse o intento e que, 

portanto, o título do livro estava correto.  

Rosado-Nunes (1992) analisa que o apagamento da tradução das palavras “da 

memória dela” para o português revela uma forma truncada de o livro ser 

apresentado ao povo brasileiro. A “memória dela”, que Fiorenza anuncia no título, é 

sobre a discípula declarada pelo Cristo no Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 

9: ‘Em verdade eu vos digo, por toda a parte onde o Evangelho for proclamado, o que 

esta mulher fez será também contado, em sua memória’. “Esta mulher” sem nome da 

cidade de Betânia, que ungiu Jesus, fica na invisibilidade da história, mesmo que o 

filho de Deus tenha dito com convicção que todos deveriam guardar na memória o 

ritual que essa mulher havia acabado de fazer. E, segundo Rosado-Nunes (1992, p. 7), 

“[…] tratar o gesto profético desta mulher enquanto um momento específico da 

história da comunidade cristã – a unção de Betânia –, é demarcá-lo e conferir-lhe 

importância simbólica”. Chamar para o título o episódio de uma mulher 

invisibilizada é demarcar a consequência das opções epistemológicas e metodológicas 

da Teologia Feminista por meio de uma hermenêutica que suspeita das formas como 

os textos sagrados se constituíram em verdades absolutas. E Rosado-Nunes (1992) 

segue em sua análise sobre a tradução, tanto do título, quanto da obra em si, e 
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observa que, além de sumirem com essa parte tão importante do título, sumiram 

também com a sequência do título original, que indica a presença da Teologia 

Feminista! Em 1992 vivíamos um Brasil que recentemente produzira uma 

constituição democrática, em 1988, saído de uma ditadura militar de 21 anos (1964-

1985), portanto, parece que, para quem editou o livro, seria forte demais apresentar 

as palavras da Teologia Feminista e, por consequência, parecia muito perigoso 

mostrar a autoria de uma teóloga exegeta que anuncia, por meio da tradição teórica 

feminista, a recuperação da herança das mulheres. Ficamos, desse modo, com um 

título indicativo de uma “nova” hermenêutica – a partir da mulher, que traduz muito 

pouco e, em minha compreensão, que trai a presença de uma teologia com tradição 

de muitas mulheres com rosto, cor e nomes invisíveis, mas presentificadas com 

outras possibilidades hermenêuticas. Fiorenza, segundo Rosado-Nunes (1992, p. 7), 

apresenta nessa obra, tão pouco conhecida no Brasil por nós estudantes de teologia e 

das ciências do humano, duas questões: “O ‘movimento de Jesus’ foi, de fato, 

radicalmente igualitário? Se assim foi, como o Cristianismo se tornou tão 

rigidamente patriarcal?”. 

No tempo atual da brasilidade tumultuada pelo fundamentalismo religioso 

patriarcal, estudar Maria Madalena nos compromete à pro-vocação de releituras por 

meio da hermenêutica feminista amparadas por mulheres como Fiorenza (1983; 

1986; 1992), Rosado-Nunes (1992; 2005; 2006), Wanda Deifelt (2003; 2015), e 

ainda outras pessoas que investigam nessa direção. Neste texto, apresento alguns 

“lugares de fala” (RIBEIRO, 2017) da produção teológica feminista brasileira, 

entendida como formas de descolonizar a teologia que temos apreendido e uma 

tentativa de deslocar, por meio da hermenêutica feminista, as dicotomias do 

aprender a sermos mulheres virtuosas (madresposas e freiras) em detrimentos das 

pecadoras (presas, putas, loucas), segundo estudos de Marela Lagarde y de Los Rios 

(2005). 

Alguns “lugares de fala”  

Ao trazer à memória um livro traduzido para o português de uma teóloga do 

norte para a realidade do sul, e os percalços que uma tradução pode ocasionar, 

sinalizo que produzimos interpretações desde um lugar. E esse lugar é o sul, o sul 

colonizado, o sul cristianizado há 500 anos com a volúpia do desejo da nomeação de 
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quem acreditava que chegou aqui, vindo do “eurocentro”, com o poder da “iniciação” 

cristã.  

Foi nos últimos 100 anos que, aos poucos, fizemos a mistura de tudo que foi 

dizimado e reeditamos a condução para outras leituras. Afirmo isso junto com 

Oswald de Andrade (1928), que escreveu o manifesto antropofágico, e com Djamila 

Ribeiro (2017), que escreveu sobre o lugar de fala das mulheres negras e o feminismo 

negro, e ainda junto com Gayatri Chakravorty Spivak (2010), indiana que se pergunta 

se pode a subalterna falar? Com a força dessas pessoas, que pensam e escrevem de 

outros lugares, defendo a manutenção do “manifesto antropofágico”, pois comemos e 

deglutimos o que nos foi apresentado, imposto e devolvemos de muitas formas nossa 

reação e releitura desde lugares subalternos. E a amostragem dos “lugares de fala” 

sinaliza em boa medida nossa insubordinação. Autoras e autor de textos citados 

remetem a uma mistura provocadora de pensamentos críticos, que têm nos ensinado 

a ser resistentes e insurgentes. Andrade (1928), há quase um século, nos convida por 

meio da antropofagia a misturar provocando. Ribeiro (2017) e Spivak (2010) 

reivindicam a restituição da humanidade negada às mulheres negras silenciadas ao 

longo da história, incluindo, nessa história, a própria história da participação das 

mulheres negras no feminismo. Essas análises sinalizam o que as teólogas latino-

americanas reivindicaram junto aos movimentos da Teologia da Libertação quando 

defenderam a participação das mulheres no fazer teológico desde lugares marginais.  

 

A postura das teólogas latino-americanas não deixa de representar uma inovação 
surpreendente: as mulheres tornam-se sujeitos da ação de teologizar – conjugam 
esse verbo na primeira pessoa Eu, mulher, teologizo, e o fazem, tomando como 
objeto desse seu ato teológico, a situação das que são excluídas entre as 
excluídas: as mulheres das classes populares (ROSADO-NUNES, 1992, p. 18). 
 
 

Teologizar é um conceito ainda pouco conhecido e debatido. A proposta requer 

pensar desde a experiência das mulheres, bem como de pessoas marginalizadas e 

contém a ideia antropofágica de que é possível produzir teologia a partir de lugares 

ordinários. A cozinha e tudo que se produz nela, a casa desarrumada e em processo 

de limpeza e arrumação, a toalha bordada na mesa do altar, as visitas e as orações a 

pessoas doentes (EGGERT, 1998; 2003; EGGERT; PAIXÃO, 2014), enfim: as 

epistemologias da vida ordinária! (GEBARA, 2015). 
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É nesse contexto que o “lugar de fala” contém leituras realizadas desde 

conhecimentos interdisciplinares. A Teologia tem sido revisitada por leituras 

oriundas de distintas áreas do conhecimento das humanidades, reconhecidas e 

publicadas nos grandes centros da “ciência”. E o “lugar de fala” vem a ser a pressão 

na forma de reação daquelas e daqueles que ainda estão à margem e também por 

quem é empátic@ a essas pessoas. E é o que temos compreendido quando lemos 

textos sobre a colonialidade e a descolonialidade (alguns a intitulam como a 

decolonialidade), como Catherine Walsh (2005), Aníbal Quijano (2005) e Walter 

Mignolo (2003).  

Pactuo com Danilo Streck e Cheron Moretti (2013), que analisam a 

colonialidade pedagógica desde o sul, que se produz nos países colonizados, tem a 

marca do legado moderno europeu, que, ao colonizar as américas e, em especial, a 

América Latina, impôs caminhos reprodutores de um conhecimento. Não sem 

resistências, muito antes pelo contrário, com muitas insurgências.  

A colonialidade presente na Teologia faz com que a experiência do legado 

moderno europeu, intercambiada e/ou antropofagiada com a vida que acontece na 

realidade latino-americana, reproduza às vezes sem a consciência de gênero, de 

classe e a consciência étnico-racial mas, às vezes, com uma mistura que gera potência 

e consciência de outras teorias. Assim, aos poucos temos apresentado argumentos 

descolonializadores, mesmo que uma parte do próprio legado tenha vindo de fora, do 

além mar. A produção da consciência da subserviência ao norte e da exploração das 

mulheres pelo poder patriarcal é composta por estudos sócio-históricos sobre a 

dominação, em trabalhos como os de Angela Davis (2016) e de Heleieth Saffioti 

(2013), Streck e Moretti (2013), entre outros. Esses estudos dão a conhecer o grau de 

subserviência, dominação e exploração, em especial das mulheres negras, indígenas e 

mulheres pobres, e são interpenetrados junto às leituras na hora de fazer teologia na 

América Latina. 

 

Teologizar com Elizabeth Schüssler Fiorenza, Rosemary Ruether e 
Wanda Deifelt na tradição luterana das Faculdades EST 
 

As teólogas Elizabeth Schüssler Fiorenza (1992) e Rosemary Radford Ruether 

(1993), do norte, foram apresentadas ao público brasileiro por meio da tradução e 

publicação de livros realizada pelas editoras Paulinas e Sinodal. Somadas a essas 
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duas teólogas, temos a brasileira Ivone Gebara. Essas três teólogas foram 

apresentadas ao público luterano, no Brasil, por meio das aulas e textos da teóloga 

Wanda Deifelt no Programa de Pós-Graduação em Teologia das Faculdade EST, em 

São Leopoldo, entre os anos de 1994 até 20042. A busca por recuperar memórias e 

tradições esquecidas é o eixo central dessa produção teológica. E, em especial, 

Fiorenza chama de “hermenêutica da suspeita”, ao perguntar sobre a presença das 

mulheres nos textos bíblicos, imputando no exercício da interpretação a 

sensibilidade por fazer outras perguntas sobre a condição das mulheres no contexto 

narrado biblicamente. Discutir-se-á a compreensão do modo como a academia opera 

e influencia no ensino da análise dos textos sagrados. Introduzir-se-á a 

(auto)avaliação crítica por meio do exercício de imaginar criativamente, anunciando 

outras maneiras de interpretar o mundo. Na mesma direção, Ruether (1993; 2000) 

fará esse movimento direcionada para a História da Igreja e à Teologia Sistemática.  

Os princípios de Elizabeth S. Fiorenza se apresentam em quatro tópicos: 1. 

Suspeita; 2. Rememoração; 3. Imaginação; 4. Proclamação. É por meio desses passos 

que somos introduzidas a pensar uma teologia da vida das mulheres. Ao reafirmar os 

princípios de Fiorenza, Wanda Deifelt (2003; 2006; 2015) sintetiza os passos de 

Fiorenza somados à experiência docente e pastoral, que ficaram em três pontos: 1. 

Consciência da exclusão; 2. Tradição de nós mesmas; 3. Reconhecimento de 

tradições alternativas. Essa proposição metodológica encaminhou um legado por 

meio das orientações científicas realizadas pela Professora Dr.ª Wanda Deifelt na 

Escola Superior de Teologia, hoje intitulada Faculdades da Escola Superior de 

Teologia, em São Leopoldo (RS). Durante o tempo em que esteve à frente da cátedra 

de Teologia Feminista 1991-2004, a referida Professora orientou oito trabalhos de 

conclusão do bacharelado em Teologia, sete dissertações de mestrado e cinco teses de 

doutorado em Teologia. Todos os trabalhos direcionados a temáticas feministas ou 

aos estudos de gênero. Em especial, aponto que as cinco teses remetem a discussões 

que traduzem elementos criadores em hermenêuticas distintas com argumentos 

feministas. Rosane Pletsch (2004), Anete Roese (2004) e Renate Gierus (2006) 

produziram e significaram aspectos metodológicos, no âmbito da teologia 

                                                      
2 André Musskopf (2014) apresenta a história da conquista realizada pelas estudantes de teologia da 
década de 1980, que reivindicaram uma cátedra de teologia feminista. O autor destaca nesse livro as 
consequências dessa reivindicação e conquista junto à Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil (IECLB), bem como nas décadas sequentes por meio da profícua 
produção decorrente dessa conquista.   
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sistemática, bem como da teologia prática. Enquanto a tese de Graciela Chamorro 

(1996) e a tese de minha autoria (EGGERT, 1998) revelam aspectos com a 

Religiosidade indígena Guarani e metodológicos na interface com a Educação. Todas 

as teses, de uma forma ou de outra, lidaram com aspectos da hermenêutica feminista 

e, como salienta André Musskopf (2014), há uma forte predominância de produção 

científica nas áreas de Teologia Prática e Teologia Histórico-Sistemática. A cátedra de 

Teologia Feminista teve seu percurso entre os anos de 1990 até 2008, após esse 

tempo foi estruturado o Programa de Gênero e Religião, que existe até a presente 

data. Convém salientar que, nas duas situações, sempre houve o financiamento de 

Igrejas Luteranas da Europa. E, nesse sentido, é curioso observar que, apesar da 

nossa consciência sobre a colonialidade, em boa medida somos mantenedoras da 

dependência e suporte financeiro também quando buscamos estabelecer outros 

parâmetros epistemológicos na produção do conhecimento. Observo que, neste texto 

que estou a produzir, busco seguir os passos hermenêuticos das pensadoras e, ao 

desenvolver a consciência da exclusão, caminhamos para uma “tradição de nós 

mesmas”, realizando o reconhecimento de tradições alternativas. Talvez daqui para 

diante haja cada vez mais alternativas, inclusive no que tange aos financiamentos da 

produção do conhecimento teológico autônomo e sensível à experiência das mulheres 

e de todas as pessoas que comungam do cristianismo e seguem à margem dele.   

Segundo minha interpretação, ao rememorar essa trajetória, especialmente 

narrada por Musskopf (2014), há um hiato na formação teológica bíblica no contexto 

analisado. As teólogas biblistas tiveram outros lugares de fortalecimento e 

apropriação, como, por exemplo, nos encontros latino-americanos que introduzo a 

seguir.  

Teólogas biblistas da América Latina 

O Encontro Latino-Americano de Mulheres Biblistas na Colômbia, em 1995, 

apontou quatro aspectos a serem considerados no fazer hermenêutica bíblica: 1. O 

corpo como categoria hermenêutica; 2. Os sujeitos e suas histórias cotidianas no 

processo hermenêutico; 3. Hermenêutica da desconstrução e reconstrução; 4. Uma 

hermenêutica que questiona o conceito de autoridade bíblica (PEREIRA, 1997, p. 7). 

Esse encontro foi um marco na história da teologia feminista latino-americana, pois 

indicou caminhos interpretativos que a Teologia da Libertação suprimia. Ou seja, 
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houve a reunião de uma importante parcela da população produtora da referida 

teologia latino-americana, que trazia e traz experiências das mulheres, provocadora 

de outro mundo possível e necessário. A partir desse evento, podemos também 

sinalizar outros modos de interpretar e fazer teologia que foram ampliados pelas 

biblistas feministas, como o segundo encontro de feministas biblistas, no ano de 

2004. É o impacto do feminismo, como descreve Maria Rosado-Nunes (2006), tanto 

como movimento, quanto como pensamento que irá dar uma sacudida na Teologia 

da Libertação que lutava por justiça social, mas “[…] não incluía justiça e igualdade 

de gênero, que ainda não estavam claramente em pauta naquele contexto social e 

político” (ROSADO-NUNES, 2006, p. 296). Nesse sentido, fazer exegeses de textos 

sagrados, que considerassem o corpo das mulheres como categoria hermenêutica e 

as mulheres com suas histórias cotidianas como um processo hermenêutico, era de 

certa forma provocar a desconstrução e a reconstrução dos textos em questão. Sem 

dúvida, uma hermenêutica que provocou questionando o conceito de autoridade 

bíblica. 

A suspeita feminista é de que o manuseio dos textos sagrados realizados 

predominantemente por homens por mais de cinco mil anos, incluindo a tradição 

judaica, num contexto cultural de domínio do conhecimento e manutenção de 

privilégios masculinos, perpetuou e perpetua traduções e tradições em benefício do 

mundo dos homens. Segundo Maria Rosado-Nunes (2005, p. 363), “[...] os homens 

dominam a produção do que é ‘sagrado’ nas diversas sociedades”. E, portanto, na 

sociedade, as mulheres e meninas, em particular, seguem sendo apresentadas aos 

textos sagrados de um modo bipartido: ou se aproximam ou se distanciam de Deus 

(santas ou pecadoras). As religiões, segundo essa autora, são um campo empreendido 

pelo mundo masculino por excelência. E as mulheres estabelecem percepções 

antropológicas dos papéis masculinos e femininos fundamentadas “[…] em uma 

ordem não humana, não histórica, e, portanto, imutável e indiscutível, por tomar a 

forma de dogmas” (ROSADO-NUNES, 2005, p. 363). Ainda segundo Rosado-Nunes 

(2005), o discurso predominante, reproduzido sob o véu da revelação divina, 

apresenta as mulheres numa visão antropológica de suspeita (há que se desconfiar 

delas sempre), de pouca credibilidade e de quase nenhum reconhecimento. As 

teólogas biblistas comprometidas com a escavação das histórias em que mulheres 

aparecem/existem, porém geralmente sem nome, contribuem para uma virada 



 

 

 
 

Edla Eggert | 85 

 

interpretativa dos textos bíblicos. As técnicas exegéticas foram aprofundadas com 

estudos histórico-críticos utilizados primeiramente por biblistas da teologia latino-

americana, sempre na perspectiva libertadora e, por meio desses estudos, 

sedimentou-se a coragem de entremear suas visões inovadoras das personagens 

bíblicas para além da exegese, ou seja, para as áreas da teologia sistemática e teologia 

prática (pastoral).  Conscientes de que as religiões espelham sua ordem de valores 

patriarcais, reproduzidas em seus discursos sob o manto da revelação divina, a 

constatação é de que o lugar das mulheres no discurso e na prática religiosa não foi, e 

frequentemente ainda não é, dos mais felizes. 

É o que Maria Rosado-Nunes chama de identidade bipartida. Para as 

mulheres há lições demarcadas que cindem o modo como podemos aprender a nos 

identificar, ou seja: mais ou menos próximas a Deus. A presença do “ou” estar mais 

perto de Maria mãe de Deus, ou estar mais perto de Eva/Maria Madalena/Jesebel, 

revela a visão dicotômica de nós mesmas. E é essa visão dicotômica que tem sido 

desmantelada pela crítica feminista, à medida em que são analisados com mais 

detalhes os contextos históricos, as histórias e os discursos das personagens bíblicas. 

Reconstruir o percurso dos textos bíblicos em que essas mulheres estão presentes e 

percebê-las autônomas, e donas de si, possibilita que as reconheçamos em sua 

dignidade. É o que a análise que Elizabeth Schüssler Fiorenza (2016) faz de Maria de 

Magdala, apresentando-a como um exemplo de mulher convidada para ser liderança 

no discipulado entre outras tantas pessoas, invoca-a para o testemunho da plenitude 

frente às injustiças e aos sinais de morte.  

Na tradição cristã, as mulheres aprendem desde cedo que precisam andar 

mais perto das santas e a não serem confundidas com as pecadoras. É assim que 

teologicamente as mulheres são ensinadas a se perceber como seres humanos 

perante Deus. No ocidente judaico-greco-romano-cristão, o discurso do pecado, 

narrado por meio da desobediência, apresenta Eva como a figura que relembra essa 

marca pedagógica. Mas a mulher, para ser restaurada, ganha em Maria, mãe de 

Jesus, a marca da correção. E desse modo aprendemos inúmeros outros exemplos 

bíblicos, que demonstram essa dualidade entre o bem e o mal. É nesse contexto que 

Maria Madalena se aproxima no recorte de Eva.  

O que Fiorenza (2016) defende, assim como Deifelt e as biblistas do encontro 

latino-americano (1995), é que as mulheres e os homens, com fome e sede de justiça 
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no exercício do encontro e do diálogo, produzam um lugar sagrado. Ao se encontrar 

recebem a força de estar entre iguais e percebem que estar junto é não mais se sentir 

sozinh@s e impotentes. Estar reunid@s para celebrar a experiência libertadora de 

Maria de Magdala, e de tantas outras que nos foram narradas como pecadoras e 

exemplo a não ser seguido, produz o recebimento da mensagem de vida e de 

libertação frente aos poderes desumanizantes e mortíferos do racismo, da misoginia, 

do antijudaísmo, da islamofobia, da homofobia e da ganância pelo lucro, incapaz de 

preservar a natureza e a vida do planeta. Reforça, como afirma Fiorenza (2016, s. p.) 

[...] a ideologia cultural da feminilidade numa época de reação política contra as 
mulheres, numa época de comércio internacional do sexo e de abusos sexuais de 
membros do clero, numa época em que se diz de novo às jovens que o verdadeiro 
significado de suas vidas consiste no casamento e na maternidade. 

O fazer pensar hermenêutico feminista latino-americano relê e reinterpreta os 

textos bíblicos ao mesmo tempo que também reflete e ressignifica as “bases de 

sustentação política, econômica e antropológica produtoras de injustiça” (KROB, 

2014, p. 3631). São exercícios hermenêuticos que trazem novidades espantosas. E, 

nas palavras de Adriana Valerio (2005), são “novas palavras” por meio de “novos 

métodos” que “[…] devem ser elaborados pelas mulheres, para completar, enriquecer 

e inovar uma teologia que durante demasiados séculos conheceu somente um olhar 

que, mesmo poliédrico, foi sempre marcado somente pelo gênero masculino” 

(VALERIO, 2005, p. 374). 

Palavras (in)conclusivas 

O segundo evento, organizado para reler a história e vida de Maria Madalena 

na Escola de Humanidades no final de semestre de 2018, teve a pretensão de 

exercitar diversas hermenêuticas que descentralizam a marca da tradição 

androcêntrica.  

As diversas áreas do conhecimento, reunidas por meio de grupos esperançosos 

para novos olhares, marcam a possibilidade das releituras que teólogas latino-

americanas fazem de mãos dadas com teólogas de outras partes do mundo. Busca-se, 

desse modo, encontrar fios que tramem colchas para novas interpretações e novos 
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encontros com as mulheres ainda pouco conhecidas e pouco celebradas como Maria 

Madalena, reavivando a tradição e autoria de nós mesmas.   
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Introdução 
 
 

Quando estive presente na I Edição do Encontro Maria Madalena, múltiplas 

representações, oportunizado pelo Programa de Pós-Graduação de Filosofia, não 

imaginei que estaria compondo a mesa dos comunicadores na II Edição. Confesso a 

surpresa do convite e a gratidão que senti ao fazer parte na jornada de reflexão e de 

ampliação da consciência no tocante à polêmica figura bíblico-testamentária de 

Maria Madalena. 

Por certo, Madalena vem adquirindo um reconhecimento em vários âmbitos 

da sociedade contemporânea, desde a especulação fantasiosa, gerada pelo comércio 

lucrativo de assuntos polêmicos, até a seriedade de estudos exegéticos e 

hermenêuticos que resgatam a relevância desta mulher em distintos escritos, sejam 

eles canônicos ou apócrifos2. Maria de Magdala: Madalena foi uma proeminente 

personagem do movimento de Jesus e de seus discípulos, uma mulher que causou, 

certamente, e causa ainda, um certo desconforto em alguns ambientes mais 

ortodoxos da teologia judaico-cristã.  

Contudo, vale a ressalva de que o incômodo tem a função curativa de 

desinstalar, o incômodo dinamiza reações. Portanto, Madalena, essa mulher 

incomum de uma época em que as mulheres eram criaturas invisibilizadas em um 

                                                      
1 Mestra em Filosofia/UNISINOS. Doutoranda em Teologia sistemática pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Bolsista CNPq. E-mail: elispmachado@gmail.com. 
2 Não é consenso entre os pesquisadores a data em que os apócrifos foram escritos. O termo apócrifo 
vem do grego apokryphos e do latim apocryphu e significa, em tradução literal, oculto, secreto. Pode 
ter surgido como tradução grega da palavra hebraica ganûz, que designa os livros não usados da 
liturgia judaica. Ainda pode se remeter a algo precioso, mantido em segredo, a um texto de origem 
desconhecida ou a um texto falso ou falsificado no conteúdo ou no título. Para os protestantes, o termo 
apócrifo designa os sete livros deuterocanônicos do Primeiro Testamento católico romano e que não 
são aceitos pelos judeus e pelos protestantes (livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruc I 
e II Macabeus). Assim, o termo apócrifo conserva uma infinidade de significados possíveis, o que 
torna a compreensão do termo ligada ao contexto que ele se encontra.  
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patriarcalismo que pouco ou em nada as consideravam. Madalena rompe com todo 

esse sistema e caminha lado a lado, numa intimidade que gera turbilhões na criativa 

mente humana acerca da sua relação com um Deus da vida no testemunho e legado 

de seu Filho: Yeshua/Jesus. 

Se ativarmos a nossa imaginação, sem nos distanciarmos da compreensão do 

momento histórico cultural daquele tempo, poderemos visualizar e quiçá ouvir as 

murmurações dos varões que seguiam o Nazareno, a censura evocada por permitir a 

presença de uma mulher junto de seus preferidos. Todavia, se avançarmos no 

aprofundar dessa circunstância, visualizaremos em nossa meditação uma silhueta 

resoluta, com as suas vestes e sandálias empoeiradas, mas com firmes passos - seguir 

em frente, movida pelo amor n’Aquele que a acolheu e confiou nas potencialidades de 

seu ser feminino: o Mestre Divino, plenamente humano, para além do humano e de 

seus preceitos rasos e efêmeros. Jesus, o Rabi - Messias. 

Assim é Madalena, um nome, muitas interpretações; um ser plenamente 

feminino até então, marginalizado, uma liderança negada e uma importância 

desconhecida. Contudo, resoluta e incômoda, ela se tornou uma presença que 

desestabiliza e dilata possibilidades de uma compreensão mais vasta hoje em tudo o 

que condiz com caminho de um discipulado de iguais, especialmente, do discipulado 

feminino fiel e apaixonado dentro da igreja em comunidades de fé e engajamentos 

sociais. Por isso, Madalena é uma relevante chave hermenêutica para entendermos a 

relação de iguais que Jesus Nazareno anunciava e dava testemunho enquanto Boa 

Nova. Uma memória que chega até os nossos dias atualizada com uma 

ressignificação essencial para uma abordagem mais coesa e argumentativa do 

protagonismo da mulher na Igreja. Madalena abre o caminho para refletirmos sobre 

o nosso ser mulher, pertença e voz, numa Igreja do Verbo encarnado onde somos 

também gramática, anúncio fértil e esperançoso. 

Uma Igreja desafiada pelo profetismo e progressismo do Papa Francisco, que 

convoca todos e todas a sermos uma Igreja em saída, aberta e dinâmica em resposta 

aos sinais dos tempos. Uma Igreja que deve rever o lastro do machismo com o qual 

foi contaminada e do qual ainda precisa avançar, superar e alargar entendimentos. É 

o tempo de um novo olhar e novas posturas no que diz respeito ao ser mulher em sua 

relação de reciprocidade e complementaridade com o ser homem. É visto em todo 

Novo Testamento, na Nova Aliança restituída por Jesus que a mulher é partícipe, 
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caminha junto, é presença que Ele revela e valora diante de seus seguidores. Jesus, 

sendo judeu, foi além de seu tempo e tradição em relação às mulheres. 

Assim, Madalena é parte fundante da Igreja nascente, do movimento reunido 

em torno de Jesus Nazareno; ela é testemunho qualificado de sua morte e destino, a 

primeira a encontrar e ser enviada pelo próprio Ressuscitado a anunciar o evento. 

Neste ponto, emerge o seu encargo apostólico - receptora e proclamadora da profecia 

de que a Cruz não é o fim último dos que acreditaram no Mestre. A vista disso, foi 

desacreditada pelos próprios companheiros de jornada, mais adiante na história da 

Igreja, erroneamente rotulada de prostituta e silenciada na proclamação dos 

Evangelhos ao longo da história até os nossos dias - quando todas essas coisas 

começam a modificar-se. O resgate ressignificativo da figura de Madalena é 

incidência revolucionária para o hoje e o amanhã. 

Vale a ressalva de que o presente ensaio não trata de uma análise exegética 

minuciosa da presença de Madalena em textos neotestamentários ou não 

autorizados. Mas, sim, é convite para uma reflexão celebrativa da mudança de 

perspectiva em que passou a imagem de Madalena: das deformações de sua imagem 

de mulher impura, para finalmente um rosto feminino, uma vida próxima de Jesus 

que foi comentada durante mil e quatrocentos anos de modo deturpado3 via um 

esquema cultural patriarcal androcêntrico fortalecido pela cultura Ocidental 

alimentada por sermões e pela arte que a retratava tal qual enunciavam.  

Revistar a história em suas origens é um desafio que provoca as estruturas 

clericais que foram “alicerçadas” mediante uma perspectiva da autoridade oriunda 

apenas de varões. A identidade, memória e importância da Madalena na Igreja é um 

fator que não pode passar despercebido em sua relevância e necessidade de 

mudança. Infelizmente, mesmo com o avançar dos séculos, percebe-se que a teologia 

da sexualidade e o papel da mulher na hierarquia do catolicismo continuam sendo 

relegados a segundo plano ou simplesmente negados. O caminho feito por Madalena, 

sua ousadia em permanecer, ser testemunha e anunciar a Boa Nova na voz do 

                                                      
3  Tanto na I edição quando na II do Encontro Maria Madalena, múltiplas representações, 
oportunizado pelo Programa de Pós-Graduação de Filosofia, foi mencionado em interpretações dos 
textos bíblicos realizados em púlpitos da Igreja Católica de uma época em que não se conheciam 
métodos histórico críticos para interpretação dos textos. Sabe-se dos erros de Gregório Magno séc. VI-
VII, em identificá-la como endemoniada e prostituta. Esses arquétipos, imaginação e projeções 
fortaleceram a imagem da prostituta arrependida. Foi a partir do Concílio Vaticano II que esta 
imagem tomou novas proporções e se modificou. Madalena deixa de ser considerada prostituta e 
passa a ser discípula receptora da mensagem do Ressuscitado.  
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feminino foi incômodo e, ainda hoje causa desconforto e divagações. Ou seja, 

Madalena ainda provoca, e isso é válido quando o objetivo é inovar e desinstalar.  

 

Uma mulher que procura o que ama 

 

Uma mulher autêntica se revela forte quando vive em combate com seus 

demônios pessoais e busca intensamente a paz; ela ama fielmente o amor quando o 

encontra. Assim foi Maria Madalena, distante das convenções de seu tempo, ela 

encontrou o amor em Jesus quando este a libertou de seus demônios e a fez 

reconhecer, resgatar em si, sua individuação, o seu valor pessoal4. É uma mulher que 

encontra o amor de si mesma e do outro; nada mais a impedirá de seguir adiante. Ela 

é testemunha da misericórdia divina de Jesus.  

Jesus, em todo seu Ser: seu olhar, seu toque, sua presença e Palavra será quem 

irá guiar o amor e a liderança de Maria Madalena. Uma mulher que não se deteve 

com restrições da lei ou se preocupou com a Tradição que a desconsiderava; numa 

liberdade vertiginosa, ela sempre esteve confrontada com o poder e a imagem da boa 

reputação. Maria é como nos apresenta Souzenelle:5 toda beleza, purificada em sua 

saída do Templo, realizada em sua feminilidade, levada até o Gólgota e transfigurada 

na Ressurreição.  

Na Tradição eclesiástica católica, Madalena está, segundo os Evangelhos de 

Lucas e João, aos quais iremos nos deter brevemente, em conexão com a imagem de 

uma pecadora. É a mulher de quem Jesus reconhece e devolve a dignidade e essência 

quando expulsa de seu ser sete demônios (Lc 8,2). A partir daí, entre eles, acontece 

uma ligação divinal afetiva que até os nossos dias intriga e causa especulações 

investigativas. Romances, filmes, muito material fruto de um imaginário coletivo nos 

apresenta Madalena de forma diversa, inclusive como esposa de Cristo. Como já foi 

mencionado, o presente texto não irá adentrar-se nessa temática especulativa. 

                                                      
4 Nos Evangelhos, Maria Madalena é a mulher mais citada pelo nome. Além disso, ela aparece sempre 
realizando funções muito importantes para as origens do Cristianismo. Os principais relatos de sua 
presença são Madalena como discípula de Jesus (Lc 8,1-3); Testemunha da sua crucifixão (Mc 15,40-
41; Mt 27,55-56; Lc 23,49; Jo 19,25); Testemunha do seu sepultamento (Mc 15,47; Mt 27,61); 
Testemunha da sua ressurreição (Mc 16,1-8; Mt 28,1-10; Lc 24,1-10; Jo 20,1;20,1 1-8); e, enviada aos 
Onze com uma mensagem de Jesus (Mt 28,10; Jo 20,17-18). 
5 SOUZENELLE, A. O feminino do ser. Para acabar de vez com a costela de Adão. Lisboa. Ed. Albin 
Michel, 1997. p. 141 
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Ao sentir-se plenamente aceita e amada, ela segue o amor e ama até as últimas 

consequências. Não se trata de um romance piegas, mas, do sentido último de uma 

relação de cumplicidade plena. Madalena não irá, jamais, abandonar Jesus e Ele 

reconhecerá nela a impetuosidade feminina, a responsabilidade e a fidelidade que 

quer gerar vida e vida em abundância. Por isso, mesmo que com tentativas de 

silenciar sua presença junto dos discípulos chamados pelo Mestre, ela emerge em 

momentos de tamanha significância que não será possível deixar passarem 

despercebidos devido à relevância de sua vida na vida de Jesus.  

Desse modo, analisando os evangelhos de Lucas e de João é visto que estes são 

uma fonte incontestável da presença feminina no ministério de Jesus 6 . Eles 

apresentam narrativas que a tradição judaica em sua estrutura androcêntrica jamais 

permitirá serem partilhadas devido à influência semítica antiga de negação da 

dignidade da mulher, quer na família, na sociedade ou religião. A inclusão da mulher 

é uma inovação no perfil do discipulado de Jesus; isso ocorre mais intensamente 

quando o Cristianismo recebe a influência do helenismo com Saulo/Paulo (Gl 3,23-

28), dilatando seus parâmetros sociais e horizontes culturais.  

Ainda na esteira dos evangelistas em questão, a presença da mulher é 

encontrada na obra de Lucas e de João, no mesmo patamar teológico e antropológico 

no que condiz com o discipulado dos varões. Elas chegam para dilatar os padrões e 

costumes institucionais da época, elas estão presentes em cada passo dado pelo 

Nazareno. Vale salientar que o Evangelista Lucas confere à mulher um lugar muito 

particular, porque são as mulheres quem estão na abertura e no encerramento da 

narrativa de seu Evangelho. Não há distinções ou preferências; o que difere, talvez, 

seja nos diferentes modos de respostas do grupo em relação ao Mestre. É visto que a 

figura de Madalena se destaca junto das mulheres que assumiram a missão de 

discípulas e diaconisas ao lado do grupo das principais testemunhas da vida de Jesus, 

como trata a Escritura. 

Jesus caminhava através de cidades e aldeias; ele proclamava e anunciava a boa 
nova do reinado de Deus.  Os doze estavam com ele, e também algumas 
mulheres, as quais tinham sido curadas de espíritos impuros e de suas 
enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, da qual tinham sido expulsos 

                                                      
6 Há todo um relevante capítulo sobre o Ministério das Mulheres no movimento de Jesus que nos 
oferece uma análise do Judaísmo em sua tradição semítica até a abertura em Jesus e seu movimento. 
Cf. MAZAROLLO, I. Lucas em João. Uma leitura dos Evangelhos. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 2017. p. 176-
214. 
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sete demônios, Joana, mulher de Cuza, intendente de Herodes, Suzana e muitas 
outras, que os ajudavam com os seus bens.7 

 

O grupo de Madalena é um significativo grupo de mulheres que 

experienciaram a misericórdia sem limites do amor mediante a valoração por Jesus 

de suas vidas. Sabe-se que eram mulheres curadas da sua situação de marginalidade, 

resgatadas em sua dimensão antropológica, mulheres que seguem o Mestre e 

contemplam a consequência última de sua profecia. É o Evangelho de João que nos 

apresenta Madalena enquanto apostolorum apostola8, a apóstola dos apóstolos; fiel 

em seu discipulado, segue Jesus até o seu último instante. Ela desperta cedo pela 

manhã e corre ao túmulo para ungir o corpo do Mestre Amado (Lc 24, 1). A discípula 

íntegra e ousada é resgatada em sua imagem pelo Papa Francisco enquanto caminho 

de autenticidade no seguimento de Jesus. Ela cumpre aquilo que é chamada a 

realizar, mediante amor incondicional de uma relação que ultrapassa compreensões 

rasas do existir, naturalmente, humano.  

O ápice desta relação se revela no último encontro presente nos textos bíblicos 

da Ressurreição. O momento que Madalena descobre o túmulo vazio, se desespera e 

pede que lhe devolvam o corpo do seu amor: Senhor, se foste tu que o tiraste, dize-

me onde o puseste, e eu o levarei (Jo 20,15). Então, o nome é pronunciado: Maria, e 

ela responde, prontamente, porque sabe que é Ele, o seu Rabuni quem a chama. É o 

reconhecimento da voz do Amor. Madalena, a discípula, e o Mestre se encontram 

mais uma vez, ela se lança para segurá-lo, mas Ele evita a retenção, esclarece o 

motivo e a envia para anunciar aos outros. É a transformação do amor, o amor 

material não pode mais conter o amor divinal. E é uma mulher quem recebe ambas 

as manifestações, foi amada em sua efêmera existência e, agora é eternizada, 

mediante uma missão apostólica antes confiada apenas aos homens. 

Para boa parte da Tradição, que procura elaborar o incômodo madalênico, o 

feminino escolhido pelo Salvador como prima testemunha continua sendo 

constatado. Muitas piadas foram criadas acerca deste cenário, mas, também, 

felizmente, muitas reflexões foram e continuam sendo desenvolvidas, resultando em 

                                                      
7 Lucas, 8, 1-3 
8 Esta expressão em latim parece já ter sido enunciada pelo Rabano Mauro, bispo do séc. IX, 
entretanto, muitos afirmam ser atribuída a Santo Tomás de Aquino. Cf. Rábano Mauro (De vita 
beatae Mariae Magdalenae, XXVII) e São Tomás de Aquino (In Ioannem evangelistam expositio, III, 
6), apostolorum apostola, porque anuncia aos apóstolos o que por sua vez eles anunciarão a todo o 
mundo.  
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provocações de mudança de posturas. Um giro qualitativo se constata quando, por 

exemplo, celebramos a Festa de Santa Maria Madalena, antes, prostituída em sua 

condição do feminino ousado, e que em nossa contemporaneidade é venerada como 

Santa. Talvez aqui repouse outra tentativa de tolher a sua ousadia, santificando seu 

profetismo transgressor. Todavia, os santos até podem ser contidos quando 

institucionalizados e, na real compreensão de seu profetismo, contudo, isso não os 

deixa menos proféticos. 

 

Certamente, Maria Madalena participou no grupo dos discípulos de Jesus, 
seguiu-o até aos pés da cruz e, no jardim onde se encontrava o sepulcro, foi a 
primeira testis divinae misericordiae (Gregório Magno, Homiliae in evangelia, 
11, 25, 10). O Evangelho de João narra que Maria Madalena chorava porque não 
tinha encontrado o corpo do Senhor (cf. 20, 11); e Jesus teve misericórdia dela 
fazendo-se reconhecer como mestre e transformando as suas lágrimas em alegria 
pascal. Os textos bíblicos e litúrgicos da nova festa podem ajudar-nos a 
compreender melhor a importância hodierna desta santa, que tem a honra de ser 
a prima testis da ressurreição do Senhor (Hymnus, ad laudes matutinas), a 
primeira que viu o sepulcro vazio e ouviu a verdade da sua ressurreição. Cristo 
tem especial consideração e misericórdia por Maria Madalena, que manifesta o 
seu amor a ele procurando-o no jardim com angústia e dor, com «lágrimas de 
humildade», como diz santo Anselmo na oração citada. A tal propósito, desejo 
mencionar o contraste entre as duas mulheres presentes no jardim do paraíso e 
no jardim da ressurreição. A primeira difundiu a morte onde havia vida; a 
segunda anunciou a vida a partir de um sepulcro, lugar de morte, como observa 
Gregório Magno: Quia in paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulcro 
mulier viris annuntiat vitam. E, é precisamente no jardim da ressurreição que o 
Senhor diz a Maria Madalena: Noli me tangere. Foi um convite dirigido não só a 
Maria, mas a toda a Igreja a entrar numa experiência de fé que supera qualquer 
apropriação materialista e compreensão humana do mistério divino.9 

 

Madalena procura o que ama, mas precisa soltar Jesus, pois Ele pertence ao 

Pai. Não é mais um amor que prende, mas libertador, porque conhece o mistério do 

outro. A sedução de Maria Madalena está em uma falsa interpretação exegética. Ela 

é, sim, uma mulher autêntica e iluminada, uma pregadora eficaz da Boa Nova. Neste 

amor, Madalena irá partilhar em sua jornada apostólica de revelar ao mundo que Ele 

vive, o amor venceu a morte e se eternizou. Ela agora é a esposa da Igreja, filha 

amada de uma comunidade nascente que deve se expandir e não permitir ser 

silenciada, afinal, enquanto tudo ruía - Jesus era preso, condenado e levado para a 

                                                      
9 Decreto a 3 de junho de 2016, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, com o qual a celebração de 
santa Maria Madalena, hoje memória obrigatória, será elevada no Calendário romano geral à 
categoria de festa. Escrito por Arthur Roche, Arcebispo Secretário da Congregação para o Culto Divino 
e a Disciplina dos Sacramentos (ROCHE, 2016).  
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Cruz, os homens, seus discípulos, fugiram abandonando-o à própria sorte, ela não. 

Madalena foi aquela que permaneceu. 

Elas permaneceram firmes, próximas, enquanto Pedro somente observa, 

temeroso, à distância - Todos os seus conhecidos estavam ao longe, e as mulheres 

que o haviam seguido desde a Galileia observavam isso (Lc 23, 49). Esse amor 

profundo, de reconhecimento incondicional, transmuta a fragilidade de um feminino 

descartado e silenciado por todo um contexto histórico em audaz liderança e 

propagação da Boa Nova do Reino.  

 

A autoridade apostólica lhe foi confiada 

 

Maria Madalena apóstola - Santa Maria Madalena, títulos que soam como 

novidade em muitos ouvidos e corações e que enaltecem a imagem de uma mulher 

antes, incorretamente, rotulada. Madalena, há pouco tempo, trazia em si a imagem 

da pecadora de Magdala, amaldiçoada, prostituída, mulher que Jesus resgatara de 

uma vida de pecaminosidade. Por certo, a Igreja muito contribuiu para que esse 

rótulo ficasse impresso em sua biografia desconhecida no imaginário de seus fiéis e 

propagada pelo clero, desinteressado em saber da sua real condição de mulher em 

um contexto religioso histórico cultural. Por certo, a missão pós-pascal que ela 

recebera de Jesus contribuiu para que se tornasse uma figura não muito benquista 

entre seus irmãos de discipulado, mas, surpreendente aos olhos do mundo. 

Na Tradição cristã, os apóstolos, em grego: ἀπόστολος; literalmente, significa 

aquele que é mandado em missão. Um enviado cuja autoridade lhe é concedida 

mediante a fonte primeira de quem realiza o envio: Jesus. Para tanto, é preciso que 

requisitos sejam estabelecidos para o reconhecimento da apostolicidade. Em Lucas, o 

reconhecimento é estabelecido naqueles que estiveram junto de Jesus, desde o 

começo de sua jornada salvífica até a sua crucifixão, para ser testemunho de sua 

Ressurreição era preciso ser varão. Ainda em Lucas, não somente Madalena e as 

outras mulheres são descartadas da autoridade apostólica, mas, também Paulo de 

Tarso, por não ter conhecido Jesus (1Cor.9, 1). 

Sem nos determos na figura de Paulo, pois o enfoque aqui é Madalena, cabe 

ressaltar que em todas as fontes há uma estreita conexão entre a missão e a 

experiência da aparição do Ressuscitado. Ser receptor de uma aparição do Mestre 
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concede autoridade diante de toda uma comunidade. Mesmo que Lucas traga a 

valoração do feminino nas mulheres que seguem o Mestre, o evangelista não cita a 

aparição de Jesus a Madalena, apenas João o faz. Encontraremos evangelhos 

autorizados que citam Madalena como testemunha primeira, outros silenciam e a 

deixam de fora, porque na cultura hebraica as mulheres não estavam habilitadas a 

dar testemunho. No entanto, Deus escolheu aquilo que é pequeno e desprezível ao 

mundo (1Cor 1,28) para confirmar a promessa. 

De fato, é o envio realizado por Jesus que fundamenta e legitima Madalena 

como prima apostola, um legado que a tornará aos olhos da tradição uma rival de 

Pedro 10  numa relação conflitiva revelada em escritos canônicos e testemunhada 

mediante outros textos que saíram do cânon neotestamentário. A escassez de dados 

sobre Madalena e suas companheiras se deve à natureza dos escritos que não narram 

todo o sucedido senão aquilo que era considerado mais significativo para a fé das 

primeiras comunidades. Os Evangelhos canônicos autorizados a apresentam com 

uma série de lacunas que precisam ser analisadas mais detalhada e coerentemente. 

Há outras narrativas, memórias que colidem com as consideradas oficiais; já 

mencionamos os apócrifos.  

Fato indiscutível é que Madalena está presente, muito vivamente, na jornada 

do homem de Nazaré, com significante importância, de modo que Ele confia a ela a 

tarefa de ser sua interlocutora. Ela tem papel decisivo no surgimento da fé pascal, a fé 

de que Deus está conosco até o final os tempos. O tema da autoridade do apostolado 

de Madalena junto de Pedro e dos demais é uma polêmica milenar da qual não há 

fôlego aqui para discorrer acerca. Há um saber profundo, relacionado com a visão do 

Ressuscitado, o ver e o conhecer estão estreitamente unidos. A dança dos verbos que 

caracterizam o discipulado, a saber, seguir (akoloutheô) e servir (diakoneô) esbarram 

na experiência da proximidade a Jesus de uns poucos; há o seguimento que se dilata 

em serviço, mas, em Madalena, tudo se soma ao amor que supera o criatural das 

espécies e se entrelaça ao sobrenatural do Divino.  

Por certo que Jesus não fazia distinções, contudo, Ele também não deixaria 

passar despercebida a potencialidade de uma espécie anímica que se entrega e se 

deixa conduzir por Ele fiel e amorosamente. Madalena foi destinatária da primeira 

                                                      
10 A rivalidade aqui expressa trata-se de aspectos de liderança destas figuras históricas junto aos 
primeiros grupos, suas buscas e diferenças no que diz respeito a formação do Cristianismo, 
concepções, práticas, autoridade e hierarquia. 
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aparição do Ressuscitado porque muito amou. Ela e as outras mulheres deram 

testemunho do que havia acontecido com o corpo do Mestre – um saber sobre o 

destino e a nova condição de Jesus. Ele não estava mais na tumba – Ressuscitou! 

Apareceu para ela! Se revelou! Em uma sociedade da centralização de poder no 

varão, estes acontecimentos e relatos foram constrangedores - um incômodo.  

A transmissão da mensagem de uma mulher receptora primeira do saber 

divinal, testemunha ocular de que o amor vencera a morte é um romper fronteiras de 

uma sociedade que nega o papel de sujeito do feminino. Anúncio/saber e 

envio/missão legado ao feminino presente no discipulado do movimento do 

Nazareno. A discussão da autoridade pode ter sido milenar, e, ainda pulsar no âmbito 

mais conservador de uma Igreja que sofre a recusa de dilatar sua postura e 

consciência quanto ao papel da mulher.  

Todavia, a figura incômoda de Madalena continua resoluta anunciando: ELE 

VIVE! A Igreja tem de acolher e, percebe-se, já dá passos significativos de que a 

mulher na evangelização precede, aprofunda e alarga o anúncio da Boa Nova. Isso 

procede, porque a mulher é mais intuitiva e antecipa o homem. Uma verdade que faz 

com que Deus se dirija sobretudo a ela, confiante de ser entendido, mas sobretudo, 

porque a mulher aprofunda o sentido último do evento Jesus. Maria Madalena alarga 

os horizontes da missão. Os homens possuem esquemas bem definidos, a mulher 

supera-os e avança mais para a frente. 

O significado teológico da permissão dada a Maria Madalena está repleto de 

especulações e criticidade. Ubieta 11  afirma que a discussão da legitimidade da 

permissão concedida a Madalena de ir aos discípulos e depois ao povo é uma 

discussão míope que se centra apenas no circunstancial e não no significado nuclear 

do relato.  A aparição de Jesus Ressuscitado é impulso dinamizador do anúncio e do 

envio. Madalena corre para dar legitimação à continuidade da missão de Jesus 

mediante a certeza de que a história de seu movimento não acabou na cruz. 

Não se podem negar as atitudes e comportamentos de setores da grande 

corrente eclesial que sempre negaram e/ou excluíram o papel de autoridade de 

Madalena e das mulheres nos relatos bíblico testamentários. Uma exclusão que 

procede em nossos dias, de um modo bastante velado, mas que está presente, 

queiramos ou não, mesmo com as tentativas do Papa Francisco em avançar nestas 

                                                      
11 Cf. UBIETA, C. B. Relevancia de la memoria de María Magdalena como testigo y apóstol. Medellín, 
Colômbia: Cuestiones Teológicas, vol. 41, nº 96. Julio - Diciembre.  2014. p. 279-306 
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ditas obsoletas discussões no intento de uma Igreja em saída. Infelizmente, ainda são 

justificadas as posturas restritivas dentro da Igreja em relação à mulher, sua 

autoridade e liderança. 

 

Liderança entre as mulheres 

 

Mesmo que não encontremos detalhes da jornada de Maria Madalena nos 

Evangelhos autorizados, a tradição não nega do quanto a figura de Madalena teve 

uma relevância comunitária. Isso se deduz porque Madalena é um dos nomes de 

mulheres mais citado. Ela sempre é mencionada em primeiro lugar, exceto em João 

quando narra a cena da crucifixão. Na Bíblia, quando um nome é citado, é um 

indicativo preciso de sua relevância dentro da comunidade, a pessoa nomeada foi 

alguém com relevância para a mesma. Certamente, Madalena é muito mais do que 

um nome-memória preservado mediante a narrativa de outras mulheres que 

contemplaram nela uma líder e esperança para o movimento. 

Ainda em Ubieta, é visto que o nome das mulheres mencionados nos relatos 

bíblicos são incômodos, são mulheres que demonstram a transcendência comunitária 

de um tempo em que a voz feminina não era escutada. Madalena é uma voz que 

rompe com o silêncio da mulher dentro de uma Tradição. A Igreja é desafiada a rever 

as suas origens e o rastro de toda uma influência patriarcal injusta no que diz 

respeito à índole moral de Madalena. Quiçá mulheres dentro de suas comunidades 

retomem o testemunho da Madalena, destemidas corram depressa para a essência de 

um apostolado que é também direito das mulheres. Que a Igreja possa se converter e 

se tornar menos autoritária e masculina, mais sensível e disposta a uma 

cumplicidade entre gêneros, reciprocidade criativa. Em relação às especulações sobre 

o envolvimento de Madalena e Jesus, Schenk da Future Church desenvolve 

investigações em que se destacam o movimento de Jesus que busca igualar homens e 

mulheres em suas potências; este afirma: 

Não há dados históricos ou bíblicos para apoiar a especulação de que Maria 
Madalena era casada com Jesus. A alegação de que autores antigos não 
mencionaram o casamento e os filhos ou filhas deles por medo da perseguição 
judaica não se sustenta, porque o Evangelho de João e a maioria da literatura 
apócrifa foram escritos depois da queda de Jerusalém, quando não haveria nada 
a temer das autoridades judaicas. Se Maria Madalena fosse esposa de Jesus e 
mãe de seu filho ou filha, é altamente improvável que esses textos tivessem 
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omitido esses fatos importantes, especialmente porque ela é retratada de modo 
proeminente tanto como a testemunha primordial da ressurreição quanto como 
uma líder que, de muitas formas, entendeu a missão de Jesus melhor do que os 
discípulos.12 

A liderança de Madalena no movimento das comunidades que acolheram a 

Boa Nova de Jesus é princípio para a promoção plena do feminino na história da 

Igreja. Jesus é a janela de abertura para o resgate da mulher enquanto sujeito. Ou 

seja, Jesus não é o problema em relação a uma teologia feminista. O Catolicismo 

carrega em si o legado oriundo de Pedro, da certeza absolutizada de que apenas aos 

homens foi dada a missão de se encarregar da Revelação. Só os homens podem 

representar o Messias. Todavia, Jesus oportuniza uma janela que se abre a novos 

horizontes e conta com Madalena para dar continuidade a seu intento. O que a 

legitima é o critério da experiência que é ponto de partida e chegada para uma 

interpretação hermenêutica. 

Cabe às mulheres hoje, dentro ou fora da Igreja, buscar realizar uma análise se 

a hermenêutica que realizamos da imagem de Madalena condiz com a metáfora da 

janela – chave de entendimento para uma mensagem do espírito que nos é 

oportunizada por Jesus, ou, do espelho, onde se projeta apenas o que é oportuno. 

Madalena não é espelho de projeção, ela é janela aberta para um caminho lento, mas, 

que segue repleto de possibilidades graças à impetuosidade e perseverança de 

Apóstola que se tornou um incômodo para uma Igreja de varões. 

Essa impetuosidade inspirou e inspira ainda mulheres que amam e acreditam 

na Igreja, enquanto comunidade de amor e profecia - da Boa Nova de Jesus e de sua 

proposta do Reino. É um amor que não permite que a abandonem, mas continuem 

firmes, mesmo quando desacreditadas. Elas seguem a jornada da Igreja primitiva, à 

medieval, moderna e contemporânea fazendo a diferença. São as tidas como as 

pecadoras, as prostitutas, as endemoniadas, as bruxas, as iluminadas, as curandeiras; 

as santas e as feministas – o incômodo de uma genealogia da liderança privilegiada 

das verdadeiras mulheres do Reino.   

 Uma liderança valorizada, mas não institucionalizada. Vidas apócrifas do 

texto autorizado da vida. Mesmo que se recusem a afirmar a sua relevância, a história 

encontra um modo de introduzi-las. Muitas nos chegam cedo ou tarde demais, o que 

                                                      
12 SCHENK, C. Paulo e Madalena. Dois caminhos que levam ao Cristo. São Leopoldo: Online IHU. 
Ed.489. Julho 2016. Disponível em <http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/6540-chris-schenk-2>. 
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nos desafia a não as esquecer e a dar continuidade ao caminho que as suas sandálias 

iniciaram. O Catolicismo precisa, cada vez mais, de mulheres que façam valer o 

sentido último de sua universalidade. Contudo, isso somente será possível quando 

intensificar a práxis libertária e integrativa das potencialidades do homem e da 

mulher, cúmplices e partícipes na Criação. 

O posicionamento Católico em relação à figura neotestamentária de Maria 

Madalena tem sido de abertura e reconhecimento tardio, mas, sustentado pela 

visibilidade, carisma e empenho de um Papa disposto a dilatar cada vez mais a real 

missão da Igreja enquanto Igreja em saída.  De fato, há posicionamentos rígidos e/ou 

escorregadios que continuam a tratar o fator Madalena como um incômodo, postura 

revelada, inclusive, por parte de algumas mulheres em “lideranças” de comunidades. 

Isso é a Igreja em sua multiplicidade de consciências.  

 

Conclusão 

 

Há de se celebrar, sem dúvida, esse fio escarlate do Espírito Santo mencionado 

por Souzenelle que continua a tecer a sua trama na história, tecida de anúncios, 

denúncias, lutas e conquistas das mulheres das montanhas de Israel e que chega até 

os nossos dias. É o fio escarlate do sangue de muitas mulheres silenciadas nas 

entrelinhas de uma Tradição do Livro e do anúncio da palavra, direito apenas do 

homem. O nosso desafio consiste em permitir que este fio se fortaleça, avance e 

dignifique a mulher em seu lugar de direito, de protagonismo numa Igreja desejosa 

de ser libertária – Boa Nova. Para tanto, é preciso que exercitemos a reflexão da 

sabedoria presente na jornada profética de Madalena e das mulheres que 

contribuíram na transmissão salvífica de Jesus. 

Todos esses relatos, provocações e incômodos, são narrativas de um lugar de 

encontro e afirmação do ser mulher que rompe com sistemas que insistem em tolher 

o papel feminino, sujeito de mudança, imersa numa teologia cristã libertadora. Todas 

essas mulheres, a partir de Madalena, nos revelam a pluralidade das mediações 

salvadoras existentes para além de um único ponto de vista. É preciso correr e 

anunciar juntas: Ele vive! No meio de nós e mediante a nossa ação. Não é preciso 

esperar que venham constatar se o que anunciamos é real, cremos, porque assim 
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como Madalena, somos amadas e chamadas para também sermos parte desta Nova 

Aliança em Cristo Jesus. 

Somos a confirmação ao longo da história de que Jesus chama a todas, 

mediante a sua ação libertária e amorosa, a fazerem parte da proclamação da 

mensagem de sua vida. Em seu tempo, Ele as tirou da passividade das relações 

subalternas, hoje, Ele nos inspira a prosseguirmos. Maria Madalena nos desestabiliza 

porque desafia a um melhor conhecimento de sua figura e seguimento em seu 

profetismo. É preciso estudá-la, compreendê-la, não no rastro de evangelhos 

autorizados ou apócrifos apenas, mas na maturidade de todo um contexto que nos 

chama a anunciar também a esperança no Verbo Encarnado no meio de nós. 

Madalena não foi um instrumento de introdução ao evento Jesus; ela foi junto 

d’Ele a novidade e a propagação da esperança. Desse modo, a sua memória fortalece 

a relevância de novas exegeses e hermenêuticas numa Igreja em saída e de uma 

teologia inclusiva e plural. 
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Introdução 

 

As representações de Maria Madalena são várias – os ensaios deste volume 

comprovam. Personagem elástica, sua imagem já foi usada como símbolo tanto da 

prostituta pecadora quanto da santa penitente – e, ainda mais frequentemente, 

desses dois lados ao mesmo tempo. Por trás desses usos, frequentemente há ideias 

em jogo: concepções políticas, propostas de normatização social. Para chegarmos até 

elas, o estudo detido das muitas formas de representar Maria Madalena pode ser útil. 

Neste curto ensaio, quero apresentar, sem compromisso cronológico, um passeio 

sobre as representações da figura de Maria Madalena na arte renascentista, barroca e 

rococó, buscando chamar atenção para os fins morais e políticos com que é 

apresentada a depender do contexto, assim como para o resgate de figuras pagãs que 

está em jogo nas opções representativas de Madalena. 

A opção por passear por esse contexto específico de produção artística não é 

acidental. A instauração de um protossistema da arte no quattrocento, 

principalmente nos polos produtores de obra de arte em Florença e em Flandres, fez 

com que se torne possível enxergar obras de arte como “testemunhos de uma relação 

social” (Baxandall, 1991, p. 12). É bem verdade que está em jogo, no Renascimento, 

uma série de revoluções propriamente estéticas: nasce ali, por exemplo, um novo 

realismo, que durante a Idade Média permanecia escuso em representações 

altamente esquematizadas, cristalizada, por exemplo, na iconografia bizantina; nasce 

também o conflito entre a representação do real com a representação do belo (que, 

dado que o belo nem sempre é real, e que o real nem sempre é belo, permanecerá 

sendo um problema por um bom tempo). Mas nasce também uma nova forma de 

produzir, circular e consumir obras de arte. 

                                                      
1 Doutorando em Filosofia na PUCRS. E-mail italo.alves@acad.pucrs.br. Projeto financiado pelo CNPq 
(140576/2018-5).  
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Num cenário medieval, não é possível falar em “obras de arte” sem localizá-las 

num contexto de domínio da Igreja Católica. Até o século XIV, era difícil falar de 

objetos estéticos que não fossem também, e sobretudo, objetos de uso. A arte servia à 

Igreja – por ela era encomendada e a ela se destinava. Os murais representando a via 

crucis nas paredes de uma catedral, por exemplo, possuíam um fim pedagógico; 

serviam para contar uma história, e eram admirados pela sua força simbólica. O 

mesmo se pode dizer de esculturas ou miniaturas; se não encomendadas pela Igreja, 

eram adquiridas por membros da aristocracia e doados à Igreja. A obra de arte 

ligava-se, pelo menos num dos lados, à Igreja. 

No começo do século XV, há um novo período de prosperidade econômica na 

Europa. Depois de abalos sociais como a crise econômica do século XIV e a peste 

bubônica, Florença, no início do século XV, volta a prosperar economicamente. 

Surgia, no rescaldo desse cenário econômico, ao mesmo tempo, uma vontade de 

tornar Florença uma nova Atenas, e uma necessidade da burguesia ascendente de 

ostentar publicamente sua nova afluência. Esta nova configuração sociopolítica fez 

com que as dinâmicas de produção, circulação e consumo de obras de arte se 

alterassem. Se na Idade Média a relação normalmente resumia-se à Igreja 

encomendando obras para uso simbólico em seus templos, a dinâmica agora era 

outra. No Renascimento florentino, adquire cada vez mais centralidade o papel do 

mecenas, a pessoa rica que comprava obras de arte e doava à Igreja. Posteriormente, 

essa relação de mecenato adquire também funções “privadas”: não só como doação, a 

encomenda e compra de obras de arte passava a servir para fruição estética de seu 

dono. 

A encomenda de uma pintura, nesse cenário, passava por intensa discussão 

entre pintor e cliente, e o resultado final refletia não só o gênio individual do pintor, 

mas também as disposições do cânone e, acima de tudo, os detalhes da encomenda. 

As vontades do cliente, formais e simbólicas, eram comumente gravadas em 

contratos assinados por ele e pelo pintor. Esses contratos normalmente 

especificavam o que o pintor devia pintar, indicavam como e quando o cliente deveria 

pagar, e determinavam quando o pintor deveria entregar o quadro. Uma pintura 

renascentista, por esse motivo, serve de “fóssil” da vida econômica e social do 

contexto onde foi produzida (Baxandall, 1991, p. 13). Olhando para essas pinturas – 

eu gostaria de sugerir – somos capazes de identificar configurações sociais, opções 
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políticas, estéticas, cânones vigentes, enfim, as sociedades e os indivíduos que delas 

estão por trás. 

 

Histórias de imagens, ou imagens com história 

 

Esta pesquisa foi teoricamente informada pelo trabalho de Aby Warburg, 

historiador alemão do fim do século XIX especialmente dedicado ao estudo da 

influência do paganismo antigo na produção artística do Renascimento florentino. 

Warburg cunhou o conceito de “Pathosformeln”, ou “fórmula de pathos”, para 

definir as cargas emocionais (de onde pathos) presentes de forma “encriptada” em 

formas iconográficas reproduzidas historicamente (Warburg, 1999). O conceito nos 

interessa especialmente. Pathosformeln são figuras que cristalizam sentimentos 

humanos inerentes à psique humana e que preservam uma forma mais ou menos 

consistente com o passar dos anos, mesmo que o seu sentido seja radicalmente 

alterado. 

Um exemplo ilustrativo de algo parecido (parecido porque o exemplo diz 

respeito não a uma carga emocional/patética, mas a um item mais genérico da nossa 

memória cultural) são as saboneteiras em formato de concha marinha (ver Figura 1).2 

Aparentemente inofensivas, saboneteiras nesse formato podem ser encontradas em 

qualquer loja de artefatos domésticos e podem ser tomadas pelo espectador passivo 

como apenas mais um formato de saboneteira. Possuem, no entanto, uma história 

muito própria. Para a cultura greco-romana, Vênus, ou Afrodite, a deusa do amor, do 

desejo e da sexualidade, nasce da espuma do mar. E é carregada, acompanhada dos 

erotes (as figuras que parecem pequenos anjos, um de cada lado de Vênus na Figura 

2) até a terra.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Agradeço ao Prof. Francisco Marshall pelo auxílio com este ponto. 
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Figura 1 – Saboneteira em formato de concha 

 

 

 

Figura 2 – Afresco de Vênus, Pompeia, c. século I a.C. 

 

Essa configuração imagética da mitologia antiga teve possivelmente seu 

resgate mais conhecido com O Nascimento de Vênus, de Botticelli (Figura 3). A 

produção pictórica renascentista, embora pesadamente informada pela iconografia 

cristã, mostra vários exemplos da retomada de um interesse pelo paganismo antigo. 

Neste quadro de Botticelli, Vênus é representada como o ideal de beleza feminina, 

cobrindo os seios e o sexo com mãos e cabelo. À esquerda, Zéfiro e Aura, 

representando o vento e a brisa que carregaram Vênus do mar até a costa. À direita, 

Flora, a hora da primavera, recebendo Vênus com um manto. 
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Figura 3 – BOTTICELLI, O Nascimento de Vênus, c. 1486 

 

O que é particularmente interessante na história toda – e o que liga ao tema da 

saboneteira – é que, enquanto Vênus era conduzida dentro da concha, acompanhada 

de seus erotes, a história diz que ela teria passado o tempo fazendo nada menos que 

sua toalete. O retrato da toalete de Vênus já era um tema na escultura antiga, e o 

retrato de mulheres em sua toalete se tornaria um tema comum pelo menos até o 

rococó. Na pintura de François Boucher intitulada A Toalete de Vênus, de 1751 

(Figura 4), Vênus é representada durante o ritual ligado às ideias genéricas da beleza 

e do embelezamento feminino. A obra foi encomendada para uma cortesã de Louis 

XV para uso em seu banheiro. Na pintura, Vênus, cercada de erotes, tem em suas 

mãos e seus pés pombas, símbolos do erotismo próprio de Vênus (antes de serem 

apropriadas pela iconografia cristã como símbolo de Maria, a mãe de Jesus). E 

vejamos sobre o que brinca o erote do quadrante inferior esquerdo com as jóias 

(colares de pérola) – isto que nos interessa no exemplo: uma concha. Já no fim do 

século XIX, com o avanço da produção em larga escala de utensílios para uso 

doméstico, a concha, que permanecia de certa forma presente na memória cultural 

como representante da toalete de Vênus, adquire mais uma forma representativa; 

com a massificação oportunizada pela produção em série, os signos relativamente 
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abstratos de toalete, limpeza, banheiro, conchas, feminilidade juntam-se numa 

configuração nova, a saboneteira, mas que guarda uma história antiga.  

 

 

Figura 4 – François BOUCHER, A Toalete de Vênus, 1751. 

 
 

* * * 
 

As imagens, em suas formas, esquemas, texturas e configurações, possuem 

história, e podem ajudar a iluminar elementos culturais e sociais dos contextos nos 

quais foram gestadas. Assim como as Pathosformeln de Warburg, que ajudam a 

explicar como a tradição pagã antiga foi apropriada, revirada e recontada através de 

novos usos para marcadores emocionais/patéticos antigos na arte renascentista, aqui 

vale a pena trazer à discussão o conceito de “iconografia política”, de um – se for 

lícito o adjetivo – “seguidor” de Warburg, o historiador italiano Carlo Ginzburg. Em 

Medo, reverência, terror (2014), Ginzburg busca investigar, em quatro ensaios, 

elementos de iconografias políticas presentes, respectivamente, no frontispício de 
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Leviatã, de Hobbes; na pintura de Jacques-Louis David de Jean-Paul Marat, de 

1973; na propaganda britânica Britons: We Want You, da Primeira Guerra Mundial; 

e, por fim, em Guernica, de Picasso. 

Para entendermos o que está em jogo com a iconografia política de Ginzburg, 

vale retomar o significado de iconografia. O termo, da forma como é geralmente 

aceito, diz respeito à escritura da imagem, ou do ícone; o ícone, por sua vez, é a 

representação em imagem de um significado. A iconografia, portanto, está 

interessada em identificar os significados presentes em representações imagéticas. A 

apreciação da arte, vale dizer, por muito tempo foi predominantemente iconográfica 

(ou pelo menos “simbólica”, se não quisermos falar em uma relação reflexiva). A 

apreciação da obra de arte pelos seus caracteres mais plásticos é muito mais recente, 

e talvez tenha nascido com o modernismo da virada do século XIX para o XX. Essa 

investigação iconográfica que Ginzburg propõe entende que as imagens, além de 

serem veículos de conteúdos patéticos, emocionais, como defendia Warburg, também 

são veículos de logoi, de ideias: ideias sociais, políticas, e assim por diante. Através 

de imagens, podemos acessar concepções de mundo, por exemplo, ou ideias políticas 

que de outra forma não se mostram tão claramente. 

Isso não significa dizer que o contexto social e político de produção de obras 

de arte, ou objetos estéticos, seja a determinação última de toda a produção artística. 

Esta, inclusive, é uma concepção um tanto ultrapassada nisso que se chama “história 

social da arte”, simbolizada, possivelmente, por nomes como o de Arnold Hauser, 

que, com o seu História Social da Literatura e da Arte, buscava reduzir o objeto 

singular à mera unidade determinada pelo modo de produção do tempo e espaço que 

o produziram. Ao contrário desse determinismo, a proposta de Ginzburg é muito 

mais sutil: busca olhar para a imagem com o interesse de identificar nela elementos 

lógicos (ou, melhor dizendo, ideológicos, ou linguísticos, para ficar na mesma nuvem 

semântica) que possam estar mais ou menos encriptados pela distância temporal ou 

geográfica. 

 

Esquemas representativos 

 

Maria Madalena, em suas múltiplas representações, se mostra como uma 

figura extremamente propícia para uma análise a partir das ferramentas da 

iconografia política. Uma personagem que era santa, mas também pecadora, que 
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encerra várias histórias diferentes de mulheres que aparecem em vários 

testemunhos, e que representa bem, dado o recorte histórico que apresentamos, as 

duas grandes forças que estavam em jogo na pintura durante o renascimento: a ainda 

forte influência da Igreja, que via agora seus motivos com uma forma “modernizada”, 

e o interesse crescente, principalmente entre a elite, no resgate da antiguidade 

clássica com seus temas pagãos. A mistura entre paganismo e religião, êxtase e 

pudor, fazem de Maria Madalena uma personagem extremamente flexível enquanto 

veículo de comunicação de significados. É para esses significados que olharemos 

aqui. 

Na história da arte, a figura de Maria Madalena aparece normalmente 

obedecendo a quatro esquemas representativos relativamente rígidos. Primeiro, o 

episódio da Unção de Cristo (Figura 5 e Figura 6), onde Madalena pode ser figurada 

tanto próxima à ceia, ungindo os pés de Cristo com seu cabelo, ou em formas mais 

esquemáticas, onde aparece quase como no formato moderno do retrato, que salienta 

o unguento e os demais signos iconográficos que lhe são próprios.  

 

 

Figura 5 – Ilustração em pergaminho inglês, 
c. 1500. 

 

Figura 6 – Andrea SOLARI, Maria Madalena, 

c. 1524 

 

 

 

Em segundo lugar, o Noli me Tangere, ou Não me Toque (Figura 7), que 

retrata o episódio em que Maria Madalena observa, como primeira testemunha, a 
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ressurreição de Cristo. Cristo se vira a Maria, na posição de pecadora, e faz um gesto 

para que se afaste, sugerindo uma recusa genérica do pecado. Na pintura de 

Correggio, o gesto duplo dos braços de Cristo ao mesmo tempo afasta Maria 

Madalena do corpo de Cristo ressuscitado, com o braço direito, e, com o braço 

esquerdo apontando para cima, indica uma elevação, transcendência ou pureza 

espiritual. 

 

 

 

Figura 7 – CORREGGIO, Noli me Tangere, c. 1523 

 

Por terceiro, a cena da Crucificação (Figura 8), onde Cristo aparece na cruz 

enquanto Madalena é representada em posição e com expressão de lamento. O pintor 

flamengo Matsys, em sua representação do episódio bíblico, retrata Cristo no centro, 

crucificado, a Virgem Maria e João Evangelista à esquerda, Maria Madalena agarrada 

aos pés da cruz, demonstrando lamento e desespero, e outras duas Marias à direita, 

também em posição de lamento. Essas duas outras Marias são mencionadas em 
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outros episódios bíblicos, e suas identidades não são tão claras, sendo às vezes 

intercambiáveis. 

 
 

  

Figura 8 – Quentin MATSYS, Crucificação, c. 1515 

 

Por fim, a representação de Maria Madalena como Pecadora Arrependida 

(Figura 9), onde aparece, como na pintura de Caravaggio, normalmente isolada e 

carregando expressões de penitência pelos seus pecados. A Madalena Penitente de 

Caravaggio, abaixo, carrega o que poderíamos apontar como ícones típicos da 

representação pictórica de Maria Madalena. São quatro os elementos principais dos 

quais fala o evangelho de Lucas, quando discorre sobre a pecadora que vem ungir os 

pés de Cristo numa ceia. Cristo está tendo uma ceia quando uma mulher, 

apresentada como pecadora, chega e lava seus pés com lágrimas, seca-os e unge-os 
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com perfume. Portanto: (i) jarro de perfume, (ii) ênfase nos cabelos, (iii) choro e (iv) 

a ideia de uma mulher pecadora.1  

 

 

Figura 9 – CARAVAGGIO, Madalena Penitente, c. 1595 

 

Somados os quatro esquemas representativos (Unção de Cristo, Noli me 

Tangere, Crucificação e Pecadora Arrependida) com os quatro elementos principais 

da representação pictórica da figura de Madalena (o perfume/unguento, os cabelos, o 

choro, e o pecado), temos um pano de fundo sobre o qual a história das 

representações de Madalena se assentam. Veremos, agora, dois “estudos de caso”, 

duas amostras, de contextos diferentes, de como essa figura extremamente flexível 

que é Maria Madalena pode ser apropriada e significada de formas bastante distintas. 

No primeiro caso, uma semelhança entre uma certa representação de Madalena e a 

iconografia das mênades, ou bacantes, as mulheres membros do culto de Dioniso, ou 

Baco, apontada por Warburg como uma típica fórmula de pathos que sobreviveu em 

contextos e com fins completamente distintos dos de seu início. No segundo, um 

                                                      
1 Vale apontar que não é do texto bíblico a figura de Maria Madalena como prostituta. Essa imagem 
constituiu-se principalmente na Galileia romana a partir do século I da nossa era. 
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outro reaparecimento pagão na imagem de Madalena, desta vez em um “folheto 

moralizante” do fim do século XVI. 

 

Mênade Madalena 

 

Warburg nos propunha que a emocionalidade, a carga patética de esquemas 

representativos, poderia servir como terceiro vetor de análise da história da arte, 

além dos mais tradicionais forma e conteúdo. E defendia que tais cargas emocionais 

seriam transportadas pelo tempo e pelo espaço, aparecendo, por vezes, polinizadas 

em contextos muito diferentes daqueles de onde surgiram. Aqui olharemos para um 

desses casos. Ao analisar um relevo de Giovanni di Bertoldo (Figura 10) do episódio 

da Crucificação, vemos, como figura central, Cristo crucificado; ao seu lado, dois 

ladrões; abaixo, aos pés de Cristo, várias pessoas – as mais próximas, Maria 

Madalena, a Virgem e João Evangelista. 

 

 

Figura 10 – Giovanni di BERTOLDO, Crucificação, c. 1475 

É interessante atentarmos para as opções de representação da figura de Maria 

Madalena neste relevo (Figura 11). Madalena aparece de peito nu, com pernas 

descobertas, cabelo esvoaçante, curvada para trás, com cabeça olhando para o alto e 
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encostando no chão apenas a ponta dos pés. A posição, com todos esses detalhes, em 

princípio busca mostrar o sofrimento do luto de Maria, causado pela crucificação de 

Cristo. Uma dor tamanha lhe impõe uma posição de extremo lamento, transfigurado 

fisicamente na sua expressão corporal. É curioso notar, porém, como essa 

configuração é semelhante – se não idêntica – a toda história da representação das 

mênades, ou bacantes (Figura 12): braços e corpo inclinados para trás, peito nu; mas 

estas demonstrando não uma extrema dor, mas extremos gozo e sensualidade.  

 

 

 
 

Figura 11 – Detalhe de Giovanni Di Bertoldo, 
Crucificação, c. 1475 mostrando Maria Madalena 

 
 

             Figura 12 – Mênade, detalhe de vaso                  
           grego (invertida horizontalmente)

As mênades (na mitologia grega), ou bacantes (na romana), eram jovens 

mulheres virgens, ninfas da montanha de Nysa. Eram mulheres que se envolviam em 

transes ecstáticos induzidos pela dança e pelo vinho, entusiasmadas pelo próprio 

Dioniso, ou Baco, o deus dos prazeres carnais. O frenesi das mênades não era apenas 
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de estímulo sexual, mas de êxtase: uma inspiração divina que parecia lhes deixar em 

um estado além das próprias sensações físicas. Para as seguidoras de Dioniso, o 

extremo prazer sexual e uma relação hipnotizante com o divino não eram coisas 

opostas, mas complementares. 

Isso nos leva para a ideia de que o que está representando Madalena, no relevo 

de Bertoldo, tem claramente um significado diferente, oriundo de uma oposição 

binária introduzida pelo cristianismo, mas que conserva a mesma intensidade da 

forma esquemática já consagrada na arte antiga para a representação de uma reação 

ecstática com o divino. Isto é, conserva-se a carga emocional, embora altere-se à 

forma e o conteúdo. 

 

Figura 13 – Montagem com detalhes do relevo de BERTOLDO  
mostrando Maria Madalena e relevo romano do século I d.C. mostrando uma bacante 

 

 

Se comparamos o detalhe do relevo de Maria Madalena com um relevo 

romano que representa uma bacante em ritual (Figura 13), a semelhança pode ficar 

ainda maior. No relevo da bacante, fica mais clara a cabeça inclinada para trás, sinal 

claro de entrega a uma experiência intensa e entusiástica, inebriante, assim como os 

pés que repousam na ponta, indicando quase uma flutuação. No caso de Maria 
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Madalena, essa experiência intensa traduz-se num imenso pesar pela morte de 

Cristo. Gestos idênticos, ou pelo menos muito parecidos, presentes na memória 

cultural, são resgatados para representar sensações praticamente opostas. O gesto de 

Madalena, embora não sejam o mesmo de um êxtase menádico, também não aparece 

dessa forma como mera coincidência, ou mera opção artística, mas guarda em suas 

raízes uma memória emocional muito clara. 

 

Vênus Moralizada 

  

Nosso segundo caso de estudo, este explorado por Rachel Geschwind (2012), 

diz respeito aos folhetos populares (stampe popolare) difundidos nos séculos XVI e 

XVII na região da Península Itálica. Esses panfletos, que podiam ser de ordem 

religiosa ou secular, mas que carregavam sempre mensagens “moralizantes”, 

circulavam de forma muito mais célere do que pinturas, por um lado, ou livros, por 

outro, e serviam como veículo para difusão de ideias. A relevância desse material 

impresso aumentava nesse período. Nas palavras de Geschwind: “O início do período 

moderno representa uma era distinta em que o papel dos trabalhos impressos 

começa a influenciar substancialmente a opinião pública e os valores sociais. A 

impressão, particularmente na forma de folhetos narrativos e moralizantes, emergia 

como o principal método de autovalorização e autorrepresentação. Conforme os 

índices de alfabetização aumentavam, o aumento na produção de folhetos religiosos 

era ligado ao aumento na crença da alfabetização como um passo na direção da 

salvação” (Geschwind, 2012, p. 113). 

Simultaneamente, imagens de Madalena como pecadora arrependida 

começavam a se popularizar (Figura 14). Relata-se que houve, no século XV, na 

região que é hoje a Itália, um aumento no número de prostitutas, motivado pela alta 

proporção de homens em relação a mulheres nas grandes cidades italianas. As 

cortesãs, em cidades como Veneza e Roma, representavam inclusive atrativos 

turísticos. O status da prostituta, à época, vacilava entre a celebração pública e a 

condenação pelo pecado, e a atividade existia tanto entre as classes mais baixas 

quanto as mais altas (aquelas chamadas meretrici; estas, cortigiane). O aumento no 

número de prostitutas nessa época também encontra relação com o aumento da 

pobreza nas cidades, um fator tradicionalmente ligado à escalada da prostituição. 
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Neste cenário de aumento de prostituição, condenação pela Igreja e tentativas de 

controle social da atividade, sobretudo após a Contrarreforma iniciada em 1545, nada 

parecia mais adequado para dissuasão das prostitutas do que apontar para o 

caminho de Maria Madalena: uma mulher que pecou, mas que acabou 

arrependendo-se e redimindo-se de seus pecados. 

 

 

Figura 14 – TICIANO, Madalena Penitente, 1533 

 

No início do século XVI houve uma epidemia de sífilis pela região da Itália, 

que acabou sendo alvo duro dos Reformadores, que também, assim como a Igreja 

Católica, condenavam a prostituição, e viam nela a causa principal do surto. Os 

reformadores, então – que, vale lembrar, possuíam algumas posições mais 

conservadoras do que as da Igreja Católica à época – se punham a lançar uma 

campanha para acabar com a prostituição.  Essa empreitada moral acabou falhando 

por vias legislativas, o que levou seus defensores a apelarem principalmente aos 

âmbitos moral e religioso. Essa opção acaba por influenciar a produção de imagens 

de Madalena – personagem flexível, prostituta, já associada à imagem da pecadora 

que se arrepende e se converte. Essa campanha se concretiza, por exemplo, na 

confecção de panfletos moralizantes como o da Figura 15, que contava a história da 

conversão de Maria Madalena, uma história típica do esquema da pecadora 
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arrependida. Folhetos como esses eram de fácil acesso, sendo vendidos e distribuídos 

para entretenimento em bodegas e lugares com circulação de público. 

 

 
 

Figura 15 – Frontispício do folheto A conversão  
de Santa Maria Madalena, de Marco Rossiglio 

 

O que nos interessa deste folheto é, novamente, a forma específica com que é 

representada a figura de Maria Madalena em seu frontispício, e a forma com que essa 

retomada do tema da pecadora arrependida para lidar com o problema da 

prostituição resgata, novamente, ícones pagãos. Ao compararmos (Figura 16) a 

Madalena Penitente de Ticiano, um símbolo da força da fé cristã na expiação do 

pecado da mulher arrependida, com o Nascimento de Vênus, de Botticelli, a 

representação do ideal pagão de beleza e sexualidade feminino, podemos ver que 

praticamente os mesmos traços representativos estão em jogo, com diferenças 

apenas sutis. Ambas aparecem com cabelos longos, seios à mostra, com braços em 

posições praticamente idênticas – o esquerdo cobrindo o sexo, com os cabelos, e o 

direito cobrindo parcialmente o peito. O principal elemento distintivo da 
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representação de Madalena é o vaso de unguento, que repousa no canto inferior 

esquerdo do quadro, quase como uma adição posterior à composição. 

 

 

 
Figura 16 – Detalhes da Madalena Penitente, de Ticiano,  

e do Nascimento de Vênus, de Botticelli 

 

Esse mesmo esquema representativo, quando voltamos ao frontispício do 

folheto moralizante, aparece novamente, de forma quase idêntica (Figura 17). Vemos 

na figura de Madalena, se invertermos a pintura de Botticelli, praticamente uma 

cópia da figura pagã de Vênus, mimetizando a mesma posição corporal, dos braços e 

do rosto, modificada apenas pela inclusão da auréola. Um esquema pagão que 

retorna, aqui, num corpo cristão. 
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Figura 17 – Detalhes do frontispício do folheto moralizante e de 
 O Nascimento de Vênus, de Botticelli, este com a imagem invertida horizontalmente 

 

 

Conclusão 

 

Com esses dois exemplos, que são de fácil exposição (difícil é não ver as 

relações entre o paganismo clássico e a representação da figura cristã em ambos os 

casos), busquei mostrar, de maneira indireta, duas teses. A primeira, que não é 

minha, de que a representação de ícones possui história, que pode ser traçada através 

de investigação iconográfica. A segunda, mais específica, de que a figura de Maria 

Madalena é extremamente flexível em significação, o que deu margem, 

historicamente, para que sua imagem fosse usada de diversas formas e com diversos 

fins, e não coincidentemente resgatando um passado que a primeira vista lhe 

pareceria totalmente adverso. 
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7. MOSAICO MADALENA: ESTUDO DA PERSONAGEM PARA UM 

PROCESSO DE CRIAÇÃO DRAMATÚRGICA ATORIAL 
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Elisa Martins Lucas1 

 

O presente capítulo pretende compartilhar saberes adquiridos durante a 

pesquisa de Doutorado que originou a tese O Profano e o Sagrado no Processo de 

criação dramatúrgica do ator a partir da personagem Maria Madalena: Inter-

relação entre Teoria e Prática Cênica, orientada pela Professora Doutora María 

Concepción Pérez Pérez, realizada na Universidade de Sevilha, com bolsa CAPES. O 

objetivo geral do estudo foi sistematizar o processo de criação dramatúrgica atorial, 

que consiste de uma metodologia criativa na qual o ator atua também como autor 

interferindo na criação dramatúrgica da obra. O desenvolvimento da metodologia 

requer do ator/dramaturgo um enfoque objetivo, uma sólida pesquisa calcada em 

técnicas cênicas apropriadas e a escolha de uma personagem que se comunique com 

o espectador. 

Visando a sistematização do processo, foi elaborado um experimento de 

criação dramatúrgica e encenação inspirado na teoria e prática de profissionais do 

teatro contemporâneo e mesclando distintas metodologias de prática cênica. Como 

objeto do experimento, foi escolhida a personagem bíblica, literária e lendária Maria 

Madalena. A escolha dessa personagem deu-se pelo fato de ela se prestar para ser 

interpretada desde diversos ângulos. Venerada oficialmente como Santa Maria 

Madalena pela igreja católica, com templos dedicados a ela em todo o mundo, seu 

nome aparece em quatro episódios da vida de Jesus Cristo:  pregação; crucificação e 

morte; enterro; e, finalmente; Ressurreição, episódio no qual a consideram a 

primeira testemunha. 

Na primeira etapa, Experimento de criação dramatúrgica, foi realizado um 

                                                      
1  Doutora em Ciências do Espetáculo pela Universidade de Sevilha (Espanha). Bolsista da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de 2014 a 2016. Diretora de 
Artes Cênicas do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde coordena o 
projeto de pesquisa Práticas corporais e vocais para potencializar a presença cênica a partir do 
Processo de criação dramatúrgica atorial. Diretora, atriz, dramaturga e pesquisadora. E-mail: 
elisa.lucas97@ufrgs.br. 
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estudo da personagem com objeto de configurar uma imagem o mais ampla possível 

da mesma e reunir material para o experimento. O estudo incluiu consulta a relatos 

evangélicos, lendas medievais, iconografia, filmografia, romances modernos que 

mencionavam a personagem, aulas a respeito dos Evangelhos na Universidade de 

Sevilha e entrevistas com o Catedrático Rafael Portillo García, especialista em temas 

religiosos e literários. Também foi realizada documentação das imagens de Maria 

Madalena na Semana Santa de Sevilha, visita e registro fotográfico à Parroisse de la 

Madeleine (Paris); Les Saintes-Maries de la Mer, Saint Maximin, e Saint Baume (sul 

da França), para observar in situ as tradições francesas da personagem. É importante 

salientar que os dados foram coletados a partir do ponto de vista de uma 

atriz/dramaturga/pesquisadora visando a reunir material para uma criação de ficção, 

buscando aspectos que pudessem contribuir à criação dramatúrgica e à construção 

da personagem Maria Madalena na cena.  

 

Trajetória da personagem 

 

O nome Maria Madalena, mencionado catorze vezes nos evangelhos 

canônicos, aparece em quatro episódios da vida de Jesus Cristo (pregação e curas, 

crucificação e morte, enterro e Ressurreição). Nenhuma dessas aparições revela 

dados sobre idade, estado civil ou família. O nome sugere que vinha de Magdala, 

local ainda existente, localizado a 200 km de Jerusalém, aproximadamente a uma 

milha ao norte de Tiberias, na margem ocidental do Mar da Galileia, conhecido pela 

pesca. Segundo a equipe do Projeto Arqueológico Magdala (ZAPATA et all, 2019), da 

Universidad Anáhuac (México), o nome aramaico Magdala, ou Midal El em hebraico, 

significa “torre” e refere-se à cidade de origem de Maria Madalena, identificada como 

Migdal Nunayya (Torre dos Peixes) no Talmud. 

Inicialmente, a personagem aparece associada ao grupo das mulheres que 

foram curadas por Jesus e lhe acompanhavam, junto aos apóstolos, em suas 

pregações, oferecendo-lhe ajuda. Maria Madalena seria a mulher “de quem saíram 

sete demônios” (Lc 8: 2). Depois figura no coletivo de mulheres presentes na 

crucificação: (Jo 19: 25). E também no grupo das que observaram de longe a 

crucificação (Mc 15: 40-41 e Mt 27:55-56). Também aparece no enterro descrito no 

Evangelho de São Marcos (Mc 15: 47), assim como observando o sepulcro no 
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Evangelho de São Mateus (Mt 27: 61). 

Como testemunha e mensageira da Ressurreição, seu nome aparece nos 

quatro evangelhos, o que parece explicar sua importância na história do 

Cristianismo. No Evangelho de São Mateus (Mt 28: 1-10), Maria Madalena seguiu 

com outra Maria, cujo segundo nome não é especificado até o sepulcro. Lá, 

encontraram um anjo que lhes anunciou a Ressurreição, indicando que elas deveriam 

comunicar o fato aos apóstolos. Quando as duas mulheres correram para anunciar 

aos discípulos, Jesus apareceu a elas. No Evangelho de São Marcos (Mc 16: 1-11), 

Maria Madalena seguiu para o sepulcro com Maria, a mãe de Tiago, e com Salomé, 

chamada pela igreja de Maria Salomé. As três mulheres haviam comprado essências 

para ungir Cristo, motivo pelo qual ficaram conhecidas como mirróforas (portadoras 

de mirra). Encontraram o sepulcro aberto e em seu interior estava sentado um jovem 

vestido com uma túnica branca (supostamente um anjo), que lhes anunciou a 

Ressurreição e disse-lhes que comunicassem aos discípulos. As mulheres fugiram do 

sepulcro assustadas e não contaram a ninguém o que viram. Ao amanhecer de 

domingo, Jesus apareceu a Maria Madalena, que por sua vez foi até os apóstolos e 

lhes contou o que viu, mas eles não acreditaram nela.  

O Evangelho de São Lucas (Lc 24: 1-11) repete os detalhes das essências para 

ungir o cadáver, menciona a pedra do túmulo removida e o túmulo vazio, a aparição 

de dois supostos anjos (homens com vestes resplandecentes) e o anúncio da 

Ressurreição. Maria Madalena também aparece acompanhada por Maria, a mãe de 

Tiago e agora, ao invés de Maria Salomé, está Joana. Os anjos não lhes mandaram 

levar a mensagem aos apóstolos, elas o fizeram por iniciativa própria. Contaram o 

que viram aos apóstolos, que não acreditaram em suas palavras.  

No Evangelho de São João (Jo 20: 1-18) pode-se dizer que Maria Madalena 

tem maior protagonismo como primeira testemunha da Ressurreição, através do 

episódio conhecido como Noli me tangere (não me toques). Ela foi sozinha ao 

túmulo, e encontrando o sepulcro vazio, foi atrás de Pedro e outro discípulo (cujo 

nome não é mencionado, apenas é referido como sendo amado por Cristo) para que 

vissem o ocorrido. Os dois discípulos foram até o sepulcro, verificaram que estava 

vazio e regressaram sem compreender. Maria Madalena permaneceu sozinha, 

chorando diante da tumba vazia, até que encontrou dois anjos e finalmente Jesus 

apareceu para ela, com quem ela dialogou acreditando ser um jardineiro, até 
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reconhecê-lo. E foi o próprio Jesus quem lhe disse que anunciasse a Ressurreição aos 

apóstolos.  

Além dessas aparições nos evangelhos de Mateus, Lucas e João, existe a 

situação em que uma mulher se aproxima de Jesus durante uma refeição trazendo 

um vaso de alabastro com um perfume muito caro e unge-lhe os pés ou a cabeça. No 

Evangelho de São Mateus (Mt 26: 6-13), Jesus está em Betânia, na casa de um 

leproso, quando uma mulher, de nome desconhecido, se aproxima. Enquanto Jesus 

está sentado à mesa, ela derrama-lhe perfume em sua cabeça. Jesus é condenado 

pelos apóstolos por ter deixado que a mulher derramasse o perfume caro ao invés de 

vendê-lo para ajudar aos pobres. Jesus aprova a atitude da mulher e vê nesse ato o 

anúncio de sua morte. No Evangelho de São Lucas (Lc 7: 36-48), é uma pecadora 

quem lava os pés de Cristo, primeiramente com suas lágrimas e depois com o 

perfume e os seca com seus cabelos. O dono da casa, um fariseu, condena Jesus por 

deixar-se tocar por uma pecadora. Jesus defende a atitude da mulher, perdoando 

seus pecados. 

A mulher que unge os pés de Cristo no Evangelho de São João (Jo 12: 1-8) não 

é uma pecadora, mas sim outra Maria, Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta. 

Os três irmãos aparecem nos evangelhos canônicos como amigos anfitriões de Jesus 

e as atitudes das duas irmãs aparecerão contrapostas, porque enquanto Marta se 

dedica às tarefas domésticas, Maria escuta as pregações de Jesus, atitude que será 

enaltecida (Lc 10: 38-42). As duas irmãs aparecem no relato da Ressurreição de 

Lázaro (Jo 11: 1-45) e Jesus mostra o grande afeto que sente pelos três irmãos, 

emocionando-se, inclusive, ao ver Maria de Betânia chorar (Jo 11: 33).  

Tanto no Evangelho de São João (Jo 12: 1-8) como no Evangelho de São Lucas 

(Lc 7: 36-48), a mulher lava os pés de Jesus com perfume, mas não a cabeça, como 

ocorre no Evangelho de São Mateus (Mt 26: 6-13).  

A mulher que unge o Cristo nos três evangelhos foi identificada pela tradição 

como sendo Maria Madalena, e o vaso de alabastro foi um símbolo que lhe 

acompanhou em iconografias, como símbolo da personagem. 

A partir da Homilia XXXIII sobre Lc 7: 36-50, pronunciada na Basílica de São 

Clemente (Roma) no ano 591 pelo papa Gregório I, o Grande, Maria Madalena foi 

associada a essas outras Marias dos evangelhos canônicos. A Igreja Católica passou a 

aceitar que todas eram a mesma pessoa e, desde então, Maria Madalena foi 
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considerada pecadora:  

 

Esta à qual Lucas chama pecadora, a quem João chama Maria, cremos que é a 
Maria da qual sete demônios foram expulsos de acordo com Marcos. E que 
significam esses sete demônios se não todos os vícios?... Está claro, irmãos, que a 
mulher usou previamente o unguento para perfumar sua carne em atos 
proibidos. O que então ela exibiu de forma escandalosa, agora estava oferecendo 
a Deus em uma forma mais louvável. Havia cobiçado com seus olhos terrenos, 
mas agora através da penitência estes se consumiam em lágrimas. Havia 
mostrado seu cabelo para fazer ressaltar sua cara, mas agora seu cabelo secava 
seu pranto. Havia falado com orgulho através de sua boca, mas agora, ao beijar os 
pés do Senhor, plantava seus lábios nos pés do Redentor. Portanto, por cada 
deleite que havia tido, agora se imolava. Converteu assim o cúmulo de suas faltas 
em virtudes, com o fim de servir por completo a Deus em penitência, em igual 
medida que antes, equivocadamente, havia-lhe depreciado (MAGNO, 1958, p. 
704-705) (tradução da autora).  

 

Com isso, as atuações de Maria de Betânia passaram a ser atribuídas a Maria 

Madalena. Ambas as “Marias” estavam relacionadas a perfumes: Maria de Betânia 

levou perfume a Jesus vivo, enquanto Maria Madalena usou o perfume para ungir o 

Cristo morto. Como é indicado que o perfume era muito caro, Maria Madalena foi 

considerada uma mulher rica. Ralls (2008, p. 25) acrescenta que o papa Gregório I, o 

Grande, também relacionou Maria Madalena à mulher que no Evangelho de São João 

(Jo 8: 1- 11) está prestes a ser apedrejada após ser surpreendida em adultério, é 

levada a Jesus, e por ele perdoada. Tal associação sugeria que o pecado daquela 

mulher era de natureza sexual, contribuindo a fomentar a ideia de que se tratava de 

uma prostituta (aspecto explorado pelo cinema e pela literatura no século XX). A 

partir da mescla dessas personagens em uma única figura, Maria Madalena 

protagonizou no século VII poemas e sermões como imagem e símbolo da redenção 

do pecado para homens e mulheres, servindo de tema para comentários dos Padres 

da Igreja (BARBAS, 2008, p.79).  

Ainda que a Igreja Católica Romana tenha aceitado a mescla das personagens, 

a Igreja Ortodoxa, que mantinha muitas tradições com relação a Maria Madalena, 

jamais considerou tal possibilidade, defendendo que Maria Madalena é unicamente 

aquela cujo nome é mencionado catorze vezes nos Evangelhos Canônicos. Na 

tradição ortodoxa, além de não ser vista como pecadora, Maria Madalena é 

considerada “igual aos apóstolos” (RALLS, 2008, p. 108), enquanto na tradição 

Católica, Hipólito de Roma (c. 170-235) chamava as mirróforas de apóstolas dos 

apóstolos (BARBAS, 2008, p.87).  
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Segundo Ralls (2008, p. 108), a primeira descrição completa da vida e morte 

de Maria Madalena se originou no século VII em Éfeso (centro de poder situado na 

atual Turquia), escrita por Modesto, patriarca oriental de Jerusalém entre os anos de 

630 e 634. No relato, após a morte de Jesus, ela teria ido viver em Éfeso com Maria, 

mãe de Jesus e o apóstolo João, onde mais tarde teria sido sepultada conforme a 

tradição da Igreja Ortodoxa, permanecendo virgem durante toda a sua vida como 

exemplo de castidade para outras santas. 

Especialistas consideram que o relato se inspirou em uma lenda de finais do 

século V propagada na Europa Ocidental por São Gregório, bispo de Tours, cujos 

escritos representam o testemunho mais antigo do túmulo da Maria Madalena 

(RALLS, 2008, p.538-594). Mais tarde, em 721, Willibald, bispo de Eichstätt (700-

786), relatou que, em peregrinação à Terra Santa, visitou os túmulos de Maria 

Madalena e do apóstolo João em Éfeso (RALLS, 2008, p. 96-99). Apesar das 

diferenças que as igrejas ortodoxa e católica mantiveram com relação à Maria 

Madalena, os católicos aceitaram a tradição ortodoxa em torno à data de 22 de julho 

como festividade da santa, estabelecida também em Éfeso (RALLS, 2008, p.105). 

Ainda no século VIII, Pedro Crisólogo, bispo de Ravena, fez de Maria 

Madalena a imagem da própria Igreja Católica: santa e pecadora, visão adotada por 

outros autores medievais. Crisólogo considerava-a uma espécie de nova Eva, figura 

que oscilava entre o pecado e a redenção (SILVA et al., 2002, p.17).  

Uma tradição ortodoxa datada do Século IX (899) relata que após a 

Ressurreição de Cristo, Maria Madalena teria ido a Roma pregar o Evangelho. Ao 

mostrar um ovo de galinha para demonstrar a Ressurreição ao imperador Tibério, 

este teria dito ser mais fácil um ovo branco se tornar vermelho do que alguém 

ressuscitar. Imediatamente o ovo na mão de Maria Madalena ficou vermelho. Outra 

versão da tradição sustenta que o coração de Jesus ficou preso em um recipiente em 

forma de ovo, do qual Maria Madalena se tornou guardiã.  

É também do século IX a primeira versão da vida de Maria Madalena a atingir 

notoriedade. Foi escrita por Rabanus Maurus, abade nos mosteiros beneditinos de 

Fulda e Mogúncia durante o período da Renascença Carolíngia (776-842). A obra foi 

traduzida do latim e publicada em inglês por David Mycoff, professor do Warren 

Wilson College (Asheville, Carolina do Norte) em 1989, com o título The Life of Saint 

Mary Magdalene and of her Sister Marta, a Medieval Biography. Mycoff, assim 
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como outros autores, apresenta reservas com relação à autoria e à data de escrita do 

texto (BARBAS 2008, p.79). Iogna-Prat (1997, p.963-964) atribui a Odon (878-942), 

abade de Cluny, o primeiro sermão sobre a figura bíblica, realizado no século X. 

Odon acreditava que Madalena havia conseguido isolar-se do mundo para dedicar-se 

a uma vida de contemplação e ascetismo.   

No século XI, por seus exemplos de submissão, serviço e entrega, Maria 

Madalena se tornou o símbolo das reformas eclesiásticas impulsionadas pelo papado. 

Sua conversão representava a nova igreja que, no caso de estar manchada, deveria 

abandonar a vida antiga, tal como a santa fizera. Foi construído o primeiro centro de 

devoção à santa no Ocidente, a Abadia de Vézelay ou Basílica de Santa Maria 

Madalena (Borgonha, França). A partir de 1050, os monges beneditinos passaram a 

afirmar que guardavam os restos de Maria Madalena e a abadia passou a ser foco de 

peregrinações de toda a comunidade cristã latina.  

Duby (1995, p.49-54) indica que nessa mesma época foram escritos dois 

relatos sobre a personagem: A Vida Apostólica e A Vida Eremítica. A Vida 

Apostólica narrava a viagem de Maria Madalena e Maximino, um dos setenta e dois 

discípulos de Cristo, até Marselha, onde ambos evangelizaram na região de Aix-en-

Provence. Lá, Maximino teria sido o primeiro bispo e fundado uma capela no local 

onde hoje se encontra a catedral do Santo Salvador.  

Já A Vida Eremítica narra a vida de Maria Madalena por trinta anos no 

deserto após a morte de Cristo, e segundo Silva et al. (2002) e Sánchez Morillas 

(2014), foi inspirada na hagiografia de Santa Maria Egipcíaca ou Maria do Egito 

(Figura 1), prostituta do Século IV (ano 344) que se converteu ao Cristianismo e cuja 

história circulava pela Europa desde o século IX após ser traduzida do grego por 

Paulo Diácono e Anastácio Bibliotecário. Sánchez de Villamayor (1685) a denominou 

como “a mais feliz pecadora” em La Muger Fuerte, Assombro de los Desiertos, Santa 

María Egypciaca (Figura 1), Versão castelhana da história da Santa publicada em 

Madrid em 1685.  
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Figura 01: À esquerda, Santa María Egipciaca (1641, óleo sobre tela, 183,5 x 150 cm) em pintura de 
José de Ribera (Museo Nacional do Prado). À direita, versão da vida da santa em castelhano (1685). 

  

 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

A veneração à Maria Madalena cresceu no Ocidente. No século XII, 

prevaleceram associados a ela os aspectos de pecadora e penitente. Goffridus 

Vindocinensis (1070-1132), abade de Vendôme (França), a chamará de meretrix 

(prostituta em latim), apresentando-a como a primeira pecadora, depois como 

pregadora gloriosa que se redimiu e seguiu o caminho da conversão após dura 

penitência. Duby (1995, p.61) indica que Maria Madalena representava nas homilias 

o papel da anti-mulher, ainda que tenha sido em realidade mais mulher que todas, 

por seus atrativos e pecados, sua figura servia de exemplo aos homens para que se 

envergonhassem de sua debilidade.  

Já na segunda metade do século XII, começou a circular na Europa a chamada 

Lenda Provençal, segundo a qual Maria Madalena, sua irmã Marta, seu irmão Lázaro, 

Maximino e mais algumas pessoas (entre elas, Maria Jacobina e Maria Salomé, que 

seriam as outras duas mirróforas citadas na Bíblia, e Sara2), fugindo das perseguições 

da Palestina, viajaram pelo Mar Mediterrâneo em um barco que, conduzido por um 

                                                      
2 Diferentes tradições se criaram em torno da personagem Sara. Alguns acreditam que ela era uma 
escrava egípcia. Outros dirão que ela era irmã de Jesus Cristo. Também dirão que era escrava de Maria 
Madalena. Outros, ainda, acreditarão ser ela a filha que Jesus teve com Maria Madalena, que se 
passava por escrava para evitar perseguições. Sobre sua identidade e vida existem muitas versões 
relacionadas com magia e milagres, assim como com cultos procedentes da Índia. Santa Sara será 
mais tarde padroeira dos ciganos, passando a ser chamada “Sara Kali” ou “Sara, a Negra”. Ainda que 
não esteja canonizada, seu culto é consentido pela Igreja Católica e durante as datas de 24 e 25 de 
maio são celebradas procissões em sua honra em Saintes-Maries-de-la-Mer. 
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vento milagroso, chegou às águas de Saintes-Maries-de-la-Mer, porto francês da 

região da Camarga, perto de Arles. Após a chegada, conforme a lenda, ergueram um 

oratório em honra à Virgem Maria. Sara, Maria Jacobina e Maria Salomé teriam 

ficado no povoado evangelizando até morrerem. Sobre suas respectivas sepulturas foi 

levantado um oratório em honra às três mulheres, onde atualmente, devido ao fervor 

popular, está o santuário Notre-Dame-de-la-Mer, também chamado Sanctuaire des 

Saintes-Maries-de-la-Mer (Figura 2). 

Os outros fugitivos teriam seguido para o sul da França difundir o Evangelho. 

Marta foi para região de Tarascon, enquanto Maria Madalena e Lázaro viajaram até 

Marselha. Em seguida, Maria Madalena teria ido para Aix-en-Provence, 

acompanhada por Maximino até retirar-se na Sainte-Baume, uma caverna em uma 

montanha, junto a um antigo bosque dos druidas, onde hoje está situado o 

Sanctuaire de la Sainte-Baume, também conhecido como a “Rocha da Misericórdia” 

(Figuras 2 e 3), a 43 quilômetros de Marselha. 

 
 Figura 2: À esquerda, Sanctuaire des Saintes-Maries (França). À direita, Cena do Calvário (1914) na 
entrada do santuário Sainte-Baume.  
 

 
 

Fonte: Fotos da autora. 

 

De acordo com a lenda, Maria Madalena teria passado ali trinta anos em jejum 

completo, em penitência e contemplação, até ser levada pelos anjos no instante de 

sua morte, a um oratório construído por São Maximino em Aix-en-Provence, na 
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região de Villa Lata (pequena aldeia galo-romana), onde seu corpo teria sido 

sepultado. Mais tarde, o local passou a ser conhecido como St. Maximin. 

 

Figura 3: À esquerda, Piétà de bronze em Le Saint-Baume que inclui Maria Madalena (Marthe Spitzer, 
1932). À direita, Capela erguida na Caverna de Sainte Baume. Nela, segundo a Lenda Provençal, Maria 
Madalena viveu como eremita. 
 

 
 

Fonte: Fotos da autora. 
 

Louis Réau (1997, p.294) indica que a Madalena da lenda provençal pode ter 

sido na realidade outra santa, chamada Sor Madalena, religiosa do século VII que 

teria vivido na gruta de Sainte Baume durante dezessete anos após a destruição de 

seu convento pelos sarracenos e que morreu em Saint Maximin. Lebeuf (1995) 

afirma que “o culto a Maria Madalena na Sainte Baume desenvolveu-se a partir de 

um culto à Vênus que já existia anteriormente na zona da Provença” (LEBEUF, 1995 

apud RALLS, 2008, p. 47- 48, tradução da autora). Mas até 1170, a patrona da gruta 

foi a Virgem Maria (RALLS, 2008, p.76).  

Philippe Dovoucoux du Buysson (2008, p.31) indica que em dezembro de 1279 

o corpo de Maria Madalena foi descoberto pelo príncipe Carlos de Salernes, que mais 

tarde mandou construir uma basílica em honra à santa para proteger seus restos 

mortais e receber os peregrinos. Na basílica, conserva-se o suposto crânio de Maria 

Madalena dentro de um relicário de ouro em formato de busto feminino (Figura 4). 

Com relação à relíquia, Florian Racine (2015, informação verbal), reitor da 

Basílica, declarou em entrevista a um programa de televisão brasileiro: “Em Roma, 

havia o maxilar de Maria Madalena, que já estava lá há muito tempo. Foi possível 

atestar que esse maxilar coincidia perfeitamente com o crânio encontrado na França. 
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O papa Bonifácio VIII (1235-1303) então decretou que o crânio pertencia também à 

Maria Madalena”.  

 
Figura 4: À esquerda, Basilique Sainte Marie Madeleine, em Saint Maximin (Aix-en-Provence, 
França). À direita, suposto crânio de Maria Madalena, exposto na Basilique Sainte Marie Madeleine.  
 

 
 

Fonte: Fotos da autora. 

 
 

Mas o crânio só ganhou status de relíquia católica no ano 1600, quando o papa 

Clemente VIII determinou a construção de um sarcófago apropriado para abrigar os 

supostos ossos da santa. Em 1814, após a Revolução Francesa, o templo foi 

restaurado e a relíquia recuperada. Segundo Jansen (2000, p.19), essa tradição 

tornou Maria Madalena patrona angevina e protetora da Provença.  

Se para o povo em geral Maria Madalena era considerada a principal 

evangelista da Provença, para as comunidades religiosas era uma ermitã solitária. As 

peregrinações em sua honra aumentaram no Ocidente, mas houve um desacordo 

entre os monges das abadias de Vézelay e Saint Maximin, já que cada comunidade 

pretendia demonstrar a veracidade das relíquias da santa.  

Ainda no século XII começaram a circular pela Europa as grandes compilações 

hagiográficas. A mais famosa delas foi a Legenda Aurea, também chamada de Lenda 

Dourada, escrita no século XIII pelo dominicano e futuro Bispo de Gênova Santiago 

de la Vorágine (1228-1298), também conhecido como Jacopo de Varazze, que incluiu 

uma das versões mais difundidas da vida de Maria Madalena. O relato reúne muitos 

dos elementos da tradição que circulavam até o momento. Vorágine situa Maria 

Madalena fazendo penitência no deserto por ter sido prostituta no passado e por ter 

tido tratos com o demônio. Devido ao êxito, o texto foi traduzido a outros idiomas no 

século XIV. Puche López (2012, p. 167) oferece um esquema de como Vorágine 
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compôs a vida da personagem a partir de um material narrativo heterogêneo, tomado 

de distintas fontes, até alcançar a “síntese talvez mais completa do rico ciclo 

hagiográfico da Santa”. 

1) Etimologia 
2) História da personagem, fruto do sincretismo de três personagens bíblicas: 
Maria de Magdala, Maria de Betânia e a pecadora anônima que unge os pés de 
Cristo na casa de Simão, o Fariseu. 
3) Fuga da Judeia e começo da vida apostólica em Marselha. 
4) Milagre de Marselha da fertilidade. 
5) Vida eremítica na Sainte Baume. 
6) Morte junto a São Maximino. 
7) Translado de suas relíquias de Aix-en-Provence à Vézelay. 
8) Lista de milagres post mortem (PUCHE LÓPEZ, 2012, p. 167, tradução da 
autora). 

A partir do século XIII, as pregações populares sobre Maria Madalena feitas 

pelos freis franciscanos e dominicanos alcançaram popularidade e eles se tornaram 

entusiastas propagadores do culto à santa, nomeando-a padroeira da ordem dos 

dominicanos, por considerá-la a primeira pregadora do Evangelho, ao lado de Santa 

Catarina de Alexandria, padroeira da Filosofia. Durante todo esse século, Maria 

Madalena teve um papel simbólico nas iniciativas de recuperação das chamadas 

“mulheres caídas”, prostitutas, mulheres que haviam sido estupradas ou separadas 

dos maridos. Várias dessas organizações e sociedades foram fundadas em seu nome 

ou tendo-a como padroeira. Entre elas estão: Ordem das Penitentes de Santa Maria 

Madalena (Speyer, Alemanha, 1227) e a Ordem de Santa Maria Madalena (Nápoles, 

1324). Também foram fundadas organizações em Marselha (1272), Praga (1372), 

Paris (1492), Roma (1520), Sevilha (1550), Rouen (ou Ruão) e Bordeaux, ambas em 

1618 (CALVO, 2011, em linha). 

Na baixa Idade Média, a personagem adquiriu grande popularidade. A ela 

foram atribuídos poderes milagrosos e compuseram novos textos sobre sua vida e 

milagres, adaptando as lendas que circulavam até então às expectativas dos fiéis. 

Conforme Silva et al. (2002, p. 24), entre os textos estão: Cantinella de Sancta Maria 

Madalena (texto anônimo provençal do século XI), Tratado da maravilhosa 

conversão da Madalena das mais graves tentações que teve do demônio (epopeia) 

(manuscrito anônimo português do século XIII), De senta Maria Madalena (uma 

das vidas presentes na compilação Vides de Sanctas rosselloneses, adaptação catalã 

da Legenda Áurea escrita ao final do século XIII ou princípio do XIV) e Vida de 
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Santa Maria Madalena (texto anônimo do século XIV escrito em castelhano em 

prosa, extraído do manuscrito h-1-13 da Real Biblioteca de San Lorenzo de El 

Escorial). Ao final do século XV foi escrito um drama medieval inglês anônimo 

(finalizado entre 1460 e 1520) intitulado The Digby Play of Mary Magdalene, que 

também utiliza algumas das referências já descritas para contar a suposta trajetória 

de conversão da personagem. O texto, escrito em inglês tardo-medieval, com uma 

complexa estrutura dramática de 2148 versos e cinquenta personagens, mescla os 

três subgêneros dramáticos medievais: mistério, moralidade e milagre, apresentando 

Maria Madalena como uma heroína complexa de identidades paradoxais.  

Ao mesmo tempo em que a devoção à santa crescia, sua imagem de rica, nobre 

e devota de Cristo foi substituída pela imagem da portadora do mal, consumida pela 

penitência. Essa mudança se justificava pelas reformas eclesiásticas e pelas novas 

necessidades da Igreja Católica Ocidental e do papado, e pela visão que a Igreja tinha 

com relação às mulheres. Uma vez adotada a filosofia aristotélica, consolidou-se a 

imagem da mulher como homem imperfeito que necessitava de modelos bíblicos de 

comportamento (SILVA et al., 2002, p.22-23). 

Nesse contexto, a personagem foi escolhida para sermões que influenciaram 

costumes religiosos, estimulando a inserção da mulher nas representações 

eclesiásticas e promovendo a cultura da confissão e da penitência como formas de 

salvação. Seu exemplo constituía um perfil ideal feminino mais humano que o da 

Virgem Maria, única imagem feminina importante até o momento. Além de 

representar o modelo de comportamento para as mulheres, Maria Madalena poderia 

justificar a riqueza eclesiástica, já que era considerada rica: “[...] a Madalena afirma 

que não é ruim que um monastério seja rico, posto que Maria de Magdala o era.” 

(DUBY, 1995, p. 44, tradução da autora). Duby faz também uma sugestiva relação 

entre as torres das catedrais construídas na época e o nome Magdala, como se, a 

partir do seu significado e como metáfora de uma grande mulher, tivesse de alguma 

forma inspirado tais construções: 

A palavra Magdala significa torre, castelo, evoca arquiteturas dominantes, 
cuidadosamente construídas em formosas pedras afinadas, como esses 
campanários-pórticos cuja construção se decidia nessa época em Saint-Benoît-
sur-Loire, em Saint-Germain-des-Prés. Madalena havia alimentado com seus 
dons a homens que não possuíam nada, Jesus e seus discípulos. [...] Os hereges 
são Judas quando condenam a opulência da igreja (DUBY, 1995, p. 44-45, 
tradução da autora). 
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Além da habitual noção de penitente que caracterizou a personagem na Idade 

Média, Maria Madalena também foi considerada mística espiritual, uma espécie de 

“guia para a oração”, ideal para a mulher espiritual e monástica, fonte de iluminação 

para exilados e marginalizados da sociedade, assim como protetora de todas as 

mulheres: “[...] sua presença proporcionou inspiração a todos os estratos da 

sociedade, desde peregrinos, determinados grêmios medievais, herboristas e 

curandeiros, até artistas e ordens religiosas militares como os Cavaleiros 

Hospitalários, passando por reis e nobres” (RALLS, 2008, p.8-9, tradução da autora). 

Joseph Beaude indica:  

 

O caráter místico da Madalena não se deduz diretamente dos versículos dos 
evangelhos, das ações e gestos da pecadora anônima [...]. É o resultado da 
composição de uma nova figura, que se poderia dizer “transevangélica”, e que ao 
longo dos séculos não cessou de singularizar-se mediante os episódios de uma 
vida lendária. Consequentemente não encontramos a mística magdaleniense 
através dos textos canônicos, nem mesmo no episódio de Maria junto ao 
sepulcro, tantas vezes representado e comentado. Para que esta figura se forme é 
preciso passar de Maria de Magdala a Madalena (BEAUDE, 2008, p. 158, 
tradução da autora). 
 
 

Segundo Alves (2012 p.15) no século XVI, a Igreja Católica se opôs a confundir 

Maria Madalena com a pecadora de Lucas, mas manteve sua identificação com Maria 

de Betânia até 1969, ano em que o calendário revisado dos Santos, autorizado pelo 

Concílio do Vaticano II, reconheceu que se tratava de duas personagens diferentes. A 

Igreja Católica também retirou do calendário litúrgico o apelativo de “penitente” 

atribuído a Maria Madalena. A partir dessa data, deixou-se de empregar na liturgia 

da festa da santa a leitura do Evangelho de Lucas (Lc 7: 36-50) sobre a mulher 

pecadora e passou-se a utilizar a leitura de João (Jo: 20, 1-2 e Jo: 20, 17-18) que 

relata o descobrimento da tumba vazia por parte de Maria Madalena. A Igreja 

Católica deixou de considerá-la uma prostituta arrependida, passando a apresentá-la 

como uma só pessoa, ou seja, sem acumular outras personagens nela. Ralls (2008, 

p.27) indica que, na atualidade, os eruditos bíblicos assinalam que em nenhuma 

parte do Novo Testamento se afirma que Maria Madalena foi uma prostituta, ainda 

que essa visão continue sendo considerada por alguns católicos. 

O leque de interpretações, crenças e tradições sobre a personagem parece ser 

infinito. Chegou-se a crer, por exemplo, que Maria Madalena poderia ser a noiva nas 

Bodas de Canaã (Jo 2: 1-12), que teria sido abandonada pelo noivo, possivelmente 
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São João Evangelista que, após presenciar o milagre da transformação da água em 

vinho, teria decidido tornar-se celibatário e seguir fielmente a Cristo. Monzón Pertejo 

(2011, p.531) assinala que diversos exegetas identificaram o apóstolo João com o 

noivo e que, ainda que o nome da noiva não seja mencionado nos evangelhos, a partir 

dos escritos do teólogo Honório Augusto Dunensis (1080-1154), foi identificada como 

sendo Maria Madalena que, após ser abandonada, teria se tornado prostituta por 

ressentimento. Tal tradição, difundida na Alemanha, Áustria e na zona italiana de 

Tirolo, justificaria a imagem de Maria Madalena como pecadora. A personagem 

também foi relacionada com a personagem Sulamita, a formosa noiva do Cântico dos 

Cânticos, segundo comentários de Hipólito de Roma (170-236). Também se alegou 

que a personagem poderia ter sido a mulher de Judas (BARBAS, 2008, p. 105 e 

ALVES, 2012, p.16) que, por ciúmes, teria traído a Jesus. Monzón Pertejo (2011, 

p.531) cita inclusive que se chegou a identificar Maria Madalena com a samaritana 

que dá de beber a Jesus (Jo 4: 7-10). Também existem aqueles que creem que a 

devoção de Maria Madalena por Jesus seria amor carnal. 

 

 Maria Madalena na Semana Santa de Sevilha 

 

A cidade de Sevilha conta com tradições e lendas em torno à Maria Madalena, 

como provam os grupos escultóricos de sua Semana Santa, onde Madalena é, depois 

da Virgem Maria, a personagem feminina que mais vezes figura nos chamados 

“passos”. 

Atualmente a personagem está presente em treze passos da Semana Santa 

sevilhana (LUCAS, 2019). Aparece com frequência ajoelhada aos pés de Cristo em 

posição de oração. Quase sempre chorando. Nunca aparece sozinha. Por ser 

considerada uma prostituta arrependida, aparece com um longo cabelo solto. Em 

algumas estátuas, leva cabelo humano e nunca usa véu, enquanto todas as demais 

personagens femininas têm a cabeça coberta (Figura 5).  
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Figura 5: Passo de Santa Marta. Imagem de Maria Madalena é a única imagem feminina que não usa 
véu.  
 

 
 

Fonte: Foto da autora. 

 

Em muitos passos a personagem dá as costas ao espectador (Figura 6), porque 

olha para onde o Cristo olha. Outra característica é que algumas imagens incorporam 

um cálice, com o qual, segundo a tradição sevilhana, Madalena recolhe o Sangue de 

Cristo. 

Figura 6: No passo da Hermandad de la Hiniesta, a imagem de Maria Madalena, ajoelhada, 

está de costas para o espectador.  

 

 
                                                

Fonte: Foto da autora. 
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A discípula de Jesus nos textos apócrifos  

 

A descoberta de textos evangélicos apócrifos e gnósticos, considerados como 

não canônicos, isto é, não admitidos pela Igreja, deu a Maria Madalena um novo 

protagonismo, que foi repudiado pelas tradições cristãs dominantes. Mais de 

cinquenta textos escritos em Copta (língua egípcia falada pelos cristãos egípcios), 

traduzidos do Grego, foram encontrados em 1945 perto da cidade de Nag Hammadi 

(Egito), contendo ideias que não aparecem nos primeiros documentos cristãos e 

representam a maior e mais importante coleção de escritos gnósticos. Trata-se de 

escritos contendo revelações de Jesus, feitos geralmente após sua morte, 

relacionados com a plenitude de Deus ou a essência espiritual dos seres humanos 

escolhidos e do caminho para que o espírito abandone o mundo material e regresse 

ao âmbito celestial, que seria o lugar de onde Jesus precedia (PIÑERO et al., 2009, 

p.431). 

Maria Madalena é mencionada em três manuscritos, o Evangelho segundo 

Felipe (séc. III), Pistis Sophia (séc. III-IV) e Carta de Tibério a Pilatos. Diversos 

estudiosos, entre eles Barbas (2008), Piñero (2009), Ralls (2008), Sánchez Morillas 

(2014), Schaberg (2008), Silva et al. (2002) defendem que ela é mencionada em 

outros textos, como o Evangelho segundo Tomás (c. 340 AD), Diálogo do Salvador, 

Atos, Evangelho de Pedro, Primeiro Apocalipse de Santiago e outros, incluindo 

também o chamado Evangelho de Maria (séc. V), atribuído a ela por alguns autores. 

De acordo com Ralls (2008, p.9), nas primeiras escrituras gnósticas, Maria 

Madalena foi considerada “a mulher que conhecia o todo”. Seria uma líder muito 

convincente e, apesar de ser mulher em um mundo predominantemente masculino, 

era vista como uma figura extraordinária, pois, do contrário, essas passagens teriam 

sido suprimidas com o passar dos séculos. Ao invés de apresentá-la como pecadora 

arrependida, os textos desenham uma personagem que é apóstola, discípula e 

companheira de Jesus; uma mulher sábia com o dom de transmitir os ensinamentos 

do cristianismo, e que como apóstola chegou a ter opiniões distintas das do apóstolo 

São Pedro, pelo que em ocasiões não teria gozado da confiança dos demais apóstolos. 

As tensões entre Pedro e Maria Madalena, descritas em muitos dos evangelhos 

gnósticos, são muito significativas, tanto do ponto de vista institucional quanto do 

cultural. Ralls (2008, p.20) sugere que no mundo de Pedro seria difícil aceitar que 
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uma mulher pudesse desempenhar um papel importante como mestra e líder. 

O Evangelho segundo Felipe apresenta Maria Madalena como companheira e 

discípula de Jesus, tão próxima a Ele como os demais apóstolos: “Três (mulheres) 

caminhavam sempre com o Senhor: Maria, sua mãe; a irmã desta e Madalena, que é 

denominada sua companheira” (Evangelho Segundo Felipe, 32. In: PIÑERO et al., 

2009, p.493, tradução da autora). Também este evangelho a apresenta como a 

melhor das discípulas, já que, tendo uma relação de afetividade com o Mestre, seria a 

discípula amada: 

E a companheira do [Salvador é] Maria Madalena. O [Salvador] a amava mais 
que a todos os discípulos, e a beijava frequentemente na [boca]. Os demais 
[discípulos] [se aproximaram dele para perguntar]. Eles lhe disseram: « Por que 
a amas mais que a todos nós? » O Salvador respondeu e lhes disse: « Por que não 
amo a vocês como a ela? » (Evangelho Segundo Felipe, 55. In: PIÑERO et al., 
2009, p. 496, tradução da autora). 

Para muitos estudiosos, trata-se de um beijo simbólico através do qual Jesus 

transmitiria o Logos (conhecimento) (PIÑERO et al., 2005, p.34). Maria Madalena 

seria o ponto de partida da transmissão gnóstica, como foi Santiago no âmbito 

masculino. O Evangelho segundo Tomás a apresenta igualmente como uma 

discípula que compreende os ensinamentos de Jesus e está no mesmo nível que os 

demais apóstolos.  

O Pistis Sofía consiste de uma tradução do grego ao dialeto saídico do copta 

datado da segunda metade do século IV cujo original grego foi redigido 

provavelmente entre a metade e o final do século III. O original foi adquirido em 

1750 de um livreiro em Londres (PIÑERO et al., 2009, p. 574). No texto, Maria 

Madalena é a mais afortunada das mulheres, por compreender os ensinamentos e 

revelações de Jesus e não se cansar de fazer perguntas e questionar tais 

ensinamentos, o que contribui para que Cristo lhe admire: “Maria, és bem-

aventurada, te completarei em todos os mistérios, falas abertamente, és a que tem o 

coração mais orientado até o Reino dos Céus entre todos teus irmãos” (Pistis Sofía, 

In: PIÑERO et al., 2009, p.579, tradução da autora).  

Na Carta de Tibério a Pilatos, documento oriundo da Igreja Cristã Oriental, 

conservado em sua versão grega, Maria Madalena é considerada uma discípula de 

Jesus, curada por Ele dos já mencionados “sete demônios”, que após a morte do 

líder, dá testemunho dos milagres de Cristo ao Imperador Tibério: 
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Pois veio até mim uma mulher, que disse ser discípula sua; se trata de Maria 
Madalena, de quem contam que expulsou sete demônios, e atesta que Jesus 
realizava as maiores curas: Fez ver aos cegos, andar aos mancos, ouvir aos 
surdos, limpou os leprosos e, em uma palavra, como ela atestava, realizava essas 
curas somente pela palavra (Carta de Tibério a Pilatos. In: PIÑERO et al., 2009, 
p. 358, tradução da autora).  

 

Outra importante referência à personagem encontra-se no Evangelho segundo 

Maria, atribuído à própria Maria Madalena. Descoberto no Egito, em 1896, em 

estado fragmentário (foi preservada aproximadamente a metade do texto, faltam as 

páginas 1-7 e 11-14), foi levado a Berlim e ali publicado por primeira vez em 1951. 

Provavelmente escrito no século II (em torno do ano 150 AD), é o único evangelho 

cuja autoria é atribuída a uma mulher. Apesar do estado fragmentário, é semelhante 

a outros textos gnósticos por relatar a Ressurreição e Ascensão de Cristo, 

estabelecendo perguntas e respostas e abordando temas espirituais que não 

aparecem nos quatro evangelhos canônicos (PIÑERO et al., 2009, p.451-452). 

Apresenta Maria Madalena como líder inspiradora com visão mística. Além de sábia, 

é companheira e próxima a Jesus. Pregadora entusiasta e excelente oradora, de quem 

os apóstolos desconfiavam, por questionarem o fato de que uma mulher pudesse 

conhecer os segredos do cristianismo. Dividido em duas partes, o texto apresenta na 

primeira parte Jesus, após a Ressurreição, respondendo perguntas dos discípulos e 

deixando-os perturbados, enquanto Madalena os consola. Pedro pede depois à Maria 

Madalena que revele os ensinamentos que Jesus compartilhou somente com ela. 

Maria Madalena o faz, mas, ao terminar, André e Pedro desconfiam do seu 

testemunho. E é Levi (apóstolo Mateus) quem a defende. Pedro questiona o fato de 

que o mestre tenha escolhido uma mulher como mediadora privilegiada de sua 

doutrina: 

Então Levi respondeu e disse a Pedro: «Pedro, desde sempre foste colérico. 
Agora te vejo exercitando-te contra a mulher, tal como fazem a um adversário. Se 
o Salvador a fez digna, quem és tu para rechaçá-la? Seguramente o Salvador a 
conhece bem; por isso lhe amou mais do que a nós. Mas bem, envergonhemo-nos 
e revistemo-nos ao homem perfeito, [formemo-nos em nós como] nos 
encomendou, e proclamemos o evangelho sem estabelecer outra regra nem outra 
lei que a pronunciada pelo Salvador» (Evangelho segundo Maria. In: PIÑERO et 
al., 2009, p.455, tradução da autora). 

 

Em Diálogos do Salvador, Maria Madalena aparece como uma “discípula 

sobressalente” (PIÑERO et al., 2009, p. 461), entre os principais discípulos. Ralls 

(2008, p.19) indica que nos Salmos Maniqueus gnósticos de Heráclides Maria 
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Madalena é considerada como sendo a pessoa que lançou a rede para recolher os 

discípulos perdidos. Embora nenhum tenha sobrevivido, diversos textos envolvendo 

Maria Madalena escritos pelos Fibionitas (seita gnóstica do séc. IV) são mencionados 

pelo heresiologista Epifânio de Salamina, incluindo As perguntas de Maria (onde se 

indica que Jesus teria tido relações sexuais com Maria Madalena), As grandes 

perguntas de Maria, e O Nascimento de Maria (WILLIAMS, 1987). 

 

Resultados 

 

A pesquisa prática desenvolvida como parte do Doutorado envolveu cinco 

etapas: 1) Experimento de criação dramatúrgica; 2) Planejamento da encenação; 3) 

Preparação da encenação; 4) Aplicação do experimento nas Artes Cênicas seguida de 

oficina prática do processo, e 5) Sistematização do processo de criação dramatúrgica 

atorial. 

A pesquisa realizada a respeito da personagem Maria Madalena serviu de base 

para a execução da primeira etapa (Experimento de criação dramatúrgica). Os 

materiais coletados durante a pesquisa foram analisados do ponto de vista cênico, 

para seleção de situações da personagem que em seguida foram experimentadas em 

sala de ensaio através de improvisações corpóreo-vocais com diversos estímulos. A 

cada improvisação foram produzidos materiais textuais. A partir desse material foi 

traçado um esboço de roteiro, aperfeiçoado através da ficcionalização das lacunas 

encontradas na história da personagem, objetivando articular o texto criado em uma 

série de cenas com início, meio e fim. Logo, foram feitas definições objetivas na 

dramaturgia, como escolha do título e das demais personagens que estariam ao lado 

da protagonista. 

 A partir dos dados levantados, foi criado o texto dramatúrgico A Dama dos 

Evangelhos, que recria a trajetória de Maria Madalena de forma poética e ficcionaliza 

algumas de suas tradições europeias. O texto é um monólogo onde uma atriz se 

reveza entre todas as personagens citadas, modulando ações, entonações vocais, 

focos corporais e buscando diferenciar principalmente as figuras de Maria Madalena 

e de uma Narradora. Também aparecem as personagens Pai e Mãe de Maria 

Madalena, Salomé, João Batista, Jesus Cristo, Um Centurião Romano, dois Anjos e 

um Demônio. Fragmentos do texto criado foram apresentados em forma de 
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performance3 na capela do Monastério Santa María de las Cuevas, em Sevilha 

seguido de um bate-papo com o público sobre o estudo até então realizado. A versão 

em Castelhano do texto foi publicada em Dramaturgia de Iberescena: Antología 

(LUCAS, 2012).  

Como resultado da segunda etapa (Planejamento da encenação), foi elaborado 

o projeto A Dama dos Evangelhos: Pesquisa, Dramaturgia e Criação, agraciado 

com o Prêmio IEACen – Edital FAC das Artes. A terceira etapa (Preparação da 

encenação) consistiu na criação do espetáculo A Dama dos Evangelhos4 a partir de 

pesquisa cênica híbrida entre Dramaturgia, Teatro de Objetos e Contação de 

Histórias adaptada para público adulto.  

Como resultado da quarta etapa (Aplicação do experimento nas Artes Cênicas 

seguida de oficina prática do processo), foram realizadas dezesseis apresentações do 

espetáculo A Dama dos Evangelhos em Porto Alegre no ano de 2014 e uma 

apresentação em Sevilha em 2016. Durante as apresentações realizadas em Porto 

Alegre foram distribuídos questionários aos espectadores, perguntando-lhes sobre 

distintos aspectos do espetáculo, de forma a fazer uma coleta de dados qualitativos. A 

oficina prática de processo de criação dramatúrgica atorial foi aplicada em alunos do 

Curso de Teatro da Universidade Federal de Pelotas. Ainda nessa etapa, o texto A 

Dama dos Evangelhos foi publicado em formato e-book (LUCAS, 2014).  

 

 
                                                      
3 Ficha técnica: 
Elenco: Narradora / Maria Madalena /João Batista / Salomé: Elisa Lucas 
Figuração de entrada: Ángela Yamuza Blanco 
Direção: Ramón Bocanegra (Sevilha) 
Indicações: Luiz Valcazaras (Brasil) 
Assessoria de textos: María Jesús Bajo Martínez 
Assessoria de Produção: Florentino Yamuza Andrés 
Arte Gráfica: Paulo Ramalho 
Figurino: Virginia Serna e Curso 2011 de Vestuário de Escénica Técnica Sevilla. 
Projeto realizado com a colaboração de: Equipe do Centro de Documentación de las Artes Escénicas de 
Andalucía, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; Centro de Estudios Escénicos de Andalucía; 
Programa de Estudios Técnicos, Escénica Técnica Sevilla. Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales; Compañía la Tarasca; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 
4 Ficha técnica: 
Dramaturgia e Atuação: Elisa Lucas 
Direção de Teatro de Objetos, Cenografia e Concepção Cênica: Paulo Martins Fontes 
Direção Cênica: Deborah Finocchiaro 
Iluminação: Leandro Gass 
Trilha Sonora: Jorge Foques 
Figurino: Fabrizio Rodrigues 
Consultoria de Ilusionismo: Mágico Kronnus 
Orientação Coreográfica: Priscilla Silvestri (Escola Mahayla Adma) 
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Conclusões 

 

Os estudos feitos em diferentes fontes materiais, textuais e tradicionais 

mostram que diversas tradições foram sendo acumuladas em torno da personagem 

Maria Madalena. Esse acúmulo de tradições, que se inicia na Idade Média, parece ter 

sido funcional para a construção da Igreja Católica e provocou o que Sánchez 

Morillas (2014, p.77) considera um fenômeno de “violência simbólica” sobre a 

personagem, “que desfigurou sua identidade durante séculos e que ainda subsiste no 

inconsciente coletivo” (tradução da autora). Ao longo dos séculos, Maria Madalena 

assumiu vários papéis, a partir de diferentes interpretações feitas por homens, em 

geral, homens da Igreja. 

A personagem aparece nos quatro evangelhos canônicos, sendo considerada a 

primeira testemunha da Ressurreição de Cristo. Com o passar dos séculos, a figura 

adquiriu grande importância no imaginário popular cristão, graças a lendas e 

tradições medievais. Foi extremamente atraente para as artes plásticas, a ópera, o 

cinema, a literatura, e inclusive o teatro. Maria Madalena foi apresentada como 

pecadora, endemoniada, prostituta, penitente, convertida, apóstola, musa, eremita, 

rica, mística espiritual, arrependida, mulher que renunciou a tudo para seguir a 

Jesus, anti-mulher, ideal de mulher monástica, fonte de iluminação para exilados e 

marginalizados, protetora do gênero feminino e padroeira das mulheres caídas. 

Pouco a pouco foi se distanciando da visão evangélica, como pertencendo ao grupo de 

santas mulheres, para enfatizar sua ambiguidade, ao ser apresentada ao mesmo 

tempo como personagem sagrada e como figura profana, que carrega o estigma do 

pecado. Dessa forma, se converteu em protótipo de mulher e em ícone erótico, 

inclusive dentro da tradição religiosa. No século XX, protagonizou polêmicas versões 

baseadas em interpretações dos evangelhos apócrifos e gnósticos, e em certo modo a 

controvérsia segue tendo vigência na atualidade. 
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EPÍLOGO 
 

 
 

Maria estava junto ao Sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se 
para o interior do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar 
onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Disseram-
lhe então: “Mulher, por que choras?” Ela lhes diz: “Porque levaram meu Senhor e 
não sei onde o puseram!” Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé. Mas não 
sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: “Mulher, porque choras? A quem procuras?” 
Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: “Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me 
onde o puseste e eu o irei buscar!” Diz-lhe Jesus: “Maria!” Voltando-se, ela lhe 
diz em hebraico: “Rabbuni”, que quer dizer: “Mestre”. Jesus lhe diz: “Não me 
toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Subo 
ao meu Pai e vosso Pai; a meu Deus e vosso Deus”. Maria Madalena foi anunciar 
aos discípulos: “Vi o Senhor”, e as coisas que Ele lhe disse. (Jo 20,11-18) 

 
 

Essa é a última passagem que fala de Maria Madalena na Bíblia, mas nem por 

isso deverá ser o fechamento das discussões acerca de sua figura. Contudo, nossa 

ambição é seguir ampliando possibilidades em mais leituras e buscas interpretativas.  

Fica aqui o convite para que possamos contar com a sua companhia no desafio 

dessa jornada que nos leva aos caminhos de Magdala, seja presencialmente numa 

próxima edição do Maria Madalena - Múltiplas Representações, seja na leitura de um 

próximo livro.  

 

 
Até breve... 

 
 

Renata Floriano de Sousa. 
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