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  Don Juan, entre o uno e o diverso. 

 

Ce prestige de Don Juan  

que trois siècles n’ont pas pu éteindre… 

 

Michel Foucault 

 
 

 

A primeira necessidade sentida por quem deseje escrever uma dissertação sobre uma 

ou várias das (centenas de) versões do mito1 de Don Juan será a de justificar o interesse 

desse empreendimento perante um público leitor mais ou menos restrito, mais ou menos 

informado, que se interroga sobre o valor acrescentado de mais um trabalho sobre este 

assunto, de tal forma explorado que restam dúvidas se não estará definitivamente exaurido.  

Contudo, os textos sobre a personagem inventada no séc. XVII por Frei Gabriel 

Téllez, mais conhecido pelo pseudónimo de Tirso de Molina, não cessam de proliferar, 

acompanhando as novas versões que paulatinamente vão surgindo e lançando novos olhares 

sobre obras há muito consagradas. O inegável fascínio do herói, que tem garantido este 

interesse sempre renovado de escritores e académicos, parece atravessar incólume séculos e 

culturas.  

Considerando a literatura no seu carácter de “construção histórico-antropológica 

aberta” (Gusmão 2001), local privilegiado para a figuração do humano e para ensaios sobre 

os seus limites e possibilidades, o mito de Don Juan surge-nos, dada a sua transversalidade 

histórica e cultural, como terreno de eleição para a experimentação. 

                                                 
1 Sobre o percurso histórico do mito, consulte-se os dois textos referenciais: Le Mythe de Don Juan – de ses 
origines au Romantisme, de Georges Gendarme de Bévotte (1993) e Le Mythe de Don Juan, de Jean Rousset 
(1978), bem como o ensaio de Leo Weinstein, The Metamorphoses of Don Juan (1959). Consulte-se também o 
artigo de Idalina R. Rodrigues, “Os convites do ‘convidado’: a propósito de um Don Juan setecentista 
português” (1997), onde se faz um breve inventário de versões para teatro e ópera. 
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Condenado nas obras clássicas, absolvido no Romantismo, e desvirtuado, segundo 

alguns, na Modernidade, Don Juan parece não poder escapar à sombra projectada pela sua 

própria desmesura, que lhe tem valido uma atenção que não desmente o seu já proverbial 

fascínio. Muitas e variadas explicações foram já apontadas para esta transversalidade 

histórica, tentando cada um delas elucidar o cerne do “mito”, para nele desvelar o conflito 

universal que permite que a narrativa de Don Juan seja continuamente resgatada – a oposição 

entre o tempo e a eternidade, o instinto e a racionalidade, o indivíduo e o colectivo, entre 

outros exemplos. 

Temos vindo a usar a designação “mito” embora saibamos que ela não é consensual; 

muito se tem discutido sobre se na verdade estamos na presença de um mito ou 

simplesmente de uma personagem literária. Jean Rousset, apologista da primeira designação, 

na sua obra de referência, Le Mythe de Don Juan (1978), considera existir no mito três 

invariantes, que lhe conferem uma estrutura, sobre a qual se vai construindo cada versão: o 

morto, o grupo feminino e o herói. No início encontra-se o morto, afirmando Rousset  (1978, 

21) que “Don Juan comme mythe prend donc naissance dans la mort, par le Mort”, sendo a 

ligação com a transcendência, que a presença do morto aqui configura, a atribuir à narrativa, 

no entender de Rousset, o seu sentido mítico. A afirmação de Jean Rousset pretende 

aproximar a fábula de Don Juan de um entendimento tradicional do mito, tal como 

estabelecido por Eliade ou Lévi-Strauss (embora Rousset não deixe de fazer a distinção), 

recuperando um imaginário simbólico de cariz religioso que poderá estar na base desta 

fábula – o do culto dos mortos por meio de oferendas de alimentos2. 

                                                 
2 Veja-se também, a este respeito, o estudo de Otto Rank, Don Juan et Le Double (2001), em que o autor 
aponta para outros elementos de carácter mítico-religioso que poderão ter confluído para a elaboração da 
fábula, nomeadamente o culto do fecundador, superstições em torno do espelho e da sombra e dos mortos que 
regressam para buscar os vivos, entre outros. 
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No entanto, a verdade é que o convite ao morto, embora pudesse existir enraizado no 

folclore, se perdeu quase totalmente, nas versões do mito de Don Juan, a partir do final do 

séc. XVII (cf. Bévotte 1993 e Sauvage s.d.), pelo que considerá-lo indispensável ao 

estabelecimento de um corpus nos parece uma atenção excessiva a uma particularidade 

epocal. 

Carmen Becerra Suárez, estudiosa da obra de Torrente, comenta a propósito de Don 

Juan, e na senda de Jean Rousset:  

Es cierto que todas y cada una de las versiones de Don Juan poseen 
entre sí un significado común: el significado mítico; o lo que es lo 
mismo, la existencia en su interior de un esquema semântico 
vertebrador, cuyas unidades se repiten tradicionalmente e cuyos 
motivos aparecen de manera reiterada. (Becerra 1997a, 130) 
 

Como unidades semânticas estruturadoras do “mito”, Carmen Becerra aponta o 

amor, as mulheres e a morte, recusando como versões de Don Juan os textos que não 

contam com um destes três elementos. Não negando a necessidade metodológica de 

proceder a classificações, com vista ao estabelecimento do corpus, parece-nos que esta 

rigidez se torna redutora, além de se revelar desadequada a muitos textos que sabemos terem 

sido elaborados como versões de Don Juan. Abster-nos-emos, portanto, de subscrever 

hipóteses quanto a unidades semânticas comuns à multiplicidade das versões, e utilizaremos 

a designação de “mito” para nos referirmos a esta fábula e à totalidade do repositório de 

versões que a compõem, sem com isso pretendermos adoptar um posicionamento.  

A termos de aventar uma hipótese sobre o que de mais genérico as diferentes versões 

partilham, sem querermos com esta afirmação implicar a existência de um significado 

comum imutável que possa ser erigido em “substância mítica”, diríamos tratar-se da 

representação de uma falha no relacionamento com o outro, agudizada pelo facto de se tratar 

aqui de relações amorosas, nas quais tipicamente o desejo de aproximação/fusão com um 
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outro é sentido com maior premência. Desta perspectiva, os diferentes elementos 

estruturantes apontados quer por Jean Rousset como por Carmen Becerra podem também 

consubstanciar o argumento que apontamos: eles configuram a centralidade, na 

conceptualização da figura de Don Juan, da temática amorosa – o eros de que a morte é o 

negro reverso.  

Pode argumentar-se que o Don Juan clássico3 não sofre com essa sensação de 

carência; o Don Juan de Tirso ou o de Molière estão mais próximos da figura tradicional do 

“burlador” do que da figura do sedutor, uma vez que o recurso ao engano (até sob a forma da 

assunção da identidade de outrém, por meio de disfarces), o rapto ou a violação não os 

repugnam. O “burlador”, segundo a abordagem jungiana, é uma figura representante da 

Sombra e, portanto, do somatório de traços negativos da psique. Segundo Jung, o burlador 

não possui quaisquer valores – morais ou sociais – e é presa das suas paixões; ele é 

simultaneamente sub e supra-humano, incarnação da ambiguidade, da duplicidade e da 

absoluta inconsciência. Por esta ambivalência que caracteriza a figura, o burlador é também 

o transgressor arquetípico, aquele que subverte a ordem e transita entre ambos os lados da(s) 

fronteira(s) (Jung 2002). Ele é também uma figura altamente sexualizada, incarnação de um 

impulso sexual primário, orgíaco, que se ergue contra a ordem social. A diferença existente 

entre um burlador e um sedutor parece-nos fundamental: a sedução é sempre uma lâmina de 

dois gumes – não se seduz incolumemente, sem ir ao encontro do outro no seu lugar; a 

“burla”, pelo contrário, é a construção de uma aparência. Nesse frio exercício mimético, de 

pura teatralidade, não há espaço para qualquer encontro entre dois seres. Mas talvez por esse 

motivo mesmo, os textos de Tirso ou Mozart-Da Ponte não deixam de mostrar, no vazio da 

conquista na aparência sucedida, o carácter ilusório desse sucesso, recobrindo uma falha 
                                                 
3 Designaremos por “clássicas” todas as versões escritas até ao Romantismo, época que introduz modificações 
substanciais na fábula e no carácter da personagem (cf. Bévotte 1993 e Sauvage s.d.). 
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fundamental. O Don Juan clássico é pouco mais do que um violador que, além das mulheres, 

burla família, rei, sociedade; e o castigo divino de que a estátua do Comendador se faz 

emissário é corroborado por uma penalização social, pela pessoa do rei. Esse burlador, no 

impulso sempre renovado da conquista (não lhe chamamos “febre”, pois não é a cegueira do 

desejo que o move, – o carácter mobilizante de todo o ser na paixão está-lhe vedado – mas 

sim um modo demoniacamente lúdico de existir), não faz mais do que flutuar em torno do 

outro, falhando sempre o contacto (tampouco o desejando). Esta questão central será um dos 

fios condutores da análise que efectuaremos, pretendendo mostrar como ambos os textos 

encenam o problema do encontro com o outro, encontro esse que – tanto ansiado como 

temido - conduz as personagens principais, como veremos, a uma reflexão e reformulação da 

sua auto-definição identitária.  

Michel Foucault, em Histoire de la Sexualité I (2005, 54-55), refere como razão 

possível para o “prestígio” de Don Juan o desafio à lei das alianças e à ordem dos prazeres 

do Ocidente cristão que ele consubstancia, resumindo assim o carácter transgressivo que a 

personagem sempre reveste. Para as duas obras que nos ocuparão nestas páginas parece-nos 

particularmente relevante este espírito de transgressão. D. João Palmeira e Don Juan Tenorio 

são ambos representados, embora de forma distinta, como “monstros”4. Esta noção convoca 

de imediato uma delimitação que só pode ser feita relacionalmente: que monstros são estes? 

São-no por oposição a que normalidade? O próprio percurso de construção e transformação 

identitária das personagens revela precisamente, em filigrana, o carácter basilar dessa 

reflexão. Será a partir da consciência da sua excepcionalidade (a-normalidade) e por 

referência a um ideal de “superioridade” (que em ambos os casos se identifica explícita ou 

                                                 
4Apenas no texto de Natália Correia a identificação de D. João com um “monstro” é feita explicitamente; em 
Don Juan a construção da figura “monstruosa” prende-se com mecanismos distintos, através da sua 
aproximação a uma figura luciferina – o transgressor por excelência. 
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implicitamente com um ideal de sobre-humanidade) que ambas as personagens se definem. 

Através desta problematização das categorias que constituem a identidade das personagens e 

dos modelos simbólicos que as enformam, os textos suscitam uma reflexão que passa 

também pela consideração dos próprios limites da sua humanidade. 

Independentemente, pois, das mutações da conjuntura histórico-social em que a 

personagem vai sendo reinventada, ela parece ser capaz de chamar a si a projecção do que 

fica à margem dos códigos da sua época, na fronteira entre o que eles englobam e o que lhes 

é radicalmente exterior. Assim se explicará talvez a contínua aura de interdito que a envolve 

e a sua permanência numa modernidade em que os quadros de referência se multiplicam e a 

sexualidade se liberalizou. O modo como esta reformulação se processa demonstra-se 

frutífero, por isso, na compreensão do contexto de produção de cada versão, uma vez que o 

mito de Don Juan parece ter uma plasticidade que o torna capaz de absorver e incarnar as 

preocupações mais fundamentais de cada época, o que leva Carmen Becerra (1997a, 131) a 

classificá-lo de “mito de incumbência”, servindo-se da taxonomia proposta por Northrop 

Frye5.  

É pois numa espacialidade e temporalidade determinadas que a “pobreza” de traços 

desse herói, que é possível abstrair dos diversos textos, adquire preenchimento (cf. Sauvage 

s.d.). É nessa articulação entre o geral e o particular que tem de ser equacionado o 

pensamento sobre qualquer versão do mito de Don Juan, lugar esse, afinal, do comparatismo, 

que existe “entre o uno e o diverso”, segundo a expressão já consagrada de Cláudio Guillén 

(2001).  

                                                 
5 Frye, Northrop. 1986. El camino crítico. Madrid: Taurus. Torrente Ballester manifestou uma opinião idêntica: 
“Don Juan recoge y da sentido a una série de comportamientos repetidos, reiterados y anhelados en un 
momento determinado de la historia y, en cada una de sus distintas modificaciones, tienen una relación con un 
sistema dentro del qual adquieren un sentido” (apud Becerra 1990, 44).  
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Pensamos que D. João e Julieta e Don Juan revelam também essa plasticidade nos 

problemas que identificam como motivações para a peculiar conduta amorosa da sua 

personagem,. Ao longo da nossa análise, e embora não seja este o propósito central do nosso 

trabalho, pretendemos também ir assinalando a forma como a identidade das personagens, na 

sua configuração problemática, e a sua mundividência reflectem também os problemas da 

Modernidade em que os textos se inserem. A Modernidade a que nos referimos aqui é aquela 

que, grosso modo, podemos fazer remontar ao último quartel do séc. XIX, estendendo-se até 

ao presente. Ela configura-se essencialmente como consciência da crise das estruturas de 

conhecimento, acompanhada de uma desconfiança relativamente às capacidades 

epistemológicas do sujeito. A “morte de Deus” anunciada, sem remissão, por Nietzsche, 

representa, como já muitas vezes foi dito, o fim do sustentáculo do Ser e do seu 

conhecimento, destruindo uma concepção de sujeito que, desde Descartes, se via garantida 

pela transcendência. Cristalizada numa formulação religiosa no anúncio nietzscheano, esta 

crise afecta, contudo, todas as esferas da vivência humana, definitivamente questionadas no 

seu sustentáculo, que era também o aglutinador de um cosmos onde o sujeito conhecia o seu 

lugar6. 

Os dois textos de que aqui nos ocuparemos revelam, na tessitura da sua fábula, a 

instabilidade fundamental desta Modernidade que se vê a braços com um questionamento 

que atinge os sujeitos nos fundamentos da sua identidade. As duas personagens principais 

são problemáticas, parece-nos, porque se debatem com o desejo de um sentido que de uma 

forma ou de outra lhes é negado. O modo como tentam construí-lo, reclamando para si a 

tarefa e a função de ser o seu próprio sustentáculo, só pode ser compreendido no contexto de 

                                                 
6 Para o endendimento do Modernidade que aqui se faz, baseámo-nos fundamentalmente em textos de Eduardo 
Lourenço (2004), João Barrento (2001) e Helena Buescu (2005). 
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uma Modernidade pós-nietzscheana. Contudo, ao reclamarem para si a autonomia que lhes 

permite esse radical gesto de apropriação de si mesmos, ambas as personagens se encerram 

numa auto-definição identitária que, ao enfatizar a autonomia e unidade do “eu”, deixa de 

parte o largo espectro de tudo aquilo que considera distinto – outro. 

Na Primeira Parte desta dissertação, propomo-nos analisar os temas e motivos que 

convergem para os textos: por um lado, são eles que, ao enformar as cosmovisões dos textos, 

esboçam os traços fundamentais dos problemas que neles se colocam; por outro lado, as 

tensões que esse cruzamento de linhas temáticas vai esboçando são absorvidas pelas duas 

personagens principais, que delas se tornam exemplos paradigmáticos. Será este último 

aspecto que analisaremos, num segundo momento, mostrando como as representações 

identitárias de D. João Palmeira e Don Juan Tenorio surgem como local de confluência das 

tensões e problemas delineados pelos seus contextos, e como ambos se definem de acordo 

com uma ideia de autonomia e unidade na tentativa de resolver aquelas tensões. 

Na Segunda Parte pretendemos mostrar que essa ideia de autonomia em ambos os 

casos se consubstancia num ideal de sobre-humanidade que, todavia, se concretiza de forma 

muito diferente em cada um dos textos. Em D. João e Julieta, ele identifica-se com uma 

ideia (de génese nietzscheana) de um “tipo aristocrático”; em Don Juan, a sobre-humanidade 

procurada pelo protagonista surge sob a forma da radicalidade de uma revolta transcendental 

que, em aparente paradoxo, se erige sobre a percepção das mais incontornáveis fragilidades 

da sua humanidade. Este ideal revela-se problemático, como veremos na Terceira Parte, ao 

revestir-se de um carácter prescritivo cujo estatismo se torna incapacitante, nomeadamente 

no encontro com o outro que a relação amorosa prefigura.  
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PRIMEIRA PARTE  

 

 

1. Teatro, mundo e identidade – a propósito de um baile de máscaras. 

 

 

A acção de D. João e Julieta constrói-se em torno de um baile de máscaras em casa 

de D. João, pretexto para a reunião das personagens. Cremos que este baile nos surge como 

recriação do topos do theatrum mundi, através do qual se invoca uma “poética teatral” para a 

organização deste mundo. Ao estender-se às representações dos sujeitos que o habitam, esta 

“poética teatral” torna-se também uma poética da identidade. No modo como 

simbolicamente se constituem as identidades das personagens, evidenciam-se os mesmos 

mecanismos que estão na base do funcionamento da alegoria do teatro do mundo, pelo que a 

análise desta, enquanto tropo organizador da Weltanschauung que emerge dos textos, pode 

ajudar-nos a compreender alguns dos problemas constitutivos destes vários sujeitos, em 

particular D. João Palmeira, objecto final da nossa análise.  

Como afirmam Elinor Ochs e Lisa Capps (1996, 28), “each person draws from 

community repertoires of codes, genres, lexicons and grammars in a more or less different 

way, to render self and other in a particular evaluative hue”. Consideramos que os diversos 

elementos que em D. João e Julieta cumprem esta função de repertório comunitário relevam 

da metáfora teatral: é através dos códigos por ela instituídos e da mundividência particular 

assim invocada que a experiência das personagens se percepciona, organiza e articula. Neste 

capítulo tentaremos perceber que elementos organizadores são convocados para o texto pela 

metáfora teatral, e de que forma o baile de máscaras se revela importante como indiciador de 
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uma concepção identitária moldada segundo aqueles elementos. Finalmente, e analisando 

também algumas ocorrências do motivo do teatro em Don Juan, de Torrente Ballester, 

veremos como, de forma distinta, o teatro é central na economia das duas obras, ao sinalizar 

uma instabilidade subterrânea, para lá das convicções aparentemente firmes que as 

personagens manifestam. 

A genealogia do topos do theatrum mundi remonta a Platão que, nas Leis (I, 644 d-e; 

VII, 803 c), colocou a hipótese de sermos, na verdade, títeres dos deuses, e em Filebo (50 b) 

menciona a “tragédia e comédia da vida”. Imagens análogas, quer mantendo o motivo do 

teatro quer servindo-se de outros elementos para o mesmo efeito – como o do circo ou o do 

jogo – podem ser encontradas nos clássicos latinos bem como nos primeiros autores cristãos, 

pelo que o topos chega à Idade Média como produto híbrido destas duas tradições, nele se 

fundindo duas mundividências distintas (cf. Curtius 1984, 203).  

Diz-nos Ernst Curtius em Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter 

(Literatura europea y Edad Media Latina [1984]) que quando John of Salisbury recupera a 

velha metáfora do teatro para a sua obra Policraticus, surgida em 1159, opera nela uma 

expansão, usando-a para uma crítica à sociedade sua contemporânea. Servindo-se 

simultaneamente das fontes clássicas e bíblicas, Salisbury, presumivelmente o primeiro a 

utilizar a expressão theatrum mundi refere a grande tragicomédia humana, cujo cenário é o 

orbe terrestre, à qual assistem Deus e os heróis da virtude; o autor reúne assim num 

elaborado aparato conceptual vários elementos anteriormente dispersos, fixando a alegoria. 

O topos transita para o Renascimento, época em que a grande difusão e influência do 

pensamentos platónico deverão ter contribuído para o seu sucesso junto dos humanistas. A 

ideia do “palco” dos assuntos humanos é facilmente equiparável à ilusão da vida na caverna, 

no exterior da qual se situa a realidade suprema (cf. Pearce 1980). Será durante o Barroco 
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que o uso do theatrum mundi atingirá o seu apogeu, tornando-se recurso omnipresente na 

“dramaturgia teocêntrica” (Curtius 1984, 209) da Contra-Reforma espanhola, em obras de 

Gracián e Calderón, entre outros7. É também neste ambiente cultural, em que vida e teatro se 

mesclam para melhor vincar o carácter ilusório daquela, que nasce El Burlador de Sevilla y 

Convidado de Piedra, de Tirso de Molina.  

No drama moderno, o uso do topos, que até então adquiria sentido pela consideração 

de uma realidade metafísico-religiosa, adapta-se à sensibilidade de uma mundividência 

secularizada. Em substituição de Deus enquanto espectador dos assuntos humanos, emerge a 

noção de uma sociedade que é simultaneamente actor e público da sua peça. Esta anulação 

da divindade tornada inoperativa na nova cosmovisão acarreta inevitáveis modificações no 

entendimento e uso da metáfora do teatro do mundo. Na mecânica do topos até à 

Modernidade, Deus é o garante da ordem. Nesse cosmos, o homem cumpre um papel que lhe 

é atribuído, perante o único olhar capaz de lhe conferir um sentido, o de Deus. Na 

apropriação moderna deste recurso, a ausência do “Espectador Supremo” acarreta a 

transferência da responsabilidade da autoria do papel para o homem, trazendo a questão do 

sentido da experiência para uma dimensão essencialmente antropológica da existência 

humana, problema com que se debatem ambas as personagens principais dos textos que nos 

ocupam. Doutra parte, a ordem anteriormente garantida pela divindade dissolve-se também, 

transformando o palco num local de reversibilidade de categorias, em que se torna difícil, se 

não impossível, distinguir a esfera da realidade e a da ilusão, como pretendemos mostrar. 

A sobrevivência do theatrum mundi através de realidades tão diversas deve-se tanto 

ao conjunto de relações que nele se estabelecem como à multiplicidade de metáforas que é 

capaz de pôr em jogo, e que se revelam dinâmicas, como vimos, numa variedade de 

                                                 
7 Sobre o theatrum mundi no Barroco espanhol, além de Curtius (1984) veja-se Andrès (2004). 
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contextos históricos. A metáfora teatral opera uma divisão do mundo em duas dimensões, 

realidade e aparência, cujas definições variam consideravelmente de uma época para outra. 

Estas dimensões podem ser figuradas, por exemplo, como a oposição entre mundo das ideias 

e mundo empírico, existência terrena e vida eterna ou simplesmente entre uma existência 

pautada pela auto-consciência e outra pela superficialidade da ignorância. A metáfora pode 

também pretender enfatizar essencialmente a hipocrisia e falsidade das relações sociais e do 

comportamento dos sujeitos no interior dessa rede de códigos, opondo-o a uma identidade 

que se revelaria quando liberta desses constrangimentos – o seu “eu” verdadeiro (cf. West 

2008 e Frye 1990).  

Miguel Gonçalves (1995) descreve o “eu” tradicionalmente entendido pela 

Psicologia como um “eu monadal”. De acordo com esta perspectiva, ele é uma espécie de 

núcleo, do qual o indivíduo é o contentor. Este “eu monadal” é privado e independente da 

cultura, embora seja objecto de um processo de socialização. Além disso, ele é encarado 

como uma entidade reificada, uma “essência”; é relativamente coerente, diferenciado dos 

outros e com fronteiras bem definidas em relação à alteridade (cf. Gonçalves 1995, 95). Do 

modelo teatral emerge, portanto, um tipo de sujeito vinculado a esta noção de essência, uma 

vez que a máscara sugere a possibilidade de, ao ser removida, revelar a pessoa “real” 

debaixo dela (cf. Frye 1990, 107).  

Em D. João e Julieta estão presentes as duas vertentes acima descritas – o 

estabelecimento da oposição entre uma dimensão de realidade e uma de aparência e a crítica 

às relações sociais. Nos dois casos, ao sinalizar uma duplicidade inerente ao mundo, a 

metáfora teatral conduz a uma necessária problematização da ideia de realidade. Para o 

âmbito desta dissertação, interessa-nos precisamente esta capacidade de dinamizar noções de 

ilusão e verdade, aparência e essência, binómios centrais para a Weltanschauung das 
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personagens e as concepções identitárias segundo as quais se moldam. Ao trazer esta 

inquirição para o âmbito da identidade – opondo um “eu” real a um “eu” ilusório – a 

metáfora teatral cria a possibilidade de uma cisão no sujeito. A questão que esta abordagem 

dramatúrgica levanta a respeito do entendimento da identidade, questão central para o texto 

de Natália Correia, é a de como resolver o problema da descontinuidade entre a percepção 

que o sujeito tem de si e a percepção da sua performance social. Assim, o seu uso apela 

inevitavelmente a um questionamento epistemológico: em causa estão sempre os limites 

cognitivos do sujeito e a sua capacidade ou possibilidade de aceder a uma dimensão mais 

verdadeira do mundo, mas também, e consequentemente, de si.  

Erving Goffman, em The Presentation of the Self in Everyday Life (1959), oferece 

uma perspectiva que pode ajudar-nos a compreender estas questões. Segundo este autor, o 

sujeito necessita de um reconhecimento social da sua personalidade individual, projectando 

um “eu ideal”, personalidade encenada; só desta forma o “actor” vê reconhecida a 

personalidade de que se julga portador. Este “eu reconhecido” tem uma significação social 

objectiva e viabiliza a identificação entre o “eu ideal” e o “eu real”. A teoria do sociólogo é 

um excelente exemplo de uma apropriação da metáfora do teatro análoga à que aqui nos 

ocupa, fornecendo um aparato conceptual interessante para a nossa análise. A “abordagem 

dramatúrgica” implica duas coisas, a nosso ver: em primeiro lugar, que a teatralidade é uma 

característica integrante de toda a interacção social, dada a consciência dos indivíduos de que 

a sua auto-representação é percepcionada por outros. Em segundo lugar, se o “eu” – sujeito 

auto-reflexivo e sujeito no mundo – só pode emergir pela permanente confrontação com o 

“outro”, operando por esse movimento uma distinção do que lhe é externo, por um lado, e 

por outro posicionando-se activamente em relação aos outros sujeitos, então o espaço 

público não pode limitar-se a ser um palco onde máscaras desfilam – meros contentores e 
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capas de uma identidade assim protegida e camuflada – passando também a ser, 

necessariamente, um espaço de construção e definição do sujeito. Assim, o modelo teatral ao 

mesmo tempo que afirma um sujeito essencial debaixo das máscaras aponta para a 

performatividade característica de estar no mundo, através da qual o sujeito necessariamente 

também se define. 

Contudo, há que salvaguardar, como notam Messinger, Sampson e Towne (1962), 

que desta abordagem não decorre que os próprios sujeitos percepcionam a sua interacção 

como “representação” e o mundo como “teatro”. É o lugar de distanciamento do analista, 

colocando-se no exterior, que lhe permite perspectivar as atitudes dos sujeitos como 

performances. Como veremos, D. João Palmeira ocupa precisamente um lugar análogo no 

microcosmos da peça: o que o distingue dos restantes é o facto de a descontinuidade entre 

auto-percepção e representação lhe ser evidente. Ainda segundo Messinger, Sampson e 

Towne (1962), quando a normal inconsciência dos sujeitos relativamente à teatralidade da 

interacção é substituída pela consciência de representar um papel, cria-se no sujeito um 

hiato, que se torna problemático. Quando os sujeitos desejam que a performance seja o 

reflexo exacto da “interioridade”, que coincida com o “eu” de que se sentem portadores – 

para que este possa então ser reconhecido (relembrando Goffman) – não há espaço para a 

incorporação daquela diferença na auto-definição.  

Northrop Frye (1990, 197) lembra que a língua inglesa (bem como a portuguesa) 

herdou da metáfora do actor mascarado duas palavras: “pessoa” e “hipócrita”. Esta 

etimologia é particularmente significativa da ambivalência da metáfora teatral. De uma 

parte, ela mostra que tudo o que está relacionado com o que entendemos por “pessoa” ou 

“personalidade” tem a ver, em última análise, com algum tipo de máscara; doutra parte, a 

etimologia de “hipócrita” sinaliza a impressão persistente de que existe uma distinção entre o 
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que se pode considerar a máscara e o rosto, adquirindo esta discordância um significado 

negativo.  

O problema que pode decorrer da metáfora da máscara é, portanto, a ideia de que 

existe um “eu” (mais) real debaixo dela, e por ela obliterado. Diz-nos Northrop Frye (1990, 

197), contra a ideia de que é possível distinguir entre uma identidade “real” e uma máscara 

adoptada, que “there is never anything underneath a persona except another persona”. 

Contudo, esta visão, que marca uma interdependência entre a identidade do sujeito e a sua 

interacção social, é recusado por D. João em favor da ideia de um “eu” autónomo. É certo 

que todas as culturas produzem normas relativamente à diferenciação eu/não-eu e ao grau 

em que o “eu” é conceptualizado como autónomo ou, pelo contrário, submetido a controlo 

externo. Como afirma Miguel Gonçalves (1995, 98), a concepção “egocêntrica” ocidental 

está em harmonia com uma postura epistemológica mecanicista, que apela à compreensão da 

realidade como sendo constituída por mónadas em interacção. Esta concepção pode tornar-se 

incompatível com a noção de performatividade inerente à dinâmica social, como vemos 

suceder em D. João e Julieta. A tensão que emerge do confronto entre uma auto-

representação do sujeito como núcleo uno autónomo e as necessidades do posicionamento no 

espaço da intersubjectividade pode levar à desconfiança em relação ao outro, encarado como 

perpétua ameaça à unidade e auto-determinação do sujeito. O texto de Natália Correia é, a 

nosso ver, particularmente exemplificativo desta tensão que se constrói entre o “eu” e o 

mundo e da dificuldade em incorporar numa auto-definição identitária a percepção de uma 

diferença interna. Como veremos mais aprofundadamente no capítulo seguinte, o 

antagonismo que se estabelece entre o “eu” e o mundo é um dos traços distintivos 

fundamentais de D. João Palmeira.  
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Várias teorias nos domínios da psicologia e da sociologia, desde meados do séc. XX, 

têm vindo a erguer-se contra essa visão excessivamente estanque do “eu”, perspectivando a 

identidade não como uma qualificação individual mas como um produto relacional resultante 

da interacção do indivíduo com os outros. Jean-François Gossiaux8 (apud Faia 2005, 98) 

resume da seguinte forma o novo enfoque das inquirições em torno da construção da 

identidade: “Ainsi, la question de l’identité est non pas ‘qui suis-je?’, mais ‘que suis-je par 

rapport aux autres, que sont les autres par rapport à moi?’". A ênfase dada à 

performatividade, nesta concepção, opõe-se à ideia do “eu” como “casulo”, interagindo sem 

verdadeira troca com outros casulos idênticos, numa concepção essencialista. Como assinala 

Miguel Gonçalves (1995, 100), um dos principais problemas de uma tal concepção é a 

produção de um conjunto infindável de dualismos. As dicotomias interior-exterior e mundo 

subjectivo-mundo objectivo – que são também, relembremos, algumas das oposições 

subjacentes à metáfora teatral - abrem a possibilidade da emergência de outros dualismos, 

como mente-matéria, alma-corpo, pensamento-comportamento, emoções-expressão pública 

das emoções, que se tornam problemáticos pelas várias cisões que marcam no sujeito. 

No texto de Natália Correia vemos emergir a tensão entre aquela visão essencialista 

do “eu” – decorrente precisamente da concepção teatral que organiza a mundividência das 

personagens – e a necessidade de posicionamento no espaço social, bem como a série de 

dualismos que decorrem desta concepção. A identidade como produto relacional, tal como 

perspectivada por Gossiaux, é excluída em favor de um modelo disponibilizado pela 

metáfora teatral, cujo o traço fundamental é a noção de descontinuidade entre o “eu” e o 

“papel” , entre o “eu real” e o “eu projectado”, como vimos atrás. Contudo, e como a 

metáfora teatral vive tanto da afirmação como da denegação da separação rígida entre o 
                                                 
8 Gossiaux, Jean-François. 1998. Le Paradoxe de L’identité. In Borbalan, Jean Claude Ruano e Philippe Cabin. 
L’identité – l’individu, le grpupe, la société. s.l. Édions Sciences Humaines.  
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“actor” e o “papel”, parece-nos que o aspecto fundamental da mise-en-abîme que o baile de 

máscaras cria, em D. João e Julieta, é o facto de ela nos conduzir a perspectivar as 

identidades das personagens precisamente como “papéis”, questionando dessa maneira a 

forma como elas se definem e apontando para um entendimento da identidade já não como 

projecção de um “eu” interno e pré-existente, mas como criação de uma narrativa 

organizadora a que o sujeito adere, de forma semelhante à do actor que adere ao seu papel, 

como veremos.  

No baile de máscaras, para todas as personagens, excepto Daniel (cujo “papel” de 

noivo de Rita fora já deixado claro9), existe uma referência indicando a máscara escolhida, 

cuidado esse que não pode deixar de apelar à nossa atenção. Na verdade, o traje escolhido 

por cada uma consiste num duplicação daquilo que são os traços fundamentais das suas 

definições identitárias. O Jovem Loiro surge num traje que parece consistir num segundo 

corpo, uma vez que sobretudo revela a sua figura (DJJ., 75); este traje indicia 

fundamentalmente a sua homossexualidade, estabelecendo o seu papel como ex-amante de 

D. João. Janico, o “parente pobre” e duplo humorístico de D. João, duplica a sua condição 

relativamente ao primo desde logo no nome, embora com diferença substancial, uma vez que 

um ostenta, além do nome próprio, o nome de família e o título honorífico, enquanto o outro 

é designado apenas por um diminutivo de carácter popular. Esta diferença de condições 

sociais é replicada no traje – o de gentil-homem de Janico (DJJ., 63), opondo-se ao fato de 

nobre de D. João. Maria Luísa, com o seu vestido de dama da corte de Luís XIV (DJJ., 91), 

remete para tantas conhecidas figuras históricas, como a sua homónima, Louise de La 

Vallière, favorita do Rei-Sol, estabelecendo assim um paralelismo com o seu papel neste 

texto, enquanto antiga amante de D. João. Por outro lado, note-se ainda que também através 
                                                 
9 “D. JOÃO: (...) (Aponta interrogativamente Daniel) V. é o único novo... Qual é o seu papel? / MARIA 
LUÍSA: É o noivo da Rita. (DJJ., 48) 
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dela é invocado o motivo teatral, uma vez que o reinado de Luís XIV coincide com a Idade 

de Ouro do teatro francês. Finalmente, Edmundo surge no seu fato de clown (DJJ., 63), papel 

esse que D. João já lhe havia atribuído no seu “circo” privado, outra variante possível do 

topos do theatrum mundi (Curtius 1984, 203). O “reinozinho de bluff”, que D. João afirma 

ser o domínio de Edmundo, onde este cria a “ilusão de ser dono de uma alma e senhor dum 

destino” (DJJ., 51) é também uma nova alusão à múltipla dimensionalidade deste mundo 

concebido como palco. 

Os casos de Rita e do próprio D. João são aqueles em que a função de duplicação do 

traje se torna mais clara, dada a inutilidade de ambas as didascálias em termos cénicos, uma 

vez que é manifestamente impossível conceber um figurino que dê “uma sugestão de 

Electra” (DJJ., 60) e outro que distinga “D. João Tenório” (DJJ., 65) de qualquer nobre 

espanhol do séc. XVII. Gostaríamos de notar que estas duas didascálias não são as únicas no 

texto a não possuir uma finalidade cénica. Na verdade, todas as descrições didascálicas das 

personagens possuem pelo menos um elemento sem utilidade evidente para uma encenação, 

mas que serve uma caracterização psicológica. Pense-se, por exemplo, na descrição de 

Edmundo como “inconfundivelmente financeiro” (DJJ., 36), ou na do Jovem Loiro como 

“wildeano” (DJJ., 33). Esta característica do texto vem corroborar, parece-nos, o seu carácter 

de drama eminentemente psicológico, desvelando conflitos conceptuais que, dispensando a 

acção repleta de peripécias, desviam o enfoque essencialmente para a digladiação verbal das 

personagens, que assim expõem os seus conflitos íntimos10.  

Fazendo corresponder Rita à figura de Electra e estabelecendo a inevitável conexão 

com o complexo que recebe o seu nome, assinala-se a paixão que a personagem nutre por 

aquele que desconhece ser seu pai, bem como a posição ambivalente que ocupa junto de sua 
                                                 
10 Poderíamos dizer em relação a D. João e Julieta o que Maria do Carmo Silva afirma a propósito de D. João e 
a Máscara, de António Patrício: que as personagens vivem “insuladas na linguagem”. 
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mãe e desconhecida rival. Por outro lado, D. João Palmeira encarna, no baile, o seu 

homónimo mítico; esta identificação da personagem com o mito, já anteriormente indiciada 

por um comentário de Janico sobre o “donjuanismo cediço” da personagem (DJJ., 43), é 

acentuada pelo facto de D. João Palmeira ser o único aristocrata de entre as personagens, o 

único, portanto, a poder reclamar o “Dom” honorífico aposto ao nome próprio.  

Tanto a Electra que Rita incorpora como D. João Tenório são figuras provenientes do 

universo teatral, tal como a shakespeareana Julieta. Rita e Julieta são também as únicas 

personagens que aderem a D. João, formando as três um grupo que apresenta um 

comportamento distinto dos demais: é precisamente nas três personagens que relevam do 

universo teatral que a consciência da duplicidade teatral do mundo e da identidade se 

manifesta. Na mecânica do theatrum mundi, elas são, portanto, os únicos actores que são 

também espectadores, pois só estes estão na posição de distanciamento que lhes permite 

percepcionar aquela bidimensionalidade.  

Este lugar de excepção que D. João, Rita e Julieta ocupam é também, e 

consequentemente, um lugar de marginalidade relativamente à ordem social. Parece-nos 

significativo, por isso, que a “loucura” seja o elemento comum à caracterização dos três. D. 

João é descrito como louco por várias personagens: Daniel (DJJ., 52), Maria Luísa (DJJ., 

94), Rita (DJJ., 62), e até por si mesmo (DJJ., 68). Daniel afirma a Rita que esta “não está no 

[s]eu juízo” (DJJ., 71 e 74) e ela própria reconhece-o (DJJ., 74). Já em Julieta, a loucura é 

um estado patológico, como acabamos por descobrir no final da peça (DJJ., 107). Na sua 

condição de louca foragida, ela incarna a tensão constitutiva das outras duas personagens 

entre a necessidade de procurar e assumir uma identidade “verdadeira” (estabelecendo a 

coincidência entre o interior e o exterior) e as reivindicações de uma ordem social sentida 

como asfixiante. A loucura torna-se metáfora, por isso, do carácter transgressivo e da 
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marginalidade dos três. É no momento de “queda das máscaras”, quando Maria Luísa revela 

o amor que sempre nutriu por D. João, auto-marginalizando-se, que também ela é finalmente 

caracterizada como louca (DJJ., 103).  

A importância central do baile de máscaras na estrutura da peça como recriação do 

theatrum mundi é também, parece-nos, a de estabelecer a distinção entre estes sujeitos em 

ostensiva afirmação de uma individualidade contra a “máscara” social e o “papel” que 

escolhem para si, afinal tão questionável na sua realidade como o dos restantes. A Julieta que 

surge no baile, possessa pelo espírito da shakespeareana Julieta Capuleto, estabelece um 

paralelo com uma Rita que podemos afirmar possessa pelo espírito de Electra e um D. João 

que se cola à imagem do Tenorio (cf. Rosa 1999b). É através do espaço de reversibilidade de 

categorias que o teatro conforma e o baile aqui encena que podemos questionar a realidade 

dessa identidade que as personagens reivindicam para si.  

Jorge de Sena (1994, 338-9) afirmou, referindo-se à personagem do Burlador de 

Tirso e à da peça Tan Largo me lo fiáis, atribuída a Calderón: 

Esta dialéctica entre a realidade e a fantasia, entre o mundo como teatro e o 
teatro como vida (quando o Barroco não tardará a optar pelo mundo como 
teatro), é o que deu a uma exclamação de Don Juan todo o sentido trágico 
que mais tarde Molière e Mozart desenvolveram. Quando, depois da ceia, 
Don Juan fica só com o seu convidado de pedra e aceitará o desafio dele, 
exclama em ambas as suas peças originárias: “Al ser yo Catalinón!...” Isto 
é, pudesse ele, e é a dúvida de Don Juan, na hora decisiva, transformar-se 
no seu duplo, e não ser fiel ao papel, que representa, de burlador (...). 
 

Embora recusando o que percepciona como “máscara” social, não deixa de ser a adesão a 

um papel – de super-homem, de sedutor – que constitui em D. João um sentido unificado de 

si. Nesta afirmação não nos referimos a “papel” com o sentido implícito de uma 

descontinuidade entre auto-percepção e performance, como atrás referimos; pretendemos 

antes apontar para o carácter intrinsecamente narrativo e prescritivo tanto da ideia de 
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“papel” como de todas as configurações identitárias11. Ou seja, o ideal segundo o qual D. 

João se define, e que visa estabelecer a coincidência entre interioridade e representação, 

evitando o hiato problemático, é igualmente um papel, na medida em que também ele 

implica a adesão a uma narrativa que não só atribui sentido e organiza a experiência como 

se revela, em última análise, tão prescritiva como a máscara social. 

Quando Julieta afirma a D. João: “Neste instante, D. João é um actor rebelde que se 

recusa a ser expulso do teatro da sua vida” (DJJ, 82) está a reconhecer precisamente a 

fundamental ficcionalidade da sua construção identitária e também, implicitamente, o seu 

carácter estático. Será também Julieta a oferecer a D. João o seu último papel: o de Romeu. 

A transformação que se dará no protagonista corresponderá, no fundo, à assunção de uma 

nova persona – de D. João Tenório a Romeu Montéquio – que D. João levará até às últimas 

consequências, como veremos. 

Também no romance de Torrente Ballester o teatro desempenha uma função central. 

De facto, em Don Juan temos várias ocorrências tanto do motivo do teatro como de uma 

consciência de ficcionalidade, de representar um papel, numa mise-en-abîme muito 

semelhante à que o baile de máscaras cria no texto da autora portuguesa. O motivo do teatro 

perpassa o texto de Torrente Ballester também no “esforço de teatralização”, como o 

designou Carmen Becerra (1998, 492), que preside à descrição dos espaços (que se 

assemelham a cenários) e das personagens (com ênfase na sua fisicalidade e gestos) e à 

predominância dos diálogos. Assim, tal como sucede em Natália Correia, o texto carrega 

em si a memória do teatro em que a personagem teve origem. 

Tanto o uso do motivo teatral como a auto-reflexividade do texto constroem um 

entendimento da identidade de Don Juan como produto de um trabalho consciente de 

                                                 
11 Pensamos no que Paul Ricoeur defende em Soi-Même comme un autre (1990). 
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adesão progressiva a uma determinada imagem de si, de acordo com uma narrativa 

organizadora que, tal como em D. João e Julieta, corresponde a um ideal de superioridade. 

Em vários momentos se aponta para o que poderíamos dizer ser a essencial ficcionalidade 

da identidade de Don Juan. A um primeiro nível, a metatextualidade do romance, ao 

convocar outras versões do mito para a construção da personagem, cria uma ambiguidade 

pela qual este Don Juan e os seus avatares se confundem. Desde o início do romance, 

Leporello apresenta-se ao narrador como vassalo do verdadeiro Don Juan, a figura já 

mítica. Nesta reivindicação, Leporello demonstra também, e isto é um motivo recorrente, a 

consciência da vasta tradição que rodeia a personagem, tomando-a como relato (umas vezes 

fidedigno, outras não) da vida do seu amo, de um modo que ambiguamente incorpora as 

diversas versões que constituem o corpus do mito. Leporello e Don Juan vivem numa 

dimensão límbica relativamente ao mundo do narrador, que no decurso de toda a obra é 

assombrado pela dúvida, procurando determinar a natureza da sua experiência e oscilando 

permanentemente entre a crença na sua realidade e a convicção de estar a ser burlado por 

dois loucos12. Note-se a recuperação que o texto de Torrente faz do par Don Juan – vassalo, 

herdado da estrutura teatral, romanesca e operática, onde se manifesta a partir do séc. XVII. 

A consciência do funcionamento do par enquanto recurso literário é também manifesta 

numa afirmação do Narrador quando, em diálogo com Leporello, critica a narração deste, 

aludindo precisamente à função do “confidente” no teatro clássico como interlocutor do 

protagonista, permitindo a exposição da interioridade evitando simultaneamente o recurso a 

monólogos excessivamente longos. É interessante notar também que o principal vínculo 

que une Don Juan tanto ao narrador como a Sonja, e que é o motivo para o encontro dos 

três, é o elemento literário, tendo ambas as personagens escrito sobre o mito.  

                                                 
12 Sobre o motivo da “burla”, não só amorosa, que perpassa todo o texto de Torrente, veja-se Pérez (1989). 
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A um segundo nível, a consciência de ficcionalidade prende-se com a 

metateatralidade que perpassa o texto. Tal como sucede em D. João e Julieta, a dualidade 

do universo teatral, nos vários binómios que o constituem, constrói um entendimento da 

identidade pessoal como adesão a um papel. Relembremos o curioso episódio de 

transmigração da alma de Don Juan para o corpo do narrador, dotando este do fascínio e 

capacidade de sedução de Don Juan. No período em que a alma de Don Juan se apropria do 

seu corpo, o narrador age como se fosse aquele, conduzindo-nos a perspectivar a identidade 

de Don Juan como um papel representado: à semelhança do que sucede com o “faz-de-

conta” do palco, somos levados a questionar em que medida a identidade da personagem 

não se define, afinal, por um conjunto de comportamentos mimetizáveis, ordenados por 

uma narrativa criada pelo próprio, com que procura identificar-se. Se o anónimo narrador 

pode ser Don Juan, ainda que por umas horas e em virtude de um estranho fenómeno de 

incorporação, então “ser Don Juan” não é uma qualificação do próprio – a sua “essência” – 

mas um papel que pode ser assumido. 

Vejamos também, a propósito, o seguinte diálogo com Leporello, em que Don Juan 

se refere ao momento em que decide matar o Comendador e à transformação que então em 

si se operou: 

- No crees que en aquel momento nació don Juan y murieron de mi mano 
infinitos hombres posibles? 
- Exactamente todos los que no eran don Juan. 
- Estás seguro? 
- Vivir, mi amo, es dejar el camino sembrado de cadáveres. A veces el 
cadáver de uno mismo. Las más, meras caricaturas, o acaso afortunadas 
aproximaciones. (DJ., 359) 

 
É naquele momento fundador (que analisaremos no capítulo “A ‘burla’ divina...”) que Don 

Juan se reformula de acordo com uma narrativa específica, cujo carácter prescritivo se torna 

patente na exclusão de todos os comportamentos e acções que com ela seriam 
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inconciliáveis. A resposta de Leporello vai no sentido da ideia de uma aproximação a si 

mesmo, na realização daquilo que se é. Nesta afirmação, a personagem parece aproximar-se 

da ideia associada ao topos do theatrum mundi, que vimos atrás, do homem como actor de 

um papel que não foi por si criado: é porque Don Juan estava (pré-) determinado a ser o 

burlador que tudo o que não pertence a esse papel é apenas caricatura. Contudo, parece-nos 

mais acertado interpretar esta afirmação como demonstrativa de uma consciência de que a 

identidade se cria de acordo com uma ideia de si que simultaneamente organiza a 

experiência e expurga da configuração do “eu”, relegando para o vasto lugar do que é 

“outro”, externo, numerosos elementos.   

O momento em que o motivo do teatro surge de forma mais evidente é, claro está, o 

da peça de teatro que encerra o romance. Nela, Don Juan representa-se a si próprio, como as 

personagens do texto de Natália Correia, no baile de máscaras, emergindo aí, novamente, 

uma ambivalência entre realidade e ficção. Mas enquanto na autora portuguesa o teatro 

surge como modo de sinalização da duplicidade do mundo e dos vários níveis de realidade 

que o constituem, em Torrente o palco e a vida fundem-se, nele se cruzando as histórias de 

ambos os níveis narrativos, Don Juan colando-se à sua máscara, não se distinguindo dela. 

Percorrendo o mundo, contando e representando a sua história para que nele creiam, Don 

Juan torna-se pura ficção. Nessa dispersão, em que se torna reflexo apenas nos olhos que o 

observam, ganhando consistência pelos que nele crêem, o teatro e a vida já não se 

distinguem e a identidade da personagem torna-se, finalmente, uma composição efectuada 

pelo olhar dos que o observam, à semelhança do que é a experiência do próprio leitor, bem 

como do narrador, a quem é negado o acesso directo à voz de Don Juan. 

O motivo do teatro surge desta forma, em ambos os textos, como elemento central 

para o entendimento das configurações identitárias que neles se jogam, quer oferecendo-se 
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como elemento organizador da experiência das personagens, fornecendo dessa forma o 

substrato para os modelos identitários disponíveis (em D. João e Julieta), quer introduzindo 

nos textos uma ambiguidade pelo qual as identidades das personagens são, por fim, 

questionadas (em Don Juan). No capítulo seguinte, dedicado ao texto de Natália Correia, 

analisaremos o modo como os pressupostos do modelo teatral convergem para a concepção 

do que cremos serem os dois paradigmas identitários que se jogam no texto – o de Narciso e 

o da Máscara. 
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2.  Narciso e a Máscara – os dois paradigmas de D. João e Julieta. 

 

 

(...) à la façon d’un comédien, Don Juan est celui qui, d’une façon magistrale, domine l’art 

de la tromperie, de la simulation et de la dissimulation, procédés dont il se sert pour bâtir 

une certaine image physique (appuyé par une garde-robe séductrice et par l’utilisation des 

déguisements), et une certaine  

image morale (appuyé par la virtuosité de son langage et de sa gestualité,  

par la maîtrise d’un discours persuasif et d’une argumentation  

qui se prétendent sincères et transparentes). 

 

Cristiana Oliveira 

 

 

A teatralidade associada, desde o Burlador, à personagem Don Juan, reflecte-se 

também no vocabulário convocado para a sua descrição, que releva do universo do teatro. A 

personagem surge-nos desde sempre, como a descrição em epígrafe denota, associada à 

ilusão, ao engano, ao disfarce, à máscara e a uma retórica persuasiva – um mimus vitae (cf. 

Curtius 1984, 204) que encontra correspondência com o pólo negativo dos vários binómios 

que constituem o substrato da metáfora teatral. Porém, a personagem de D. João e Julieta 

inverte o paradigma clássico: num mundo que se define como teatro, D. João Palmeira 

surge-nos como espectador distanciado, como aquele que recusa papéis impostos, desejando 

descobrir e ostentar o seu verdadeiro rosto. 

Neste espaço teatral por excelência da interacção interpessoal delineiam-se dois 

paradigmas identitários, como modelos simbólicos disponíveis no repertório cultural do 

universo textual, que dialecticamente se constroem e respondem: o primeiro é enformado 

pelo motivo da máscara, o segundo encontra em Narciso um rosto possível. Ambos se 
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erigem sobre a mesma lógica binária que subjaz à alegoria do teatro, e as tensões entre o 

interior e o exterior, o indivíduo e o colectivo, que através dela são postas em evidência, 

como vimos, encontram neles duas tentativas de resolução.  

A máscara surge, em D. João e Julieta, como símbolo de um paradigma centrífugo, 

segundo o qual o sujeito procura identificar-se fundamentalmente com o resposta que obtém, 

por parte dos outros indivíduos, à sua performance social, em detrimento da adesão a um 

“eu” nuclear e autónomo. Contudo, não se trata aqui da emergência de uma concepção de 

identidade performativa, na qual o sujeito se identifica com o somatório de quem é em 

diversos contextos, por oposição a um outro seu interlocutor. O que está em causa naquilo a 

que nos referimos como “paradigma da Máscara” não é a inclusão do sujeito numa dinâmica 

de grupo, em que naturalmente se torna consciente de projectar uma imagem, dado o seu 

estatuto de objecto para os outros, mas sim a fixação simbólica de uma cisão, no seio do 

sujeito, entre a interioridade e essa representação exteriorizada. Enquanto a noção de 

performatividade descentraliza o sujeito, constituindo-o na multiplicidade e no dinamismo 

de uma permanente actualização, a metáfora da máscara acentua a ideia da existência de uma 

identidade interna e privada, anterior e distinta daquilo que seriam as suas manifestações 

externas. A identificação com a máscara posiciona o sujeito, desta forma, na precariedade de 

uma auto-ilusão. Considere-se a propósito o seguinte excerto, em que D. João se dirige a 

Maria Luísa:  

Porque não arrancas a máscara? Produz de momento uma impressão 
desagradável... como um adesivo que se arranca... Mas vale a pena. E sabes 
porquê? A máscara é uma solução de sociabilidade de toda a ordem. Ela é o 
símbolo da cobardia do ser... uma espécie de cinto de castidade que 
convence os outros mas que conduz à corrupção interior (...). (DJJ., 60) 

 
A máscara surge aqui definida como “solução de sociabilidade”; considerada uma forma 

“cobarde” de auto-protecção do sujeito relativamente a um exterior identificado com a 
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sociedade no seu conjunto de códigos; ela revela-se problemática ao implicar um 

“compromisso” corruptor, no qual o sujeito abdica de agir segundo o que considera a sua 

verdade. Gostaríamos, neste momento, de invocar aqui alguns elementos do pensamento de 

Carl Gustav Jung. A controversa obra do psicanalista suíço, devedora quer da sua formação 

em psicologia clínica quer dos seus estudos sobre as correntes esotéricas ocidentais e 

orientais, tem sido objecto de uma crítica que já assinalou a base teleológica do pensamento 

deste autor que, furtando o seu objecto a qualquer consideração da sua historicidade, 

desemboca em categorias que presume válidas universalmente. Contudo, o trabalho de Jung 

parece-nos apresentar elementos pertinentes para a consideração do texto de Natália Correia. 

A riqueza do imaginário mítico-simbólico da peça parece-nos ser em grande parte tributária 

das tradições que confluem para o pensamento jungiano, constituindo-se este como 

referencial de análise enquanto fixação teórica possível daquela pluralidade de elementos 

heteróclitos. Também foi já assinalada (cf. Merquior 1980) a influência das teorias de Jung 

(e das várias tradições mítico-simbólicas que lhe servem de substrato) sobre os autores ditos 

neo-românticos – entre os quais enquadramos Natália Correia. Salvaguarde-se, contudo, 

neste enquadramento, que o Romantismo que a autora defendeu, e que exemplarmente se faz 

palavra em Sonetos Românticos, sendo contudo transversal à sua obra, é o Romantismo 

trans-epocal hegeliano, advogando uma literatura capaz de conduzir o espírito ao acordo 

consigo mesmo, reintegrando o homem no cosmos13. A perspectiva holística que caracteriza 

a obra de Jung revela por isso grandes afinidades com o pensamento de Natália Correia, 

pensando nós haver uma convergência de ambos em D. João e Julieta, motivo pelo qual nos 

parece particularmente pertinente para a análise a que aqui procedemos. 

                                                 
13 Veja-se, a propósito do Romantismo propougnado por Natália Correia, Sousa (1991) e Martins (1991). 
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O conceito jungiano de Persona representa uma possibilidade de contacto entre a 

poética teatral do universo do texto e os modos de representação dos sujeitos. Para Jung, o 

conceito refere-se ao “eu social”, figura que o sujeito adopta na sua interacção com os outros 

e que tendencialmente corresponde a aspectos da personalidade que considera positivos, 

logo, passíveis de uma melhor adequação às exigências do domínio da interpessoalidade 

(Jung 1978). A função da Persona é essencialmente de protecção do núcleo do sujeito 

relativamente a um exterior potencialmente destrutivo. No entanto, Jung alerta para o perigo 

da identificação excessiva com a Persona, conducente à substituição da “verdade” interior, a 

“essência do sujeito”, por aquela máscara. Ora, se por um lado a Persona é parte do sujeito e 

tão válida para a sua auto-definição como os restantes aspectos da sua psique, por outro lado 

torna-se necessária a sua perspectivação como máscara operativa, cujo carácter 

ficcionalmente totalizante não deverá conduzir o sujeito a crê-la equivalente à multiplicidade 

que o constitui (Jung 1978).  

Contra a obliteração da interioridade que o paradigma da Máscara prefigura, e sob o 

signo da autognose, surge-nos a figura de Narciso, rosto oculto por detrás das máscaras, no 

subtítulo da peça. Se a interpretação freudiana do narcisismo elege o efebo como figura 

paradigmática quer da unidade egótica quer de um erotismo auto-centrado e neurótico14, 

enfatizando, na narrativa mítica, a paixão de Narciso pela sua imagem, diversamente, as 

várias interpretações propostas no âmbito da psicologia analítica tomam-no como figura 

exemplar do desejo de auto-conhecimento e do impulso para a completude (cf. Cavalcanti 

                                                 
14 Lembremos que Sigmund Freud (1973) estabeleceu a distinção entre dois tipos de narcisismo: o primário, 
estádio normal do desenvolvimento do indivíduo, no qual existe uma indiferenciação entre sujeito e objecto e 
todo o investimento psíquico do indivíduo recai sobre si mesmo, e o narcisismo secundário, de carácter 
neurótico, em que a libido se retira dos objectos para se voltar novamente para o sujeito. 
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1992)15. Jung estabelece uma diferenciação clara entre aquilo que podemos considerar a 

“narrativa” totalizante e idealizante do “eu”, essencialmente vocacionada para uma acção 

eficaz no exterior, efectuada pela Persona e, por outro lado, uma unificação da 

personalidade, construída sobre o reconhecimento e posterior integração dos seus diversos 

aspectos constitutivos, que aqui colocamos sob a imagem tutelar de Narciso.  

O mapeamento e análise que Carl Gustav Jung faz dos constituintes da psique ergue-

se sobre a assunção de que a finalidade natural de qualquer organismo psíquico é a sua auto-

realização total, o que significa que o percurso de vida de cada indivíduo tem como 

finalidade o reconhecimento e integração de todos os aspectos de si que lhe permanecem 

ocultos, referindo-se aqui Jung aos constituintes do inconsciente. Como veremos adiante, 

esta aspiração à totalidade do auto-conhecimento como finalidade do percurso individual é o 

propósito agregador de Don Juan e da sua definição como tipo de homem “superior”. Jung 

designou este processo através da expressão processo de individuação, descrevendo-o como 

o sentido e meta da “realização da personalidade originária, presente no germe 

embrionário, em todos os seus aspectos”, acrescentando ainda que este processo é “o 

estabelecimento e o desabrochar da totalidade originária, potencial” (Jung 1978, 101). Desta 

definição é importante salientar a ideia de uma totalidade do sujeito, que, existindo 

originariamente em potência, deve ser recuperada através de um processo de auto-gnose. O 

objectivo do processo de individuação é a aproximação ao Si-Mesmo, simultaneamente 

centro, totalidade e finalidade da vida psíquica. Ele é tanto o núcleo originário da 

personalidade, o “germe embrionário” como a sua totalidade, depois de reconhecidos e 

                                                 
15 Clara Rocha (1992, 51) afirma: “Desdobramento do sujeito, condição ilusória da imagem, mobilidade do 
reflexo, desejo de fixação da figura reflectida são, pois, os principais motivos do mito de Narciso”. A análise da 
ensaísta denota também, portanto, a tensão básica entre uma multiplicidade do “eu” e o desejo na sua fixação 
numa unidade, bem como o mergulho na inetrioridade que esse desejo implica, uma vez que a imagem além de 
móvel é ilusória; ou seja, Narciso tem de se espelhar a si mesmo, pois a parcialidade dos reflexos que o exterior 
lhe oferece não lhe oferecem mais do que uma imagem caleidoscópica. 
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englobados os conteúdos do inconsciente. É pertinente notar, neste ponto, que a formulação 

de Jung aponta desde logo para uma noção de identidade fortemente estática, evidente na 

circularidade da sua definição, cujo carácter problemático se revelará em João Palmeira. 

Com a formulação de Jung em mente, Narciso surge-nos como aquele que procura 

precisamente a unificação desses diversos elementos (cf. Cavalcanti 1992, 223). A sua 

precipitação final no rio adquire o sentido de um impulso para a apropriação desse outro de 

si, simbolizado pela sua imagem, na realização da totalidade pressentida, que se lhe furta, à 

semelhança da imagem, na desejada realização da “personalidade originária”. Narciso, 

enquanto epítome de um desejo, parte da constatação de uma falta. Se os mitos de Queda, 

como veremos a propósito do texto de Torrente Ballester, recriam uma unidade cosmológica, 

o mito de Narciso, como o do Andrógino, são o seu correlato antropológico, evidenciando a 

necessidade humana de um sentido unificado de si. Mircea Eliade (1962) considera estes 

dois mitos, conjuntamente com fábulas de bissexualidade, indiciadores de um desejo 

primordial de unificação. Também Horst e Ingrid Daemmrich (1987, 29) afirmam, a 

propósito do andrógino, que este era originalmente, “a symbol for the oneness of the sexes 

and the unity of humans with nature and God”16.  

Não obstante, o mito de Narciso é também representativo daquilo que é o seu ponto 

de partida: a experiência da fragmentação interna. O motivo do “duplo”, que nele se encontra 

presente através do reflexo nas águas que, segundo a versão de Pausânias17, o efebo chega 

mesmo a confundir com uma figura feminina18, é um dos seus elementos fundamentais. Otto 

                                                 
16 Contudo, aquilo que diferencia Narciso e o Andrógino é de importância capital para o que aqui nos ocupa; 
enquanto Narciso representa um auto-centramento alienado, o Andrógino aponta-nos um caminho que passa 
pela integração outro, oferecendo-se assim como modelo simbólico de unificação alternativo. Desenvolveremos 
esta ideia no capítulo “‘Essa força que se eleva até criar o sobre-humano’”. 
17 Periegesis Hellados (9.31.7). 
18 A figura feminina seria a irmã gémea de Narciso, dele separada à nascença. Note-se, neste caso também, a 
óbvia conexão com o mito do Andrógino, pois como Ingrid e Horst Daemmrich (1987) indicam, o incesto é 
frequentemente uma versão deturpada do impulso de reunião dos sexos que o andrógino epitomiza. 
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Rank, no primeiro grande estudo psicanalítico dedicado ao tema, Don Juan et le double 

(2001), assinala a antiguidade das manifestações literárias do motivo do duplo, com origens 

que remontam às lendas populares e a crenças ancestrais. Será no entanto no Romantismo e 

na literatura fantástica dos finais do séc. XIX que o tema conhecerá o seu apogeu. Aqui, o 

doppelgänger indicia fundamentalmente um indivíduo em crise, articulando-se com outras 

figurações e manifestações românticas da fragmentação que apontam, pela negativa, para um 

sujeito que, nas palavras de Pedro Eiras (2005, 682) se procura “totalidade organizada do 

saber, da ética ou do poder”19, uma visão que, como veremos adiante, está presente no texto 

de Natália Correia. Contudo, interpretações mais actuais tendem a apresentar o tema de um 

prisma fundamentalmente positivo, questionando a própria noção de sujeito fundada na ideia 

de totalidade e introduzindo a possibilidade de um sujeito que celebra a multiplicidade 

interna (já não tida como fragmentação, em relação de dependência com um todo 

organizador) como princípio dinâmico da permanente construção e reformulação da 

identidade pessoal.  

Desta forma, a presença do motivo do duplo obriga-nos a atentar também na 

multiplicidade de Narciso, uma vez que, parafraseando Rosemary Jackson (1981, 50), os 

duplos (ou “multiple selves”) são manifestações de um princípio segundo o qual a ideia de 

multiplicidade do “eu” deixa de ser metáfora para se realizar textualmente através da criação 

de personagens que transportam em si, portanto, uma fracção do outro. Assim se pode 

compreender que Pedro Eiras (2005, 691) afirme que “ o mito de Narciso enfatiza a distância 

infinita entre o sujeito e ele mesmo (entre a flor e a imagem, a imagem e a inacabável 

deformação), não um mito da unidade egótica.” Desta forma, no cerne do mito introduz-se a 

                                                 
19 Sobre a dialéctica totalidade-fragmento no Romantismo, veja-se o estudo de Philippe Lacoue-Labarthe e 
Jean-Luc Nancy, L’Absolu Litteraire (1978).  
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pluralidade, uma pluralidade interna ao próprio sujeito, e cuja incapacidade de resolução – 

pela incorporação da diferença - a morte de Narciso também representa20. 

Tanto o paradigma de Narciso como o da máscara nos dão conta também do espaço 

de tensão que se ergue entre o indivíduo e a colectividade, central para a construção tanto de 

D. João Palmeira como de Don Juan e para a sua figuração como personagens transgressivas. 

O paradigma da máscara procura resolver esta tensão do indivíduo através da sua 

conformação à sociedade, o de Narciso, inversamente, representa a recusa desta como 

ameaça ao núcleo do sujeito e à sua unidade e autonomia. Lembremos o relato: Narciso não 

vive só, mas ignora os que o rodeiam. E por esse auto-centramento que o leva a desprezar os 

apelos de Eros, consubstanciados em Eco, Némesis castiga-o. Através da morte de Narciso, 

o mito sinaliza um erro. Ao permanecer à beira do riacho, incapaz de se afastar do seu 

reflexo, Narciso aliena-se progressivamente dos outros, na atitude solipsista e de 

desconfiança relativamente ao exterior que a visão exclusivamente autónoma do “eu” pode 

engendrar (cf. Gonçalves 1995, 100).  

Ademais, o facto de a atitude de Narciso se tornar patente em particular na recusa da 

relação amorosa - sendo o castigo de Némesis resposta aos lamentos de Eco, desprezada no 

seu amor – manifesta a importância de que a união amorosa se reveste, tanto no mito como, 

reflexivamente, em D. João e Julieta e também em Don Juan, relativamente a outras formas 

possíveis de interacção com o outro. O sentimento amoroso entendido como “movimiento de 

intensificación vital por el que un hombre, actuando con todas sus capacidades, se decubre y 

siente poseído, fecundado, ennoblecido y transportado por una realidad que le adviene y le 

enriquece, le arraiga y le anajena desde fuera”, de acordo com a definição oferecida pelo 

                                                 
20 Neste ponto, a interpretação de Pedro Eiras diverge: “Narciso não se apaixona por si, mas por um “si” plural, 
em devir, sem visibilidade fundamentada. (....) Devemos pensar Narciso como alguém que provoca a 
metamorfose, criando-se na dispersão”. (Eiras 2005, 689) 
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teólogo Xabier Pikaza21 (apud Becerra 1997a, 156), aponta para a necessidade de incluir o 

outro amado na definição identitária do próprio. A alteridade é incorporada, por via do 

sentimento amoroso, na definição do “eu”. O auto-centramento de Narciso não lhe permite 

esta abertura fecunda. Este aspecto neurótico, de narcisismo freudiano, está patente em D. 

João e Julieta, quer no bloqueio afectivo de D. João, que apenas para si se volta, em 

afirmação do seu ego, quer no fantasma de amor incestuoso por uma filha que é 

prolongamento de si não só fisicamente mas também enquanto sua emanação espiritual e 

intelectual, recordando o que sobre ela afirmámos no primeiro capítulo desta dissertação (cf. 

Rosa 1999a). Nesta incapacidade que o bloqueio configura reside o cerne do problema 

amoroso de que tanto D. João Palmeira como o Don Juan de Torrente são paradigmáticos. 

Presos a uma narrativa do “eu” em que a alteridade não tem lugar, ambos revelam o carácter 

problemático desta definição na relação amorosa, pois que o “Amor se revela a partir daquilo 

que é outrém” (Martins 1991, 13). 

Esboça-se aqui, portanto, associado à pessoa de D. João, e à semelhança de Narciso, 

um modo de existir no mundo, que, partindo da incompatibilização entre este e a 

“integridade” do sujeito, se caracterizará por um comportamento auto-centrado e uma 

resistência a toda a alteridade, com reflexos que se tornam particularmente visíveis no que 

respeita às relações amorosas. Retomemos agora, para a completar, a fala de D. João que 

citámos atrás: 

O homem superior é o que convive consigo próprio e que prepara o seu 
mundo íntimo para a nobreza desse encontro leal. Seja ele um monstro ou 
um santo. A tua máscara não afronta os outros, porque a eles não deves a 
mínima das satisfações. É a clara integridade do teu “eu” que ela ofende. 
(...) (DJJ., 60) 

 

                                                 
21 Pikaza, Xabier. 1983. Palabra de Amor. Salamanca: Sígueme. 
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A máscara, solução de sociabilidade que põe o sujeito em desacordo consigo, é recusada por 

este “homem superior”- com que D. João se identifica - contrastando ele, implicitamente, 

com um tipo de homem “mediano” ou “inferior” que, servindo-se de uma máscara na sua 

relação com os outros e com ela se identificando, procura conformar-se à sociedade. O 

homem superior é o que convive com a sua interioridade, reconhecendo e admitindo tudo o 

que nela existe, independentemente do valor moral que possa comummente ser atribuído a 

esses conteúdos (seja “monstro” ou “santo”)22. Ao uso da máscara, apanágio do homem que 

se caracteriza por preterir a “integridade do [s]eu ‘eu’”, opõe-se portanto o “encontro leal” 

com a verdade do “mundo íntimo” por parte de um sujeito que recusa aquilo que considera 

uma mutilação da sua interioridade. 

Ao colocar-se voluntariamente numa posição de marginalidade relativamente tanto à 

ordem social como, consequentemente, aos outros indivíduos, ao ater-se a uma concepção de 

identidade cuja viabilidade depende de uma ostensiva procura de diferenciação relativamente 

ao vasto espectro do que se considera exterior, outro, D. João torna-se exemplo do 

solipsismo que este modelo de autonomia do “eu” pode engendrar. Assim se revela também 

a incapacidade deste modelo identitário de resolver o problema da dicotomia eu-outro, 

também ela instaurada pela perspectiva bidimensional que caracteriza a Weltanschauung das 

personagens, decorrente, como vimos, do modelo teatral. Se o paradigma que a máscara 

traduz, no qual o sujeito se encontra excessivamente dependente de um olhar vindo do 

exterior capaz de criar uma visão de conjunto sobre a sua identidade, revela a sua fraqueza 

na dissociação que provoca no sujeito, o modelo de Narciso, a que D. João adere, não 

carrega menos o gérmen da sua falência, na facilidade com que a imposição do mergulho 

                                                 
22 Analisaremos aprofundadamente esta questão no capítulo “D. João e o ideal de sobre-humanidade”. 



 
 
 
   D.Juan: o próprio, o outro e a fronteira     
 
 
 

 
 
 

   37 
 

 
 

introspectivo se transforma na incapacidade de o olhar viajar de dentro para fora e de neste 

balanço construir a subjectividade. 

Tentámos delinear, nestes dois capítulos, algumas das tensões constitutivas da 

Weltanschauung das personagens, que revertem para as suas concepções identitárias. 

Através da recuperação do topos do theatrum mundi, convoca-se para a cosmovisão das 

personagens uma noção de teatralidade, cujos binómios subjacentes, como rosto/máscara ou 

interior/exterior se tornam elementos geradores de tensão. Ao nível das representações 

identitárias, estes binómios cristalizam-se em dois modelos, o de Narciso e o da Máscara, 

cada um deles dando proeminência a um dos pólos, e ambos problemáticos, por isso, pela 

incapacidade de operar uma conciliação daquelas múltiplas tensões. De seguida veremos 

como também em Don Juan a personagem homónima se constitui como exemplo 

paradigmático dos problemas que se definem, desde logo, nos traços configuradores da 

cosmovisão que o texto nos oferece. Será a esta que dedicaremos a nossa atenção no 

próximo capítulo. 
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3.  A invenção do humano em Don Juan.  

 

 

O Cristianismo deu a beber veneno a Eros  

– este, na verdade, não morreu, mas degenerou em vício. 

 
Friedrich Nietzsche 

 

 

Com o romance Don Juan, Gonzalo Torrente Ballester pretendia realizar o seu desejo 

longamente acalentado de “remitificar” a personagem. Por diversas vezes  o autor 

manifestou o seu desagrado relativamente tanto ao que considerava uma descaracterização 

da personagem como a um tratamento que não fugia ao esquema da sua diabolização e 

julgamento, votando Don Juan quer à eterna danação quer a um arrependimento in extremis 

e à salvação (cf. Perez 1984). Na senda dos autores que consideram haver uma passagem de 

Don Juan ao donjuanismo, do mito ao tipo23 - passagem essa decorrente da obliteração da 

dimensão metafísica da fábula, que a presença da estátua do morto tradicionalmente 

assegurava, ao providenciar o desenlace sobrenatural (cf. Rousset 1978 e Sauvage s.d.). 

Contudo, Torrente Ballester (1999: 231) afirma: 

Sem pecado, Don Juan transforma-se pura e simplesmente em playboy 
(...). É um tipo bem representado por numerosos e conhecidos indivíduos, 
mas não um mito. Carece de transcendência, e o seu sentido é tão restrito 
que atinge as raias da pequenez.  

 

                                                 
23 “À riqueza de caracteres do personagem típico opõe-se a essencial pobreza do herói mítico. Este não é 
definido, do ponto de vista positivo não passa de uma silhueta, uma ‘individualidade animada por uma força 
única’, tal como Hegel afirma a propósito do herói trágico; Don Juan, o do mito, não passa de um conflito 
encarnado num personagem exemplar, como Prometeu ou Édipo.” (Sauvage s.d., 55) 
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Será portanto sob o signo da transgressão religiosa, mais do que social, que Torrente 

criará a sua personagem, pretendendo dessa forma conferir-lhe um alcance e uma 

universalidade capazes de lhe restituir o sentido “amplo” do mito e o seu carácter 

paradigmático. Por outro lado, o autor recupera Don Juan também como o “eterno 

impenitente” (cf. Pérez 1984), nem arrependido nem condenado, numa recusa das leis 

divinas que, como veremos, é o traço fundamental da auto-definição da personagem. 

Podemos compreender neste posicionamento do autor a razão íntima para a sua 

opção de manter e ampliar a problemática teológica subjacente a El Burlador de Sevilla y 

Convidado de Piedra, tornando-a no nó temático central da sua narrativa. Torrente Ballester 

amplia o escopo tradicional24 da fábula - a narração dos acontecimentos que decorrem em 

Sevilha, no séc. XVII (a sedução da filha do Comendador, morte deste em duelo e 

subsequente convite à estátua do morto25) e que constituem os acontecimentos finais da 

vida de Don Juan - para englobar aquilo que podemos designar por “iniciação” da 

personagem, transferindo aqueles elementos tradicionais para o começo da carreira do 

“burlador”. 

A narração destes eventos, que nos é oferecida sob a forma de relato autobiográfico, 

ocupando o longo Capítulo 4, está encaixada entre dois blocos narrativos que, segundo o 

próprio Torrente26 (apud Becerra 1997a, 157-8), se articulam dialecticamente para construir 

a problemática central da narrativa: a “Narração de Leporello”, que ocupa a totalidade do 

Capítulo 2, e o “poema do pecado de Adão e Eva” (situado no Capítulo 5), como em outro 

                                                 
24 Designamo-lo “tradicional” uma vez que se manteve inalterado nos seus elementos fundamentais desde o 
texto de Tirso até ao advento do Romantismo (cf. Rousset 1978 e Bévotte 1993). 
25 Destacamos como núcleo central da trama clássica, seguindo Jean Rousset (1978) e Georges Gendarme de 
Bévotte (1993), a acção que depende directamente da interacção do herói com o morto e a figura feminina que 
estabelece a ligação entre ambos. 
26 In Fartos, M. e Ricardo de la Fuente. 1980. “Conversación con Gonzalo Torrente Ballester”. ACHE, nº1. 
Janeiro. 
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lugar Torrente o designa. A parte da vida de Don Juan narrada entre os dois blocos situa-se 

precisamente na confluência das linhas de sentido que eles estabelecem.  

O primeiro bloco, a “Narração de Leporello”, introduz o problema teológico da 

articulação da Graça divina com o livre arbítrio, no contexto das polémicas da Reforma, 

contemporâneas do tempo da acção do segundo nível narrativo, onde se desenrola a fábula 

tradicional. O segundo bloco – sobre o qual nos deteremos de forma mais demorada neste 

capítulo – consiste numa recriação do mito do Pecado Original. Através de ambos se dá a ver 

a centralidade da temática metafísica e teológica como alicerce da narrativa e, como 

veremos, da constituição da identidade de Don Juan como “problemática”. Diz-nos Torrente 

Ballester (apud Becerra 1997a, 157) que “o problema de Don Juan poderia formular-se 

assim: porque é que o pecado é pecado?”. A enunciação do autor reproduz também o que 

será a interrogação fundamental da personagem Don Juan. Será pela resposta que à 

personagem se oferece e pelas implicações que dela decorrem que Don Juan procederá a 

uma reformulação da sua definição identitária. O questionamento metafísico torna-se, assim, 

base e motor de um questionamento ético. O “poema do pecado de Adão e Eva”, sobre o 

qual agora nos deteremos, é um dos momentos em que o texto constrói a resposta àquela 

questão.  

Se em D. João e Julieta o theatrum mundi fornecia o aparato conceptual para a 

representação das personagens de acordo com uma poética da teatralidade, funcionando 

como tropo organizador da sua cosmovisão, no texto de Torrente Ballester é o “poema” a 

desempenhar uma função análoga, ao estabelecer as fundações simbólicas do universo da 

obra, bem como os limites e as condições de viabilidade dos seres que o habitam. O “poema 

do pecado de Adão e Eva, à semelhança da passagem do texto bíblico que lhe serve de base, 

é um “mito das origens” (Eliade 1963), narrativa que visa explicar um dos aspectos da 
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“condição humana”. Ele é simultaneamente de identificável como um dos mitos de 

“Queda”, os quais, segundo a definição de Mircea Eliade, em Aspects du Mythe (1963), 

reconstroem um espaço e tempo em que o homem vivia em comunhão com o divino, antes 

de cair em desgraça perante os deuses, levando estes a demitir-se dos assuntos humanos ou, 

pelo menos, a ocultar a sua presença. Produtos da constatação dolorosa de uma realidade 

adversa, os mitos de Queda explicam o statu quo presente através da narrativa de uma 

acção humana cuja consequência é a ruptura da ordem primordial do universo, inicialmente 

favorável ao ser humano, com consequências cosmológicas e/ou antropológicas. 

Lembremos que em Don Juan a leitura do poema é oferecida à personagem com essa 

mesma finalidade: com o seu poema, Dom Pietro tentava explicar ao impenitente Don Juan 

como se chegara ao estado de que a personagem lhe parecia paradigmática. Enquanto 

fábula enformadora da concepção antropológica patente nesta cosmovisão, é o “poema” que 

fornece a Don Juan os elementos narrativos e simbólicos que lhe permitem articular a sua 

percepção de uma carência e divisão constitutivas, bem como a sua experiência do amor e 

da sexualidade.  

Como afirma Peter Brooks em Body Work – Objects of Desire in Modern Narrative 

: “We are prone to assume that we live after a Fall from a time of greater unity of 

counsciousness, language and being. In any event, we can think back to, or invent, such 

unity only through our present counsciousness of division (...) (Brooks 1993, 5)”. O mito do 

pecado que Torrente nos oferece aponta nas duas direcções que a afirmação de Brooks 

define: recria a unidade do tempo primordial e, ao fazê-lo, aponta pela negativa para o cerne 

da falha do presente, para os níveis da em que ela se faz sentir, nomeadamente naquilo que 

será a experiência de Don Juan. 



 
 
 
   D.Juan: o próprio, o outro e a fronteira     
 
 
 

 
 
 

   42 
 

 
 

Se o pecado de Adão e Eva sempre foi conhecido como parte do relato bíblico, a sua 

importância doutrinária foi na realidade reduzida até aos primeiros séculos da era cristã: 

Bien que le récit de la faute d’Adam et Ève figure dans le premier livre 
de l’Ancien Testament (Genèse, 3 : 1-24), le Judaïsme ancien n’avait 
pas centré sa théologie sur le premier péché. C’est seulement aux abords 
de l’ère chrétienne que quelques écrits juifs (non canoniques) font 
remonter à Adam les peines qui pèsent sur l’humanité mais sans 
marquer nettement la transmission de l’état peccamineux du premier 
père à sa race. (Delumeau 1984: 275) 
 

Embora S. Paulo, na Epístola aos Romanos (Rom. 5: 12-21), atribua já alguma 

preponderância a Adão como antítese de Cristo – aquele que traz o pecado e aquele que vem 

redimi-lo -, a narrativa do Génesis (Gn 3: 1-24) só começa a adquirir um lugar central na 

reflexão teológica cristã a partir do final do séc. II e durante o séc. III, com autores das 

escolas de Antioquia e Alexandria como Ireneu, Tertuliano, Orígenes e Clemente (cf. 

Delumeau 1984, 275), por oposição à secundarização de que são alvo os restantes livros do 

Pentatuco.  

Mas será sobretudo com Santo Agostinho, a quem se deverá, quase certamente, a 

designação “pecado original” (Delumeau 1984, 275), que a Queda será insistentemente 

recuperada à memória cristã e se tornará o elemento determinante da sua concepção 

antropológica. A sua concepção terá tanto impacto, que desde então toda a reflexão teológica 

sobre o problema se reporta a ela, seja para a suavizar (com S. Tomás, Erasmo ou Luís de 

Molina), seja para a agravar (nomeadamente com Lutero)27. A interpretação agostiniana 

interessa-nos pelo facto de ter sido a primeira sistematização da doutrina que, pela enorme 

importância que adquiriu, elevou a narrativa genesíaca ao estatuto de verdadeiro complexo 

cultural, mito enformador da cosmogonia “oficial” e base para todo o pensamento sobre a 

Salvação. 
                                                 
27 Veja-se a este respeito Delumeau (1984) e Fischer (2007). Voltaremos a este tema no capítulo “‘Uma terceira 
via de independência’”. 
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A leitura de Sto. Agostinho postula que o homem desobedeceu a Deus ao copular por 

concupiscência. Na ordem primordial, Adão e Eva controlavam todos os desejos do corpo, 

nomeadamente os de ordem sexual, e o homem teria engendrado crianças sem volúpia. O 

casal era mortal por natureza, mas a morte não penetrava no Paraíso terreste: os animais 

saíam dele para morrer e Adão e Eva comiam os frutos da árvore da vida (Delumeau 1984, 

275). 

Com o Pecado Original, da Eternidade o homem caiu na temporalidade, lugar de toda 

a degradação, e perdeu a capacidade de subordinar as paixões à vontade, vivendo desde 

então dividido, estranho para si mesmo. A expulsão do Paraíso, consequência directa da 

desobediência, acarreta também a condenação a uma existência de labor, no caso do homem 

(Gn. 3:17-19), e de sujeição ao marido e dores de parto, no caso da mulher (Gn. 3:17). Um 

dos aspectos centrais que a leitura agostiniana instituiu28, e de importância capital para Don 

Juan, é a ideia de que Adão e Eva possuíam a liberdade suficiente para escolher a 

desobediência às determinações divinas. Será precisamente neste espaço de liberdade, contra 

a Lei divina e na reivindicação daquilo que se torna a característica determinante do ser 

humano, que Don Juan se definirá e constituirá como figura de trangressão. 

Podemos perceber na interpretação de Sto. Agostinho uma tentativa de resposta ao 

clássico problema da conciliação da existência de Deus com a existência do Mal, que o 

ocupou por muito tempo, desde os anos do maniqueísmo até ao fim da vida29. O 

equacionamento desta questão por parte de um autor cristão como Agostinho tornava-se 

particularmente premente numa época em que as seitas gnósticas proliferavam e o dualismo 

                                                 
28 Sobre as doutrinas do pecado original e do livre arbítrio em Santo Agostinho, veja-se Stump (2006) Mann 
(2006) e Harrison (2000). 
29 Consulte-se também a este respeito Blumemberg (1999), Harrison (2000). Sobre o problema do Mal, veja-se, 
por exemplo, o volume de ensaios God and the problem of Evil, editado por William Rowe (2001).  
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metafísico que elas postulavam se tornava mais apelativo pela resposta que oferecia a este 

problema, ao fazer a distinção entre dois princípios em permanente digladiação no mundo: o 

do Mal, representado pelo demiurgo, e o do Bem, representado pelo Deus salvador 

transcendente. A criação, produto do demiurgo, era naturalmente má, vendo-se o homem 

exilado na matéria, da qual um dia se libertaria para regressar a uma existência espiritual, 

junto do Deus transcendente. Hans Blumemberg, em The Legitimacy of Modern Age (1999), 

atribui à larga adesão de que as várias correntes gnósticas gozavam, e a cujo encanto o 

jovem Agostinho também sucumbiu, uma importância fundamental na formação do 

pensamento agostiniano. Segundo aquele autor, ao dar novos contornos à noção de livre 

arbítrio, devido ao qual é possível ao homem desobedecer a Deus e escolher pecar, o Bispo 

de Hipona consegue exonerar Deus da responsabilidade pelo pecado humano, podendo Ele 

ser simultaneamente o deus bom criador e o deus que redime os pecados do mundo; desta 

forma, Agostinho consegue unir numa só efígie o demiurgo e o deus transcendente da 

Gnose. Contudo, como lembra Hans Blumenberg (1999, 133), esta justificação é conseguida 

“a expensas do homem, a quem é adscrito um novo conceito de liberdade, expressamente 

para permitir que toda uma enorme responsabilidade e culpa lhe seja imputada”30.  

Esta nova noção de liberdade, ao assegurar um reduto de autonomia do sujeito 

perante as determinações da transcendência, também possibilita a queda em descrédito das 

capacidades humanas: foi pela má escolha de Adão e Eva que o mal veio ao mundo. Ao 

estabelecer a hereditariedade da adquirida condição pecadora, pela qual a Razão humana se 

adulterou, a leitura agostiniana desemboca na perpétua desconfiança relativamente às 

capacidades humanas, que sozinhas se tornam insuficientes para a obtenção da Graça 

                                                 
30 Tradução de nossa responsabilidade. 
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salvadora31. Por outro lado, esta determinação revela-se o anátema final sobre o corpo e a 

sexualidade, que além de ter sido o local do primeiro pecado, assinalado pela parra, é 

também o meio da transmissão e perpetuação de uma condição inelutavelmente pecadora32. 

Nas palavras de Ieda Turcherman (2004, 42), o corpo, no cristianismo, é “sem lugar”. É esta 

tradição que Torrente recupera para o seu romance, e cujas implicações absorve: a Queda 

como momento de invenção do humano, ao determinar ontologicamente o Homem, o livre 

arbítrio como caracterísitica fundamental deste, e a sexualidade como local do primeiro 

pecado. Contudo, Torrente altera alguns aspectos fundamentais, como agora veremos.  

A narrativa do poema inicia-se após a conclusão da criação do Universo. Deus chama 

Adão para que contemple a Sua obra. Ao ser questionado por Adão sobre a utilidade da 

criação, Deus responde-lhe:  

Todas las cosas que hay en el Universo (...) me aman, cada cual a su 
manera. Las orugas lo mismo que los soles, las hierbas como las aves. Ese 
conjunto inmenso se mueve por amor hacia Mi; por amor viven los 
animales, y crecen las plantas en el campo, y hasta esos cristales de tu 
gruta tienen su modo de amarme. (DJ., 317) 

 
É portanto este amor que nutrem pelo Criador que justifica a existência das coisas e lhes 

confere um propósito. Também Adão afirma o seu amor pelo Criador, revelando-se-lhe ele 

numa comunicação perfeita e imediata. No entanto, e apesar de o universo se sustentar na 

relação recíproca de amor entre Deus e as criaturas, Adão sente um problema, uma falha na 

comunhão; se por um lado se sente uno com Deus, por outro: 

                                                 
31 Para a hereditariedade da culpa e do pecado, Santo Agostinho baseia-se numa controversa passagem de S. 
Paulo, na Epístola aos Romanos (Rom. 5:12 ); veja-se a este respeito Harrisson (2000). 
32 Como afirma Peter Brown, na sua biografia Augustine of Hippo (2000, Faber & Faber): “Augustine will 
remind his congregation of the exact circumstances of the Fall of Adam and Eve. When they had disobeyed 
God by eating the forbidden fruit, they had been ‘ashamed’: they had covered their genitals with fig-leaves. 
That was enough for Augustine: ‘Ecce unde. That’s the place! That’s the place from which the first sin is 
passed on’”(apud Sena-Lino 2005, 32). 
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Ni las cosas me entienden, ni las entiendo. Sean estrellas, ranas, cataratas 
de agua, leones o claveles, al perguntarles, enmudecen ; al hablarles de 
amor, me miran sin comprender. Somos distintos, no hablamos la misma 
lengua. Siento como si un abismo nos separase. (DJ., 319) 

 
Esta diferenciação ontológica em relação ao mundo, que a não partilha de códigos evidencia, 

é sentida por Adão como distância também em relação a Deus, colocando-o aparte do espaço 

de comunicação entre o mundo e o Criador. Como solução para esta distância, Deus cria 

Eva. 

Ultrapassados a surpresa e o receio que a presença daquele novo ser lhe provoca, 

Adão deixa-se conduzir pelo chamamento de Eva ao acto sexual. O universo, a que Deus 

ordenara que acompanhasse o momento com música, lança em uníssono um grito de júbilo. 

Era “como si hasta entonces todas las cosas hechas por ele señor, que eran muchíssimas, 

fuesen provisionales, y en aquel instante recibiesen de Dios patente de eternidad (DJ., 323). 

O amor é, portanto, não só a força que move o universo como também a que sustenta e 

garante a sua ordem. Quando o casal sai da gruta, Adão diz a Deus: 

Quería decirte que ahora ya puedo traerte el mensaje que te debían las 
cosas, porque he sentido en mi corazón la corriente de amor venida de 
ellas hacia Ti, y también el amor caído desde Ti y derramado por todo el 
Universo. Resuena en mis entrañas la vida, y te la oferezco como una 
oración de todas tus criaturas. (D.J., 324) 

 
É o acto sexual de Adão e Eva que serve como catalisador da energia amorosa, 

operando a ligação entre Deus, Homem e Mundo, prolongando ao universo o sentimento de 

unidade que já existia com Deus. Os corpos de Adão e Eva, atravessados pela corrente vital 

de amor, vêm as suas fronteiras momentaneamente suprimidas e todos os códigos tornados 

inteligíveis: “Te estoy agradecido, Señor, por haber tendido sobre el abismo esse puente... – 

señaló a Eva -, y por habernos hecho de tal manera que sienta en mi pecho la corriente de su 

sangre, y ella la mia, y los dos la Creación entera. Como si fuéramos uno...” (DJ., 324). O 
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amor, vindo de Deus, atravessa Adão, Eva e o mundo e a Ele regressa. Esta sexualidade 

sacralizada constitui também, assim, um modo de aproximação ao amor divino. Na verdade, 

a descrição feita por Adão da sua perfeita comunhão com Deus assemelha-se grandemente à 

descrição da sua comunhão amorosa: “Cuando estoy junto a Ti, parece como si entre 

nosotros no existieran distancias. Te llamo y me respondes; te miro y me sonríes ; te amo, y 

me devuelves amor” (DJ., 319). 

No entanto, Satã, o grande excluído, descobre a falha da criação: à semelhança dos 

próprios demónios, como nos é dito, Adão e Eva foram dotados de livre arbítrio. Tal como 

na leitura ortodoxa dos versículos do Génesis, também aqui o livre arbítrio é um dos traços 

distintivos do ser humano, e marca da sua superioridade relativamente à restante Criação, na 

medida em que aproxima o ser humano das características divinas. É também a liberdade 

humana a permitir a ruptura da ordem primordial: aliciada por Satã com a miragem de mais 

prazer, Eva convence Adão a encerrarem-se na gruta que lhes servia de abrigo, durante o 

acto sexual, segregando-se assim do resto do universo.  

No momento do clímax dá-se o cataclismo; do omphalos daquele mundo, o mal 

espalha-se pelo universo, tal caixa de Pandora subitamente aberta – a Natureza torna-se 

agreste, a desarmonia instala-se entre os animais e todo o mundo criado irrompe num grito, 

duplo negativo do estrondo jubiloso que coroara a hierogamia fundadora. O corpo, que antes 

era veículo para a comunicação com o cosmos e com o outro, transparência por onde o 

universo penetrava, inundando-o e fazendo participar de todas as coisas, torna-se um corpo 

“opaco”, cujas fronteiras rígidas delimitam doravante a inexorável individualidade de cada 

ser: “Adán que te sucede, que no te siento? Por que mi goce no sale de mi cuerpo, Adán? Por 

que el tuyo no me llega?” (DJ., 332). 
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O “Poema” estabelece, assim, a origem do mal num acto de egoísmo humano. Ao 

recusar a participação no amor divino, sustentáculo da ordem primordial, o homem quebra 

voluntariamente o vínculo que o unia a Deus e ao mundo, vendo-se precipitado num mundo 

para sempre alterado por esse Pecado Original - já não uma harmonia cósmica, mas um 

mundo de dissonâncias33, que o homem habita trazendo em si a marca indelével dessa 

separação de Deus, que acarreta também a diferenciação do mundo. Nas palavras de 

Torrente, em resposta à questão sobre a natureza do pecado que atrás enunciámos como 

central: “el amor cuando deja de ser movimiento cósmico y se convierte en una cuestión 

individual, es cuando entra en un mundo donde es possible el pecado.” (apud Becerra 1990, 

17-18). A sexualidade torna-se pecado ao ser privada da sacralidade de que o amor divino a 

imbuía; ela deixa de ser uma experiência de unificação, pela qual a presença do amor de 

Deus se torna sensível ao homem, para ser a experiência de uma ausência – a de Deus aos 

homens e a dos homens a si mesmos. 

Ao construir a sua personagem e o sentido do “seu” Don Juan sobre um dos textos 

fundamentais da cultura cristã, Torrente ilustra exemplarmente a afirmação de Álvaro 

Manuel Machado (s.d., 10), segundo o qual “a verdade é que muito do que a civilização 

ocidental arrastou consigo de trágico desde o começo da era cristã se cristaliza no mito de 

Don Juan”. A tragédia do homem cristão é, em Don Juan, a de nascer vinculado a uma 

condição pecadora, e por isso apartado do divino, carregando também a culpa de um acto 

que não cometeu, mas cujas consequência pesam sobre ele. Ademais, a sexualidade como 

lugar de pecado institui uma diferenciação rígida entre a alma e o corpo (ou a carne, como é 

referida pelos autores cristãos, numa designação que evidencia a sua absoluta 

                                                 
33 Pensamos aqui na afirmação de Polilla a Leporello: “La Creación no es un Cosmos, sino un Capricho. El 
Otro la ha inventado porque le dio la gana, y está llena de seres gratuitos cuyos pitos disuenan entre los demás 
pitos componiendo la universal baraúnda. El propio Dios es una disonancia” (DJ., 90).  
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materialidade), instaurando dessa forma uma cisão no sujeito, também ela com uma 

consequência trágica – a da alienação do sujeito de si mesmo, que a recusa do corpo 

consubstancia. Estes elementos são precisamente aqueles que se encontram na base da 

revolta de Don Juan, erguendo este a sua identidade sobre a reivindicação da sua condição 

decaída, como veremos de seguida. 
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4.  A “burla divina” - Corpo e identidade em Don Juan. 

 

 

Lúcida a carne, num fugaz milagre 

É de eternos assuntos a medida. 

 
Natália Correia 

 

 

Se no texto de Natália Correia o encontro com a personagem feminina despoletará 

eventos conducentes a uma necessária reavaliação final do percurso de D. João Palmeira, 

atribuindo-lhe um novo sentido, em Don Juan o encontro com a primeira das figuras 

femininas a povoar a vida da personagem marca um momento de redefinição consciente da 

sua identidade, ao mudar radicalmente os elementos sobre os quais até então ela assentava. 

Para melhor compreendermos o modo como esta redefinição é enunciada no texto de 

Torente Ballester, analisaremos os dois episódios em que ela se dá: o encontro com Mariana 

e a “assembleia” de antepassados, sendo o alcance do primeiro clarificado e desenvolvido no 

segundo. Procuraremos mostrar que a partir da experiência do corpo enquanto local de uma 

sexualidade culturalmente proscrita e incapaz de promover uma experiência de unificação se 

chega a uma reavaliação identitária cujo efeito imediato, a nível ético, deriva de um 

posicionamento que, na verdade, possui um alcance metafísico. 

A construção do sentido da experiência com Mariana é preparada num passo em que 

encontramos Don Juan em repouso à beira do Guadalquivir, numa das suas propriedades de 

veraneio. Atraído pelas águas (que, tal como em D. João e Julieta, na associação com esta 

última, nos surgem com o simbolismo da indiferenciação e obnubilação), nelas mergulha o 
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braço. Sentindo-se invadido por uma felicidade inesperada, a personagem questiona-se sobre 

as suas causas, sem no entanto encontrar uma resposta: “Según la Teología, la felicidad es el 

estado del hombre en presencia de Díos; pero allí no habia más que mi brazo, y el agua, y el 

golpe continuado, y el ruidito” (DJ., 178). Envolto pelas sensações agradáveis que o som e o 

ritmo acariciante da água lhe despertam, a personagem começa a sentir o seu corpo como 

prolongamento da própria água, como parte da natureza, revelando-se-lhe a intuição de uma 

afinidade ontológica com o universo: 

Llegó un momento en que me senti como continuación del rio, como parte 
del aire, como metido en el aroma de las flores... Como se de mi ser 
saliesen raíces que buscaban fundirse a lo que estaba a mi alredor y 
hacerme con todo una sola cosa inmensa. Entonces, mi felicidad llegó a 
su colmo, y me recorrió el cuerpo una extraña sacudida. (D.J., 178)  

 
Segundo a memória invocada da sua formação religiosa, só a presença de Deus tornada 

sensível poderia justificar o seu sentimento de beatífica união com o universo. No entanto, o 

mito genesíaco deste mundo mostra-nos, lembremos, que o amor divino existe em potência 

em todos os seres, dimanando deles para o mundo por uma “linguagem” só inteligível ao 

homem por meio da hierogamia, que se lhe tornava perceptível através do acto sexual. 

Atentemos no vocabulário: de Don Juan, do seu “ser”, saem raízes que buscam abrigo no 

âmago do universo; o carácter integrador desta experiência como diluição de fronteiras entre 

o sujeito e o cosmos marcará indelevelmente a personagem. O vocabulário do campo 

semântico da natureza, usado para designar tanto o sujeito como o mundo, repetir-se-á na 

descrição das sensações da personagem ao observar a noite sevilhana na varanda da Venta 

Eritaña, imediatamente antes da entrada de Mariana, construindo-se um locus amoenus 

altamente sensualizado (“Todo era hermoso y excitante, todo se transformaba, porque yo, 

nuevamente, empezaba a sentir que la vida se me iba hacia las cosas [...]” [DJ., 183]). Mas é 

a recondução deste anseio todo-abrangente para Mariana que agora nos interessará: 
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Era como un deseo vehemente de unirme a ella; más que unirme, de 
fundirme. Se ripitió el anhelo de aquella tarde en el rio, se ripitió la 
sensación de poco antes, cuando estaba en el balcón. Esperaba perderme 
en ella, y, a través de ella, en el mundo de las cosas, de todo lo que 
aquella tarde había estado presente e incitante, el aire, la luna, el perfume 
de las flores, las músicas e la noche. Abrazándola, queria con mis brazos 
abarcarlo todo: eran como árboles, cuyas ramas innumerables fuesen a 
hundirse en las entrañas de la vida. Que enorme júbilo sintió mi corazón 
ante aquel cuerpo desnudo! Como si en él la Creación entera se hubiese 
resumido, como si el cuerpo de Mariana fuese instrumento de Dios. (D.J., 
185-6). 

 
Através da dissolução no corpo da mulher, é o corpo mais vasto do mundo que se quer 

atingir, as sua “entranhas”; o acto sexual é, para a personagem, o lugar intuído dessa troca 

mágica, no qual projecta o seu desejo de reintegração. Dotado de uma dimensão ritualística 

implícita, a da repetição da hierogamia primordial – o enlace mágico de Adão e Eva que 

desencadeava o fluxo de amor cósmico - a sacralidade que Don Juan pressente no acto está 

implícita na afirmação do corpo de Mariana como metonímia da Criação e “instrumento de 

Deus”, veículo divino para a comunhão desejada, tal como Eva fora ponte entre Adão e o 

Universo (DJ., 324). Em ambos os casos, é “perdendo-se” no corpo da mulher, 

transcendendo a noção de corpo próprio e de identidade que ele delimita, que se torna 

possível o sentimento de pertença ao cosmos. A mulher como ponte é o “outro” necessário à 

experiência de libertação dos limites do corpo, podendo assim potencialmente operar, em 

Don Juan, a recuperação da beatífica comunhão do casal primordial. No entanto, a realidade 

experienciada revela-se substancialmente distinta da comunhão ansiada: 

No creo que haya en el mundo nada en que un hombre pueda poner más 
esperanza, ni que le cause decepción mayor. Porque nunca me he sentido 
más yo mismo, más encerrado en los límites de mi cuerpo, que en 
aquellos momentos culminantes. El latigazo del placer nos había 
encerrado en nosotros mismos. Sin aquella inmensa comunicación 
apetecida y no alcanzada, mis brazos terminaban en su cuerpo 
impenetrable. Estábamos cerrados y distantes. Afortunadamente, fue 
rápido. Me senti engañado y triste. (DJ., 186-7) 
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“Encerrado nos limites do [s]eu corpo”, tornados dolorosamente sensíveis no momento do 

orgasmo, a fusão antevista revela-se miragem, e a impenetrabilidade dos corpos prolonga o 

seu sentido até à impenetrabilidade do mundo, corpo outro que se lhe furta. Do ponto de 

vista de uma mundividência cristã, desde o pecado adâmico a sexualidade humana torna-se 

perpétua reiteração desse pecado – poena reciproca – segundo a denominação de Sto. 

Agostinho, aludindo à discrepância, no ser humano, entre vontade e o desejo sexual que, 

como castigo pela ancestral desobediência, o incita à repetição do pecado (cf. Brown34 apud 

Sena-Lino 2005, 32). De acordo com o que o “poema” nos descreve, uma vez quebrada a 

ordem inicial, que possibilitava a participação do casal adâmico no fluxo de amor que 

envolvia a totalidade da Criação, o homem fica impedido da participação na hierogamia 

reintegradora, perpetuamente revivendo a experiência de dolorosa individuação de Adão e 

Eva, delineando-se, assim, a mesma clivagem entre corpo e alma para que aponta a doutrina 

ortodoxa. 

É necessário notar que a fábula do “poema” indicia desde logo a importância da 

percepção da individualidade do corpo como marca da condição decaída do homem. A 

percepção do corpo está inextricavelmente ligada à construção identitária, não só pela 

necessidade basilar de constituição de uma auto-imagem corpórea total para a possibilidade 

de uma identificação do “eu”, pensando em Lacan (1966), mas também porque, segundo 

Ieda Tucherman (2004, 18):  

[o corpo] suporta, pela sua aparente evidência, todas as grandes questões 
que nos configuraram e permitiram que nos inventássemos, nos 
esquecêssemos e nos tornássemos a inventar na categoria mais radical que 
parecia definir a nossa humanidade, ou seja, aquilo que pensadores como 
Clément Rosset (entre muitos outros) chamaram a nossa fatalidade 
ontológica: a nossa finitude e a nossa necessária singularidade (...). 

 
                                                 
34 Brown, Peter. 1988. The Body and Society. Men Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New 
York: Columbia University Press. 
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O “poema do pecado de Adão e Eva” determina a centralidade do corpo enquanto 

“fatalidade ontológica”, e por isso lugar do que designámos por “invenção” do humano35. 

Ele surge como narrativa que conceptualiza e, por isso, permite articular a experiência de 

Don Juan. Mas será o episódio de Mariana a suscitar uma reflexão sobre a dimensão social e 

cultural do corpo. Como refere Ieda Tucherman (2004, 92), para além da sua existência 

física, a noção de corpo aponta para uma “espécie de outra pele invisível”, constructo para 

além da carne em que toda a sociedade se reflecte. Enquanto lugar de inscrição de códigos, 

que determinam o seu estatuto, contar a história das diversas visões do corpo é contar a 

história da própria cultura36.  

Se, como nota Roy Porter37 (apud Sena-Lino 2005, 40-41), o pensamento ocidental 

sobre a condição humana sempre se baseou, pelo menos desde o tempo de Platão, na união 

de dois elementos contrastantes, “corpo” e “alma”, a verdade é que este dualismo, uma vez 

adoptado pelo Cristianismo, adquiriu uma preponderância que o fez durar até aos nossos 

dias. Nascidos do e no pecado, precipitados no tempo pela transgressão adâmica, fazemo-nos 

aporia: adquirimos um corpo mortal, conotado com o mal e, por outro lado, ganhamos uma 

“alma”, sede da consciência imortal que, órgão nobre desta economia corporal, cativa do 

interior do corpo, dele é substancialmente distinta. 

Ora, antes da experiência sexual com Mariana, o corpo era, para Don Juan, 

transparência. Centro de funções fisiológicas e gnosiológicas, o corpo nunca se lhe havia 

assinalado como entidade distinta; o seu carácter meramente instrumental nunca tinha sido 

perturbado por doença, desejo sexual ou qualquer forma de carência que o tornasse visível.  

                                                 
35 Disto mesmo demonstra Leporello ter uma consciência que diríamos moderna ao afirmar, em diálogo com o 
demónio Polilla: “El quid del hombre reside en su cuerpo, funciona de otra manera, y esto que llaman vida 
debe de dar a un hombre una manera distinta de ver las cosas, que nosotros nunca podremos entender.” (DJ., 
102) 
36 Veja-se a este respeito o texto de José Gil, Metamorfoses do Corpo (1997). 
37 Porter, Roy. 2002. Flesh in the Age of Reason. New York: Norton. 
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Yo era virtuoso, mi cuerpo era puro por la gracia de Dios; pero nunca se 
me ocurrió ser humilde ni alcanzar la pureza por mi esfuerzo. La verdad 
es que nunca pensé en la pureza de mi cuerpo, ni siquiera en mi cuerpo. 
Lo tengo hacia veintitrés años, me he servido de él, no me dio placer ni 
dolor, pero tampoco angustias ni quebrantos. Vivía como si no existiera 
(...). (D.J., 198) 

 
Esta (não-)relação com o corpo encontra um correlato na integração passiva da personagem 

no seu contexto social, uma vez que ambas evidenciam uma carência de reflexão sobre 

fundações da sua identidade, por um lado, e, por outro, sobre a tessitura existencial daquela, 

ou seja, sobre a sua interacção com o seu contexto, as relações que estabelece com o seu 

microcosmos. Será a experiência disruptora do corpo provocada pela descoberta do sexo a 

possibilitar a reflexão sobre ele e a despoletar consciência da necessidade da adopção de um 

posicionamento: “(...) pero resulta que el cuerpo existe y sirve para algo. Hay que contar con 

él, por mandato de Dios, que lo tuvo en cuenta siempre, mientras yo lo olvidaba” (DJ., 198). 

Definir-se em relação ao seu corpo é aqui escolher conscientemente o seu lugar num mundo 

codificado que atribui significados a essa escolha. Através dele a personagem pode escolher 

incluir-se ou segregar-se da ordem social: santificados pelo matrimónio, o corpo e a 

sexualidade entram na economia de um mundo cristão; sem a bênção sacramental eles 

tornam-se local de transgressão tanto religiosa como social.  

O momento de questionamento e ruptura de Don Juan coincide significativamente 

não só com a morte do Pai (figura simbólica da Lei, que é necessário substituir) mas também 

com o que seria uma tradicional iniciação sexual e simbólica da entrada na idade adulta; a 

medida do alcance antropológico deste ritual é-nos dada, parece-nos, pela sua ocorrência, 

ainda que de formas distintas, em variados tipos de organização social, desde a sua forma 

ritualizada nas sociedades arcaicas, em que o carácter sagrado do acto é expressamente 

encenado pelos ritos, elementos que o texto de Torrente também recupera. A experiência 
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com Mariana e subsequente confrontação com os seus antepassados marcam o momento da 

“maioridade”, na medida em que ao despoletarem a consciência do corpo, primeiro como 

lugar da sexualidade e depois como lugar de que é necessário apropriar-se, acarretam uma 

reformulação da  auto-definição de Don Juan e das suas relações com o mundo que habita. 

Por oposição à aceitação passiva de um papel na ordem social, em que ocupasse um lugar 

pré-definido pelas circunstâncias do seu nascimento (classe social, momento histórico), e 

obedecendo sem questionar à Lei (divina e paterna), a “maioridade” da personagem surge 

como momento de escolha activa da sua auto-definição.  

As coordenadas identitárias de Don Juan estabelecem-se ao longo de dois eixos, 

representando cada um deles um conjunto de leis – as da família e as de Deus – que 

constituem as fundações de um ethos determinado. A importância de que a inclusão na 

família se reveste para Don Juan é desde logo indiciada pela epígrafe que abre o capítulo em 

que se narram os dois episódios:  

Don Gonzalo 
... y cúmpleme la palabra 
como la he cumplido yo. 

Don Juan 
Digo que la cumpliré ; 

Que soy Tenorio. 
Don Gonzalo. 
Yo soy Ulloa. 

(D.J., 167) 

Este breve diálogo é retirado do Burlador de Tirso de Molina, e nele o confronto de Don 

Juan com o Comendador surge como o choque de dois nomes, cada um deles representando 

um conjunto de leis próprias38. Dar um nome de família implica, segundo mostra M. 

Ragussis (1986), afirmar uma pertença e um sentido de posse, visando a determinação da 

identidade e a limitação de tudo o que no sujeito é imprevisível e desviante. 
                                                 
38 Veja-se a respeito da questão do nome o artigo de Carlos Feal, “Conflicting Names, Conflicting Laws: 
Zorrilla’s Don Juan Tenorio” (1981). 
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Consequentemente, esta filiação ao nome enraíza Don Juan numa existência comunitária, 

através do microcosmos familiar, pelo qual o sujeito participa da ordem social. A renegação 

final dos Tenorios e subsequente abdicação, por parte de Don Juan, do nome de família 

acusam por fim a transgressividade do comportamento da personagem relativamente à 

ordem social.  

Neste ponto, gostaríamos de notar a quase total oposição entre a consciência 

aristocrática de Don Juan e aquilo que se manifesta na personagem de Natália Correia e que, 

de acordo com a designação nietzscheana, chamámos espírito aristocrático. A consciência de 

Don Juan é a de pertencer a uma linhagem de nobreza de sangue e de, por esse motivo, ter 

uma responsabilidade moral ancorada na tradição e nos valores do seu contexto histórico e 

sócio-cultural. A aristocracia que D. João Palmeira propugna, mais do que a de uma nobreza 

de sangue, é uma consciência de superioridade que, opostamente ao que sucede com Don 

Juan Tenorio, o afasta da dinâmica social e o torna responsável apenas perante si mesmo, em 

nietzscheana afirmação do sujeito como criador de valores.  

A esta distinção acresce o facto de Torrente recuperar um nome da tradição 

(Tenorio), enquanto Natália Correia cria uma personagem para a qual inventa um novo nome 

(Palmeira). No texto de Torrente é particularmente clara a tensão constante entre o 

conhecimento partilhado da tradição por parte do autor, da sua personagem e do leitor, e a 

própria personagem torrentina, no que traz de inovação relativamente a esse repositório. 

Como o próprio autor afirma no Prólogo à obra, a sua versão toma de empréstimo numerosos 

elementos dos vários textos que compõem o corpus do mito, de que a epígrafe de Tirso é 

apenas um dos exemplos39. Nesse gesto de recuperação, Torrente assinala também a sua 

pertença a uma tradição, duplicando o gesto de filiação implicado na assunção do nome 
                                                 
39 Pense-se, por exemplo, nas referências metaficcionais às intrepetações psicanalíticas do mito, ao texto de 
Zorrilla, ou no nome de Leporello, retirado da versão de Mozart-Da Ponte, entre inúmeros outros exemplos. 
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familiar. Pelo contrário, a criação de uma personagem com um nome distinto do consagrado 

pela tradição constitui-se como um gesto de ruptura, em Natália Correia, patente também na 

transposição da personagem para um novo contexto histórico e cultural. 

No texto de Torrente, a assunção do nome familiar por parte de Don Juan representa 

a incorporação do conjunto de leis e códigos dos Tenorio, adquirindo por intermédio desta 

pertença à casta o seu lugar no mundo, e nela encontrando os limites da sua auto-definição: 

 [Mi padre] me hablaba de su sangre y de su casta como de un cuerpo 
grande contra el que la muerte no había podido, como el de un ser plural, 
eminente y distinguido, al que él y yo pertenecíamos y en cuya 
participación hallábamos lo mejor de nosotros mismos: un ser exigente, 
representado por el nombre y que con él daba una ley hecha de vetos. 
(DJ., 170) 

 

A par desta lei feita de vetos, ergue-se a lei divina, e será a própria personagem a reconhecer 

a precariedade com que ambas nele se cruzam e, tecendo a sua identidade, se aglutinam: 

Por don Jorge supe de Dios, de Cristo y de la Iglesia. Supe de Ellos como 
de Realidades invisibles a las que estaba unido de modo tan misterioso 
como a los muertos de mi sangre, aunque el modo de esta unión fuese 
distinto. Pero, lo mismo que mi padre me reveló que pertenecía al cuerpo 
de mis muertos, don Jorge me reveló que pertenecía a los hombres en 
Cristo. Mas como las enseñanzas de mi padre y las de don Jorge viniesen 
de distinta fuente, nadie se cuidó de juntarlas, ni yo mismo. Coexistían 
dentro de mí sin contradicción ni pelea, pero no fundidas, sino 
superpuestas.(...). (D.J., 172) 

 
Na fissura entre as duas esferas, “no fundidas, sino superpuestas”, instalar-se-á o conflito. O 

fantasma do pai convoca-o a comparecer perante os seus mortos. Aqui, os traços físicos 

comuns a Don Juan e aos seus antepassados assinalam a sua pertença a uma casta “superior”: 

os cabelos loiros, os olhos azuis, a tez clara, os quais se opõem aos da “populaça” ruidosa, de 

pele e cabelos escuros. Nessa reunião com os seus ancestrais,  ser-lhe-á exigido que mate o 

Comendador de Ulloa, que o ludibriou numa tentativa de despojá-lo dos seus bens, sob pena 

de, significativamente, lhe ser recusado o lugar no panteão familiar, vendo-se assim 
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despojado do nome de família. Neste momento, leis divinas e leis familiares, e por isso 

humanas, finalmente revelam a sua potencial incompatibilidade, indiciada já na própria 

afirmação de Don Juan. O carácter de exclusividade que ambas apresentam significa que a 

personagem não pode definir-se simultaneamente como Tenorio e “homem em Cristo”40. 

Assim, aquelas leis desagregam-se, num movimento que acarreta a necessidade de uma 

reformulação da sua auto-definição identitária; Don Juan será forçado a uma escolha efectiva 

e consciente.  

Na argumentação que estabelece com um dos seus antepassados, a personagem expõe 

longamente as implicações dessa escolha: decidindo matar o Comendador, Don Juan é 

forçado a decidir, como consequência inevitável, afastar-se de Deus. Não admitindo argúcias 

intelectuais na sua relação com a divindade, não pode matar o Comendador para 

premeditadamente se arrepender, salvando a sua alma por meio desse arrependimento que, 

segundo lhe garantem, é a única condição necessária para que Deus derrame a Sua Graça 

sobre o pecador.  

Acresce que, acreditando que tudo é determinado à partida por Deus, cuja 

omnisciência e omnipotência englobam todos os actos humanos, passados e futuros, Don 

Juan sente que ao incorrer inconscientemente em pecado, desonrando-se também, dada a 

condição de prostituta de Mariana, foi burlado pelo próprio Deus. Não só Ele permitiu a 

humilhação social de Don Juan como criou nele a aspiração a uma integração impossível. 

Por outro lado, concebeu o mundo de modo a que a carne fosse apetecível, simultaneamente 

proscrevendo-a como pecado: “Ahora me pregunto, delante de vosotros: Por que no lo hizo 

Dios de otra manera? Por qué hizo hermosa la carne y atractiva, y dijo luego que la carne es 

pecado? Se lo pergunto a Dios. Y me atrevo a decirle que está mal hecho” (DJ., 201). Para a 
                                                 
40 Veja-se, por exemplo, a seguinte afirmação de Don Juan, em que demonstra consciência do carácter 
englobador da experiência religiosa: “Lo temporal no existe si existe Dios” (DJ., 201) 
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personagem, é da responsabilidade de Deus o facto de a sexualidade ser considerada 

pecaminosa; contudo, o “poema do pecado de Adão e Eva” relata-nos uma história diferente, 

como vimos. Por esse motivo, o posicionamento de Don Juan revela algumas implicações no 

que respeita ao entendimento que a personagem faz da narrativa antropogónica. 

Vejamos a propósito um excerto retirado do diálogo de Don Juan com Dom Pietro. 

Interrogado pelo frade quanto aos efeitos produzidos pela leitura do poema, Don Juan 

responde: 

- Me ha venido a decir lo que ya sabia: que todo lo bonito de este mundo lo 
estropeó el Pecado original. 
- Incluso lo que usted ha tomado como pretexto para su enemistad con 
Dios. 
- Incluso eso. 
- No es lícito, pues, echar la culpa a Dios de lo que ha hecho el hombre... 
- De lo que ha hecho Adán... 
- Aunque así sea. Por tanto, si usted obra con lógica... 
- Tendría que reprochar a Dios el haber hecho a Adán, y no a otro sujeto 
más virtuoso. Yo no me hubiera dejado seducir por Eva. (DJ., 333) 

 

Em primeiro lugar, as afirmações de Don Juan demonstram uma recusa da responsabilização 

de Adão e Eva, pese ainda o livre arbítrio: na Sua omnipotência e omnisciência, Deus criou 

um ser que voluntariamente incorreu em pecado. Por Deus ter criado Adão desta forma e não 

impedir o pecado, Don Juan não consegue encontrar Nele a infinita bondade que é o Seu 

terceiro atributo, e nisso consiste implicitamente a sua crítica41. 

Em segundo lugar, no seu posicionamento está também implícita uma recusa da 

herança da culpa pelo Pecado Original. Se foi Adão que pecou e não “o homem”, como Don 

Juan faz questão de notar, então não deve pesar sobre todos os seres humanos a culpa e as 

consequências do longíquo pecado. Que Adão e Eva tenham voluntariamente quebrado a sua 

união com Deus, fonte do amor perfeito, e por esse motivo os homens se vejam 

                                                 
41 A propósito deste argumento, veja-se o artigo de J. L. Mackie,“Evil and Omnipotence” (In Rowe 2005). 
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impossibilitados da satisfação do sentimento amoroso é o que Don Juan não pode aceitar; ou 

seja, que o seu anseio fusional – reminiscência, afinal, do mundo anterior à Queda – se tenha 

tornado uma impossibilidade por causa daquela, sem que, contudo, o desejo tenha 

desaparecido. É contra aquilo que a noção agostininiana de poena reciproca define – o 

desejo que incita à perpétua repetição do pecado – que Don Juan se revolta, afinal, não 

podendo considerar justo que sobre ele recaia esse castigo. 

Confrontar Deus, “atrever-se” a questionar as determinações divinas é também o 

primeiro gesto da transgressão de que Don Juan se faz epítome. Ao ousar confrontar Deus, 

responsabilizando-O por aquilo que considera um erro da Criação, e ao decidir pecar 

conscientemente matando o Comendador, Don Juan coloca-se à margem da Lei divina: 

Solo en nombre de Dios puedo rebelarme contra lo que está mal en este 
mundo. Pero si Dios no apoya mi rebeldia, es contra Dios contra quien 
me rebelo (...). Si mato al Comendador, rechazaré la mano que Dios me 
tiende cada dia, y viviré para el pecado. (DJ., 201-202) 

 

Nesta auto-marginalização, Don Juan encontra uma nova identidade, depois de ruídas as 

fundações da outra. “Viver para o pecado” torna-se o seu propósito agregador, por oposição 

à passividade com que incorrera antes em pecado, inconscientemente, e reivindicando agora 

a sua condição decaída. 

Vimos nesta primeira parte que ambos os textos definem o ser humano a partir da 

noção de uma falha ou carência. Em D. João e Julieta o perpétuo movimento de auto-gnose, 

em direcção a uma verdade que se oculta para lá do jogo de máscaras, subentende o 

sentimento de divisão e a necessidade de uma apropriação de si mesmo. Desta forma, o texto 

revela uma inquirição subjacente de carácter epistemológico: depende do homem encontrar o 

caminho verdadeiro, que conduzirá à actualização da totalidade potencial. No texto de 

Torrente, a Queda representa precisamente essa falha inicial que determina ontologicamente 
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o homem, e da qual Don Juan se tornará dolorosamente consciente e exemplo vivo. 

Enquanto o texto de Natália Correia deixa em aberto a possibilidade de colmatar essa falha – 

possibilidade que se realiza na metamorfose final de D. João Palmeira, em Don Juan a 

personagem parte da constatação de uma impossibilidade, único substrato disponível sobre o 

qual construir qualquer forma de identidade. Na terceira parte deste trabalho analisaremos o 

modo como ambas as personagens procuram suprir carência sentida, reagindo contra as 

determinações do seu contexto e transformando-se em figuras de transgressão.  
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SEGUNDA PARTE 

 

 

1. “Uma terceira via de independência”  

 

 

Le libre choix qu’un homme fait de lui-même 

est complètement identifié à ce qu’il appelle 

sa destinée. 

 
Jean-Paul Sartre 

 

 

Para compreendermos de que forma o problema da natureza do pecado e do amor são 

centrais tanto na construção da fábula como na da representação da identidade de Don Juan é 

necessário que atentemos no segundo bloco narrativo que se articula com o do “poema” – o 

da “Narração de Leporello”, construindo ambos as fundações da problemática teológica do 

texto. É na “Narração de Leporello”, que ocupa todo o segundo capítulo de Don Juan, que se 

explora o problema da oposição entre Graça divina e livre arbítrio, lançando mais luz sobre o 

sentido da revolta de Don Juan42.  

A “Narração de Leporello” recupera um dos momentos históricos em que aquele 

problema teológico adquiriu maior preeminência, que é também o do contexto de produção 

                                                 
42 O próprio Torrente é explícito no que respeita à estrutura da obra: “Yo resuelvo el problema de una manera 
dialéctica que será representada por los dos únicos bloques narrativos, o narrativo-poéticos, que están escritos 
en tercera persona. Estos son: la narración de Leporello en que se plantea el problema de la libertad, y el poema 
de Adán y Eva donde se plantea la naturaleza del amor” (apud Becerra 1997a, 157). 
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de El Burlador de Sevilla – o da Reforma e Contra-Reforma. Não desejando tratar aqui uma 

matéria tão complexa e rica em ramificações como a da dissensão entre Católicos e os 

genericamente designados Protestantes, cingir-nos-emos a algumas brevíssimas linhas que 

visam não mais do que relembrar os traços gerais daquela oposição, no que concerne ao 

problema do papel da consciência e vontade humanas na obtenção da Graça divina. Esta 

questão revela-se de importância fulcral na tessitura da obra de Torrente, tanto pela sua 

relevância para a concepção do amor que nela se explana como pela centralidade que adquire 

na compreensão da revolta de Don Juan e da sua construção como figura “monstruosa”. 

Santo Agostinho defendia, como vimos já, que pelo Pecado Original o homem 

perdera toda a capacidade de procurar e obter a salvação pelos seus próprios meios, 

inclinado que está para o pecado, pela deficiência da sua razão adulterada. Só a Graça, dom 

sobrenatural, gratuito e intrinsecamente impossível de ser merecido pela vontade humana, 

poderia operar43. Suavizando a posição do Bispo de Hipona, S. Tomás de Aquino, na Summa 

Teologica, admite que o pecado original destruiu a aptidão natural para a virtude, mas não a 

qualidade racional de cada indivíduo, pela qual pode realizar acções que demonstrem a sua 

inclinação para Deus. Por obras meritórias, o homem pode mover-se de encontro a Deus, 

preparando o seu íntimo para a beatitude da Graça. Claro que a concepção tomista não 

pretende implicar a possibilidade de o sujeito forçar a mão divina ao outorgamento da Graça; 

esta continua a ser entendida como dom gratuito da omnipotência divina. Contudo, a noção 

de reciprocidade implicada no movimento do homem para Deus mostra que a Graça só pode 

produzir efeito se a vontade do sujeito a ela o abrir (cf. Fischer 2007, Maher 1909 e Pohle 

1909). Como afirma Cláudia Fischer (2007, 96): 

                                                 
43 Sobre a definição de Graça, veja-se Fischer (2007) e Pohle (1909). 
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O dom só existe se activamente acolhido num corpo humano; portanto, é 
com São Tomás que se coloca a questão: como relacionar autonomia e 
heteronomia de maneira que haja integração do outro na constituição de si 
mesmo enquanto sujeito responsável sem alienação? 

 

Isto é, como garantir simultaneamente a omnipotência divina e a liberdade do sujeito, 

permitindo a sua responsabilização pelos seus actos? É este o problema central da Graça, 

tanto no âmbito do Catolicismo como nas várias propostas que se levantam em oposição a 

ele. Lutero, regressando ao texto bíblico e apoiando-se na sua leitura das Epístolas de S. 

Paulo, considerado o primeiro a definir a noção teológica de charisma44, bem como nos 

ensinamentos de Sto. Agostinho, dispõe-se a repor a soberania da Graça, que vê ameaçada 

pela lógica de retribuição de S. Tomás (cf. Delumeau 1984, Fischer 2007 e Silva 1999). Ao 

constituir o princípio da sola gratia, Lutero pretende recuperar a irresistibilidade da Graça 

divina, desacreditando simultaneamente a capacidade e vontade humanas, que a seu ver não 

possuem qualquer autonomia (Fischer 2007). O impulso reformador de Lutero é seguido por 

Calvino, que formulará a sua doutrina da predestinação, ainda mais radical na sua avaliação 

da preponderância da vontade humana na obtenção da salvação. 

No interior do Catolicismo, a necessidade de salvaguardar simultaneamente a 

omnipotência divina e a liberdade humana, no esforço de fixação da doutrina despoletado 

pelas investidas protestantes, levou a várias tentativas de taxonomização da Graça divina, 

distinguindo diversas modalidades capazes de acomodar vários graus de liberdade humana. 

Após o Concílio de Trento (1545-1563), a Graça passa a ser entendida como auxílio 

sobrenatural de Deus, concedido por actos edificantes, princípio causal que infunde força 

física e moral para a realização de acções meritórias. Proveniente de Deus, a Graça age sobre 

                                                 
44 Veja-se a este respeito Fischer (2007). 
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o ser humano sem desresponsabilização deste, pois é pressuposta a colaboração entre o 

elemento sobrenatural e a vontade humana45.  

É neste contexto de acesa discussão que surge, numa Espanha em que os furores da 

Contra-Reforma atingiram o seu auge, a polémica que ficou conhecida como de auxiliis. 

Nela se afrontaram, entre 1582 e 1607, os jesuítas, seguidores das teorias de Luís de Molina 

e defensores de uma perspectiva que concede maior preponderância à liberdade humana e às 

obras de fé (apioados nos próprios pressupostos que haviam presidido à elaboração das 

regras da ordem por Santo Inácio de Loiola), e o tomismo representado pelo dominicano 

Báñez que, apoiado sobretudo em Santo Agostinho, dava a primazia à Graça46.  Pela 

importância de que se revestiu, e sendo Tirso de Molina clérigo, vários autores referem a 

probabilidade de ela estar na génese conceptual de El Burlador de Sevilla, hipótese 

pertinente não só pela indiscutível importância da polémica entre as classes letradas 

espanholas47, mas também pela existência de uma outra peça, El Condenado por 

Desconfiado, que com El Burlador formaria um díptico ilustrativo dos problemas que advêm 

quer da excessiva confiança na Graça quer da sua ignorância (cf. Becerra 1997b), 

conduzindo ambas à negligência do bom comportamento em vida e da preparação para o 

acolhimento activo da Graça. Esta hipótese torna-se interessante para nós também pelo facto 

de unir o mito de Don Juan, desde a sua génese literária, a uma polémica que reflecte o 

mesmo problema que o texto de Torrente recupera - nomeadamente o da articulação da 

liberdade humana e da vontade divina na definição do sujeito.  

                                                 
45 Para uma caracterização da Graça católica, nas suas diversas modalidades,bem como para uma história das 
várias controvérsias, veja-se, por ex., a Catholic Encyclopedia, consultada online em 
http://www.newadvent.org/cathen/06689a.html.  
46 Na verdade, Báñez acusa Molina de se aproximar das doutrinas de Pelágio, que foi, como se sabe, o grande 
adversário de Santo Agostinho no que respeita à concepção de pecado (e suas implicações) advogada pelo 
Bispo de Hipona. Para um resumo da polémica de auxiliis leia-se Hevia Echevarría (2002), Astrain (1908) e 
também Becerra (1997b). 
47 Sobre a relação da polémica com El Burlador de Sevilla, consulte-se, por exemplo, Becerra (1997b). 
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Carmen Becerra (1997b), estudiosa da obra de Torrente Ballester, faz depender a 

problemática teológica de Don Juan directamente da polémica de auxiliis. No entanto, não 

nos parece existir fundamento para subscrever essa posição: se é verdade que o texto alude à 

polémica (veja-se as referências à autoridade dos Padres Luís de Molina e Domingo Báñez, 

cada facção tentando “aliciar” Don Juan para a carreira eclesiástica), a sua importância é 

marginal relativamente à oposição maior entre Catolicismo e Protestantismo, longamente 

recuperada pelo texto e cerne da disputa sobre a salvação de Don Juan. Contudo, tendo 

Torrente recuperado inúmeros elementos de El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, 

em clara homenagem ao texto fundador, parece-nos certo que o facto de este problema ser 

central no texto de Tirso teve influência directa no entendimento que Torrente faz da 

personagem. 

Analisemos agora o modo como o problema da conciliação da Graça divina com o 

livre arbítrio é tratado em Don Juan. Com a dissensão instalada entre as hostes infernais, 

onde alguns diabos se convertem à religião reformada, o diabo Garbanzo Negro é enviado à 

terra, com a incumbência de servir de testemunha da vida de Don Juan. Diz-lhe Polilla, o 

diabo calvinista que lhe transmite a sua nova missão: 

Tienes que acompañar a ese sujeto hasta la muerte, enterarte de sus 
pensamientos e llevar cuenta de sus actos; tienes, sobre todo, que 
presenciar cómo opera en su alma la Gracia y cómo no puede operar 
porque no puede dejar de salvarse, y cuando el Otro le abra las puertas 
del cielo, gritar un “No hay derecho!” con todas las voces del infierno. 
(DJ., 90-91) 

 

O percurso de Don Juan servirá, portanto, como exemplo paradigmático para uma 

tentativa de verificação das doutrinas da Graça. Segundo Polilla, sendo a Graça irresistível, 

não pode deixar de operar (independentemente, portanto, do que sejam a vontade de Don 

Juan e os seus actos), pois ele está predestinado à salvação. Aqui se enuncia pela primeira 
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vez o problema; o segundo momento em que surgirá, para não mais ser elidido ao longo da 

obra, é o da escolha de Don Juan de matar o Comendador e rebelar-se contra Deus. A 

decisão de Don Juan reveste-se, como vimos, de absoluta radicalidade. Ao decidir em 

consciência o pecado, Don Juan decide também definir-se através dele. Porém, Leporello 

contesta o posicionamento do seu amo: 

No cree que entre la santidad y esa vida de pecado que proyecta, hay un 
cómodo modo término médio? Ser bueno hoy, y mañana no serlo, y así, 
hasta el fin. Y según del lado que se muera, se salva uno o se pierde. Es 
igual, pero menos fatigoso. Es lo humano. (DJ., 267) 

 

Tradicionalmente, o vassalo de Don Juan funciona como consciência moral do seu 

amo (pense-se nos textos de Tirso, Molière ou Mozart-Da Ponte), chamando-o a uma maior 

gravidade ou tentando persuadi-lo dos resultados inevitavelmente funestos da temeridade do 

seu comportamento. Contudo, na inversão do paradigma clássico a que se procede no texto 

de Torrente, à semelhança do que se passa em D. João e Julieta, é Leporello a representar a 

consciência lúdica, neste caso mais amoral do que imoral, que é apanágio tradicional de Don 

Juan. Esta inversão processa-se através da correspondência que se cria entre Leporello e a 

figura tradicional do burlador, que referimos nas páginas introdutórias como sendo 

associada ao Don Juan clássico (desde logo no título do texto de Tirso). O próprio Torrente 

Ballester afirmou que a fonte de inspiração para a criação de Leporello foi a figura do 

“demo” que, no folclore galego, não é tanto uma figuração do mal como daquilo que em 

cima designámos como consciência lúdica e amoral: “esa figura carece de terribilidad. (...) es 

un personage que incluso puede ser divertido” (Torrente apud Becerra 1990, 169). 

Não podemos deixar de sorrir perante as constantes advertências de Leporello ao seu 

amo para que este pare de convocar Deus e o Diabo para as suas lides terrenas. A afirmação 

de Leporello tem sempre o mesmo sentido: nenhuma dessas duas formas de transcendência 
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deve em propriedade ser chamada para o que só aos homens respeita e entre eles se 

resolve48. Através desta personagem, o texto de Torrente introduz um elemento do 

pensamento nietzscheano, nomeadamente o da “morte de Deus”. O anúncio nietzscheano, ao 

instar a uma reformulação dos valores, assentes já não sobre um sustentáculo metafísico 

inoperativo, mas sobre o próprio homem, enfatiza a liberdade e total responsabilidade do ser 

humano na criação da sua vida. Ou, pensando na afirmação de Jean-Paul Sartre que serve de 

epígrafe a este capítulo, a ideia de um destino pessoal deve ser substituída pela ideia da 

liberdade total com que o ser humano pelas suas escolhas se vai definindo. 

Através deste anacronismo introduz-se uma nuance moderna do problema da 

liberdade humana, viabilizando também, parece-nos, a transição da personagem Don Juan 

para a contemporaneidade, sem com esta passagem invalidar o que Torrente considerou o 

cerne do mito, a problemática teológica, que o ancora numa sociedade distante da visão 

secularizada da Modernidade. É sobre esta noção de liberdade que Don Juan se definirá, 

transformando-se finalmente em objecto adequado à experiência teológica de que é alvo. 

 Don Juan recusa, porém, a visão ortodoxa49 que Leporello lhe oferecera, de um 

“meio termo”. Na radicalidade que o caracteriza, Don Juan afirma:  

Lo humano es lo innoble. Negar a Dios para pecar tranquilamente, o 
disfrazar el pecado de virtud. Dios debe sentir asco de los pecadores. 
Pero yo me atreveré a pecar cara a cara, a sostener el pecado, a saber lo 
que me juego. Sé que al final seré vencido, y acepto da derrota; pero, 
hasta entonces, pecaré con orgullo de soldado victorioso. Yo reivindicaré 
a los pecadores ante Dios, seré el primero digno de Él. (DJ., 267) 

 

                                                 
48  Veja-se, por exemplo, as afirmações seguintes: “Deja en paz a los cielos, mi amo, y, sobre todo, no los traiga 
a colación para explicar lo que se puede entender sin ellos” (DJ., 338) Ou ainda “Ni la moneda en el aire, ni su 
voluntad, comprometen a Dios ni al diablo. Lo que usted va a jugarse es la vida, es esta vida, no el destino de 
su alma” (DJ., 265) 
49 A visão de Leporello corresponde, de facto, à definição católica da predestinação divina, que postula que 
àqueles que morrem em estado de Graça está destinado o Céu e aos que morrem em pecado está reservado o 
Inferno (cf. Pohle, J. 1911). 
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“Reivindicar os pecadores diante de Deus” significa dignificar a própria falha que constitui e 

determina o ser humano. Não esqueçamos que, desde a Queda e por virtude da mesma, todos 

os homens são inexoravelmente pecadores. Hans Blumemberg (1999, 136) refere a 

“senselessness of self-assertion” no cristianismo, que coloca o homem num beco sem saída: 

sendo o estado do mundo consequência do pecado original e este, por sua vez, da 

responsabilidade do homem, a este só resta renunciar à acção que vise modificar em seu 

favor o mundo que encontra50. Esta asserção é válida também no que diz respeito ao 

problema da identidade: é na ausência de sentido de procurar alterar a sua intrínseca 

condição de pecador que Don Juan encontra a única possibilidade de sentido disponível. Na 

impotência para apagar de si o pecado pessoal, bem como o colectivo, Don Juan reitera-o, 

encontrando nessa perpétua repetição do pecado fundador a forma de transformar a 

negatividade em positividade e sobre ela erguer uma auto-definição coerente. O próprio Don 

Juan revela consciência de que a sua transgressão religiosa significa fundamentalmente uma 

reivindicação da sua humanidade: 

Aproveché la ocasión para quejarme al Señor de que no hubiera otro 
camiño, una tercera via de independência. “El que no está conmigo, está 
contra mí”, había dicho el Señor; pero por que necesariamente con el 
diablo? No se podia estar – por ejemplo – con los hombres? (DJ., 208) 

 

Posicionar-se contra Deus, com os homens, tem para Don Juan duas implicações: em 

primeiro lugar, a recusa do amor divino, a Graça, em segundo lugar, o exercício da liberdade 

definidora do ser humano. É porque a Graça divina necessita de encontrar um terreno fértil, 

uma vontade que a aceite, que se torna possível a Don Juan o gesto de recusa. Como 

                                                 
50 “The prize of this preservation of the cosmos was not only the guilt that man was supposed to assign himself 
for the condition in which he found the world but also the resignation that his responsibility for that condition 
imposed upon him: renunciation of any attempt to change for his benefit, through action, a reality for the 
adversity of which he had himself to blame. The senselessness of self-assertion was the heritage of the 
Gnosticism which was not overcome but only ‘translated’”.  
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veremos, essa liberdade reivindicada acarretará também uma recusa do amor, pelo que nele 

significa também a participação do amor divino. Nesta revolta, ao pretender opor-se Deus, 

Don Juan reinventa-se finalmente como a figura monstruosa por excelência: na transgressão 

pela qual se pretende tornar o mais humano dos homens, o dedo acusador apontado a Deus 

por Don Juan é também o gesto que contra si se volta, atirando-o inexoravelmente para os 

limites em que o humano e o inumano confinam – como a imortalidade final da personagem 

vem confirmar. 
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2.  D. João Palmeira e o ideal de sobre-humanidade. 

 

 

No texto de Natália Correia, D. João e Julieta, D. João Palmeira surge-nos 

caracterizado pelas outras personagens, desde a primeira cena, quer como um ser “superior”, 

um “deus”, quer como um “monstro” (cf. DJJ., 35). Objecto de inegável fascínio, como 

admite Maria Luísa (“É dificil lutar contra o ‘charme’ obscuro desse homem. Os seus 

próprios detractores sofrem na sua presença a influência de um decidido magnetismo” [DJJ., 

41]), à semelhança do que fará Janico, no final da peça (“O João era um astro. A presença 

contínua e fatigante dum excesso de luz” [DJJ., 106]), a figura de D. João apresenta-se-nos 

dotada de um carácter excessivo que provoca nos demais posições polarizadas: ou a total 

adesão, como no caso da idolatria amorosa de Rita e do Jovem Loiro, ou a oposição mais 

feroz, nos casos de Edmundo e Daniel51. A sua associação a seres por definição marginais ao 

domínio humano é um dos aspectos centrais da construção da personagem, veiculando o seu 

carácter transgressivo.  

A etimologia da palavra “monstro” tem sido invariavelmente relembrada, nos ensaios 

que se ocupam do problema da monstruosidade, pois nela encontramos o ponto de partida 

para a difícil delimitação do conceito; do latim monstrare, por sua vez derivado de monere, o 

monstro é aquele que avisa ou adverte e também aquele que mostra - aquele cuja diferença 

se auto-assinala (cf. Kearney: 2003, 5). O Dicionário da Língua Portuguesa (2004) define-o 

como um “ente fantástico, geralmente considerado perigoso e assustador, dotado de uma 

configuração fora do normal” ou, mais singelamente, como um “ser organizado que 

apresenta conformação contrária à ordem regular da natureza”; fantástico ou real, perigoso 

                                                 
51 Esta polaridade reflecte também o sistema de duplos sobre o qual se constroem as personagens. 
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ou benigno, o monstro parece ser caracterizado fundamentalmente pelo seu carácter 

transgressivo relativamente ao que é considerado “normal” ou “natural”.  

Se monstros sempre houve – desde os seres mitológicos da Antiguidade, passando 

pelos bestiários medievais e descrições “científicas” de deformidades humanas até figuras 

como Frankenstein, Drácula ou King Kong – a verdade é que os últimos decénios têm sido 

testemunha da proliferação de estudos teóricos, revelando interesse renovado pelo fenómeno 

da monstruosidade. Estes estudos tornam-se reflexo do questionamento da época moderna 

sobre as fronteiras e limites cada vez mais porosos do homem e da sua humanidade. Não 

somente contra-natura, o monstro é também (e sobretudo, diríamos) contra-cultura (cf. Gil 

1994); a sua existência questiona os binarismos sobre os quais se constrói, simbolicamente, a 

noção de humano, instando a uma sua permanente reformulação: 

Provavelmente o homem só produz monstros por uma única razão: poder 
pensar a própria humanidade. Seria possível traçar a história das 
diferentes ideias ou definições que o homem deu de si próprio através das 
representações da monstruosidade humana que a acompanham (Gil 1994, 
56). 

 

Assim, monstruosidade e humanidade surgem-nos como categorias relacionais, como 

já Foucault assinalara em L’Ordre du Discours (A Ordem do Discurso [1997]) ao assimilar a 

monstruosidade ao “impensado”, ao que permanece exterior à auto-representação do ser 

humano num dado momento histórico (momento epistemológico)52. No monstro o homem 

projecta o que reconhece como “outro”; no entanto, o seu carácter estranhamente 

perturbador advém da sua não total exterioridade: é na medida em que é um ser de fronteira, 

entre o humano e o “outro”, que o monstro nos questiona, pois a delimitação da 

                                                 
52 “No interior dos seus limites, cada disciplina reconhece proposições verdadeiras e falsas; mas ela repele, para 
o outro lado das suas margens, toda uma teratologia do saber. O exterior de uma ciência é mais e ao mesmo 
tempo menos povoado do que se crê.” (Foucault 1997, 26). 
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“normalidade” é culturalmente produzida. Como afirma Bram Ieven (2006, 85): “The 

monstrous, then, does not come from elsewhere, from a radical beyond that breaks and 

enters our world. It is simply the other side of a distinction that we ourselves have made.”  

Os “deuses”, por outro lado, são seres dotados de um poder numinoso que transcende 

e fascina o homem. Mysterium tremendum et fascinans, assim designava Rudolf Otto o 

sagrado, que os deuses incarnam, no seu já clássico ensaio53. O poder dos deuses escapa à 

compreensão e vontade humanas, os seus desígnios são insondáveis. Contudo, a forma 

humana que frequentemente adoptam, nomeadamente nas mitologias que mais influenciaram 

a cultura ocidental54, aproxima-nos, na aparência, do homem; o seu poder está oculto sob a 

capa da mais comum humanidade, mas a sua ameaçadora existência encontra forma de se 

indiciar ao homem. Desta forma, também eles se assemelham aos monstros, e o vocabulário 

utilizado para descrever a experiência de horror perante a monstruosidade releva 

frequentemente do vocabulário religioso, traindo assim a sua fundamental afinidade. Tal 

como afirma Richard Kearney (2003, 3-4), ainda na linha de José Gil, estranhos, deuses e 

monstros representam experiências extremas, que subvertem as categorias estabelecidas e 

assinalam o que mais ameaça a ordem do nosso universo.  

Tentaremos perceber que noções de humanidade e monstruosidade se jogam e 

articulam em D. João e Julieta e que ameaça é esta que se consubstancia em D. João, nele se 

projectando quer o desejo quer o receio de subversão das outras personagens. Desejamos 

simultaneamente mostrar, na sequência do que já começámos a expor, que a concepção de 

“homem-superior” na qual D. João se revê é decalcada de alguns elementos do pensamento 

                                                 
53 Otto, Rudolf. 1992. O Sagrado. Lisboa: Edições 70.  
54 Pensamos aqui tanto nos deuses antropomórficos greco-latinos como no Deus judaico-cristão, que criou o 
homem “à sua imagem e semelhança” e que oferece o seu filho sob forma humana. 
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nietzscheano, e que, à semelhança da revolta metafísica do Don Juan de Torrente, ela é 

simultaneamente uma reivindicação da sua humanidade e uma forma de monstruosidade. 

 Atentemos no seguinte diálogo entre Janico e o Jovem Loiro, que abre a peça: 

JOVEM LOIRO: Eu represento um certo tipo de nobreza humana que fixa 
simultaneamente um ponto de referência de contrastes. Abaixo de mim os 
outros, a praga, a epidemia. Acima de mim o acontecimento, o divino. E 
quando o divino surge, a diferença que existe entre mim e o rebanho é que 
este passa junto do divino sem o distinguir das ervas purgativas e eu 
sagro-o na minha humilde grandeza do reconhecimento de um Deus. 
JANICO: E chegou alguma vez a encontrar... o divino? 
JOVEM LOIRO: Cheguei... Era cruel... Tinha a crueldade da posse 
estática... A vontade que não se desloca para possuir... 
JANICO: Um monstro? 
JOVEM LOIRO: Não... Um Deus que às vezes se disfarçava de homem... 
(...) (DJJ., 34-35) 

 

Em primeiro lugar, note-se a ocorrência de “monstro” e “Deus” em referência a D. João, e o 

modo como as duas designações muito sintomaticamente nos surgem numa posição de 

permutabilidade, assinalando assim uma equivalência que obscurece as suas fronteiras, ao 

apontar para a noção de alteridade que ambas evocam. Em segundo lugar, gostaríamos de 

fazer a aproximação do conceito de “homem superior” no texto de Natália Correia a alguns 

aspectos do pensamento de Friedrich Nietzsche. Não queremos dessa forma implicar que D. 

João e Julieta se trata de um texto programático, mas parece-nos evidente a existência de 

uma leitura de Nietzsche que lhe subjaz e que, não sendo servil à obra do filósofo, antes a 

dinamiza, valorizando uns elementos em detrimento de outros, adaptando-os e aproximando-

os de outros que lhe são estranhos e até, por vezes, aparentemente incompatíveis. A obra de 

Nietzsche interessa-nos aqui, portanto, na medida em que é um intertexto possível da peça, 
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podendo ajudar na compreensão dos vários motivos que confluem para a construção do 

protagonista55. 

É sabido que desde o final do séc. XIX a influência nietzscheana alastra pela Europa, 

tendo a obra do filósofo sofrido variadíssimas leituras, umas mais correctas, outras erróneas. 

A intelligensia europeia foi profundamente afectada pelo ambiente de “nietzscheanismo” 

que se criou (Barrento 1996, 19) e do qual consideramos D. João e Julieta altamente 

representativo, talvez por via do seu avatar simbolista, D. João e a Máscara, de António 

Patrício (cf. Silva 1998 e Barrento 2001). 

Em várias obras, donde se destaca a Genealogia da Moral, Nietzsche expõe a sua 

teoria da existência de dois tipos humanos: o “aristocrático” – tipo superior - e o do “homem 

de rebanho”, correspondendo a cada um uma moral determinada. A “moral dos rebanhos” ou 

dos “escravos” ganha forma quando o ressentimento que os fracos professam em relação aos 

mais fortes se torna criativo e produz uma axiologia própria, caracterizada por uma recusa de 

tudo o que deriva da força vital (Nietzsche 1999, 34-35). Nietzsche imputa a 

responsabilidade pela instauração dessa “moral dos fracos” a Sócrates, nome que representa 

para ele a tradição filosófica ocidental, cujo racionalismo pôs fim ao desenfreamento 

dionisíaco (A Origem da Tragédia [1997]). O Cristianismo, embebido do idealismo 

platónico, sobretudo por via agostiniana (vd. Taylor 1989), desfere sobre o sentimento 

trágico dionisíaco o golpe de misericórdia, ao alcandorar a virtudes cardinais todos os 

sentimentos que representam o aniquilamento da vida pujante. 

                                                 
55 As afinidades entre a obra nataliana e as teorias de Nietszche não se limitam ao texto de que aqui nos 
ocupamos. António Dinis, num pequeno artigo intitulado "Friedrich Nietzsche e Natália Correia: dois espíritos 
livres" (in Actas do VI Encontro Luso-Alemão, Braga, Universidade do Minho/Centro de Estudos 
Humanísticos, 2002, pp.169-185), faz o levantamento da ocorrência de motivos nietzscheanos na autora 
portuguesa, sem no entanto proceder a uma análise dessas ocorrência. As referências a Nietzsche surgem 
também num artigo de José Augusto Mourão (1987) em que se analisa O Armistício. 
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A “moral dos rebanhos” caracteriza-se, assim, pela anulação dos impulsos e 

manifestações individuais, promovendo uma homogeneização do comportamento, capaz de 

favorecer a colectividade, na qual o indivíduo se dissolve. Segundo Nietzsche, os valores 

morais constroem-se sobre uma avaliação dos factos baseada na fraqueza da maioria, por 

oposição aos pouco “aristocratas” fortes. O único critério que seria capaz de sustentar a 

construção de uma moral já não assente naquela fraqueza seria o critério de julgamento da 

própria vida (cf. Fonseca 2005). Allan Megill (1985, 30) chama a atenção para o facto de 

Nietzsche ser omisso no que respeita a este critério; na verdade, se esta afirmação pode 

levar-nos a pensar que o filósofo faz a apologia de uma moral “natural”, tal está longe da 

realidade. Para Nietzsche, a moral é sempre uma construção humana, uma forma de 

avaliação: “Não há fenómenos morais, mas apenas uma interpretação moral dos 

fenómenos...”(Nietzsche 1996, 82). Assim, o “aristocrata”, homem superior, rejeita esta 

moral comunitária em favor de valores por si criados, consciente da ficcionalidade de todos 

os discursos prescritivos: “Ser moral, de bons costumes, ético, significa ser obediente a uma 

lei ou tradição instituída há muito” (Nietzsche 1996, 98), sendo a obediência ou 

desobediência a essa lei o principal critério que preside à oposição moral/imoral. Deste ponto 

de vista, os conceitos de “mentira” e “verdade”, tal como os de “bom” e “mau”, não têm um 

correlato no real, são apenas formas de valoração de actos, que reflectem a transgressão ou o 

respeito das convenções instauradas com vista à manutenção de uma ordem social, ela 

mesma fundada num utilitarismo biológico que visa a manutenção da espécie. Nietzsche 

expõe estes mecanismos no opúsculo Acerca da Verdade e a Mentira no Sentido Extra-

moral (1997 [1873]), mostrando a forma de construção dos conceitos de verdade e mentira 

não sobre uma correspondência com o real mas sobre noções morais que identificam o 

“verdadeiro” com o “bom”. 
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Os valores dos fracos, nascidos do medo, instituem-se pelo hábito e pela experiência, 

que comprovam a capacidade desses valores de obscurecer o terror do inesperado e do 

imprevisível que atormenta o homem fraco. O “homem superior” tem consciência de que a 

“verdade” socialmente instituída não corresponde ao conhecimento efectivo das coisas; isto 

transforma a linguagem, enquanto instrumento privilegiado de conhecimento, numa estrutura 

de dissimulação e apropriação do real, que fundamenta a esfera do convencional, na qual se 

situa a ordem social. 

Em Para Além do Bem e Do Mal, Nietzsche descreve a moral aristocrática da 

seguinte forma: 

Note-se já que, neste primeiro tipo de moral [aristocrático], a oposição 
entre o “bom” e o “mau” significa o mesmo que “distinto” e 
“desprezível”. A oposição entre o “bem” e o “mal” tem uma outra origem. 
São desprezados o cobarde, o angustiado, o mesquinho, aquele que pensa 
na estreita utilidade; e também o desconfiado, com o seu olhar servil, o 
que se diminui a si mesmo, o tipo canino de homem que se deixa 
maltratar, o adulador mendigante e, sobretudo, o mentiroso. (Nietzsche 
1996, 223) 

 

O sistema de valores aristocrático é em tudo oposto ao sistema de valores e virtudes da 

“moral”, no sentido que o cristianismo lhe confere. É também, de alguma forma, esse 

sistema nietzscheniano de valores que vemos no D.João de Natália Correia. A indiferença de 

D. João relativamente aos valores morais instituídos está patente em toda a peça, e Edmundo 

evidencia-o na feroz oposição que ergue ao protagonista. Edmundo, enquanto representante 

da ordem sócio-familiar56, compartilha a axiologia constitutiva dessa mesma sociedade. O 

seguinte diálogo, que trava com Rita, traduz a tensão entre a sociedade e o indivíduo 

superior, que se coloca necessariamente à margem dela: 

                                                 
56 O papel da personagem enquanto defensor dos valores instituídos está patente na vasta maioria das suas 
falas, que incluem referências constantes à sociedade e ao posicionamento a adoptar nela. 
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RITA: Creio que se chama a isso experiência. Um processo de 
conhecimento que nos coloca perante a evidência secular. 
EDMUNDO: Sim, precisamente... Experiência... A sabedoria das nações. 
A tal ciência da moderação que torna genial o conhecimento que com ela 
se conforma e repudia o génio que ameaça o seu saudável equilíbrio. 
(...) 
RITA: Se a experiência traduz a afirmação de uma personalidade, ela 
representa uma luta sem tréguas com a dialéctica azeda dessa herança de 
que o indivíduo sai vitorioso. (...) (DJJ, 47) 

 
Torna-se aqui evidente que a constituição de uma “personalidade” – marca de 

individualidade – só pode processar-se na oposição à “herança” secular que a “experiência” 

representa enquanto repositório do conhecimento de uma moral funcional adquirido por uma 

dada comunidade. O entendimento da sociedade como ordem assente sobre valores morais 

torna-se claro nesta afirmação: a condenação do elemento disruptor é afirmativamente 

moral, forma de marginalização por parte da colectividade. O “indivíduo”, categoria que não 

pode resumir-se a uma instância da comunidade, representa, portanto, o produto vitorioso da 

luta contra uma moral que procura conter os impulsos heterogéneos, disruptores da 

harmonia.  

Rita, enquanto duplo de D. João, reconhece também esta tensão entre o indivíduo e a 

sociedade, quando afirma, por exemplo, que “a sociedade é o fenómeno colectivo do mau 

gosto e de tendências contrariadas” (DJJ., 44). É de assinalar também, nesta afirmação, as 

afinidades que revela com as teses psicanalíticas sobre a constituição da sociedade fundada 

na repressão da pulsão de Eros, as “tendências contrariadas”. Nela se evidencia também o 

carácter transgressivo da sexualidade, que importa conter e acomodar aos códigos morais 

intituídos. Relembre-se que o mito de Don Juan desde sempre revelou a personagem como 

ameaça à ordem social e patricarcal; desde o texto de Tirso que a condenação divina é 

acompanhada da condenação social, através da pessoa do rei. 
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Atentemos ainda o seguinte diálogo, em que Rita expõe de forma mais clara este 

processo de conformação do indivíduo à ordem social: 

RITA: Quanto a mim a sociedade divide-se em dois grupos: papões e 
meninos assustados. Há um terceiro tipo que podemos classificar de 
aristocrático: pertencem a ele pessoas adultas que não metem medo 
porque são igualmente incapazes de o sentir. Os seus movimentos são 
espontâneos e têm a graça da independência, o que irrita os outros, 
possessos do medo ou da cólera. E como estes são em maioria, expulsam-
nos das suas cidades, apontando-os como indesejáveis. Mas sobretudo o 
que lhes não perdoam é que eles sejam os únicos que verdadeiramente 
cumprem um destino. Neste lote aristocrático, eu incluo o João.”  
JOVEM LOIRO: Bravo. Como é consolador ouvir de vez em quando a 
linguagem humana... Não há dúvida que o João é o representante dessa 
espécie rara de sobre-humanidade. 
EDMUNDO: Uma super-humanidade bem cruel. 
JOVEM LOIRO: A crueldade faz parte da essência do sobre-humano. 
(DJJ, 45) 
 

 A crueldade é precisamente aquilo de que os mais fortes são acusado pelos fracos, 

que vivem “possessos do medo” ou do ressentimento em relação a eles, como a parábola dos 

cordeiros e das aves de rapina na Genealogia da Moral ilustra exemplarmente (Nietzsche 

1999, 45-48): ao atribuírem um valor moral aos actos instintivos das aves de rapina, os 

cordeiros aprisionam-nas numa teia de relações sociais, através da qual a segurança daqueles 

ficaria assegurada.  

Assim, o tipo sobre-humano ou aristocrático caracteriza-se necessariamente por um 

orgulhoso individualismo, consequência do reconhecimento dos mecanismos de constituição 

de um sistema que assenta sobre a negação da força vital. D. João permanentemente 

manifesta o seu desprezo por todos os que vivem agrilhoados pelas convenções, envergando 

uma máscara que evita o conflito com o colectivo. A consciência de existir num mundo de 

máscaras é, como vimos já, um dos traços definidores fundamentais da personagem.  
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Ainda em A Genealogia da Moral, Nietzsche faz uma afirmação que novamente 

aponta para o inevitável antagonismo que se estabelece entre o homem superior e a 

sociedade:  

Considero que a má consciência é a doença profunda que 
necessariamente tinha de atingir o homem colocado sob a pressão da mais 
radical das mudanças pelas quais ele passou, a mudança que se deu a 
partir do momento em que o homem se viu aprisionado no autêntico 
exílio que para ele foi a sociedade e a paz. (Nietzsche 1999, 96) 
 

Ora, a má consciência (ressentimento) é, como vimos atrás, a característica fundamental do 

homem de “rebanho”, que aqui surge como consequência inevitável da forçada submissão 

dos indivíduos à ordem social. O homem de tipo superior, cuja consciência está liberta do 

medo e do ressentimento, apercebe-se deste exílio a que a ordem social vota o próprio 

homem, ao negar a força vital que constitui o seu poder. Pensamos que esta mesma 

cosnciência se manifesta em D. João Palmeira, cuja recusa de conformação à ordem social se 

evidencia como traço caracterizador da sua incarnação do tipo aristocrático nietzscheano. 

Escreveu o filósofo, em Para Além do Bem e Do Mal, que a honestidade é a única virtude de 

que os espíritos livres não conseguem libertar-se (Nietzsche 1996, 171). Honestidade 

identifica-se, neste texto, com a assunção da verdade interior e com a consequente recusa da 

máscara social, segundo a qual o sujeito se comporta de acordo com o que dele é esperado. 

Neste sentido, ela torna-se também traço distintivo da sobre-humanidade que é, afinal, 

procurada por D. João. 

Há ainda um outro aspecto que desejamos salientar. A afirmação de Rita de que os 

fortes são “expulsos das cidades”, edificadas pela maioria de fracos, faz eco da ideia 

platónica, expressa na República (Livros III e X) , de que os poetas devem ser expulsos da 

polis porque os seus textos veiculam mentiras, na medida em que, constituindo 

representações de segundo grau, imagens de imagens, eles se afastam duplamente da 
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“realidade” das Ideias57. Ora, a reflexão sobre a possível intersecção da arte com a vida, tema 

tão prolífico que tem acompanhado a reflexão filosófica até aos nossos dias, é recorrente ao 

longo do texto. Tome-se o seguinte fragmento de um diálogo travado entre Edmundo e o 

Jovem Loiro: 

JOVEM LOIRO: Classifico de escandalozinho de rua todo o acidente 
anormal que não contém a grandeza suficiente para transformar a tragédia 
numa obra de arte. (...) 
EDMUNDO: A vida e a literatura só sofrem paralelo nos cérebros dos 
psicopatas que se arvoram em paladinos duma arte execrável. 
JOVEM LOIRO: A vida e a literatura só não comunicam numa 
reciprocidade criadora quando essa comunicação é interceptada por uma 
coisa detestável a que se chama senso comum. (DJJ., 37) 

 
Neste excerto esboçam-se duas posições opostas, cujas implicações nos interessa 

desenvolver. Numa primeira abordagem constatamos que, enquanto Edmundo advoga a total 

separação das duas esferas, o Jovem Loiro defende uma relação de “reciprocidade criadora” 

entre elas. Nenhuma das posições nos será estranha, formados que fomos tanto numa 

tradição milenar de arte mimética como na assunção pós-kantiana da autonomia do domínio 

estético. No entanto, a reciprocidade de que o Jovem Loiro fala ultrapassa os pressupostos da 

mimese, que toma da vida a sua matéria-prima, dando igual importância ao movimento 

inverso, segundo o qual a arte é capaz de oferecer à vida a matéria sobre a qual esta 

trabalharia.  

Edmundo, no prolongamento da tradição que remonta a Platão, advoga a 

dependência da arte em relação à vida, posicionamento que podemos inferir da sua 

afirmação da não existência de paralelo entre ambas, na medida em que a vida é a esfera 

maior onde a arte existe e donde ela parte. Podemos perceber, contudo, que se trata aqui de 

algo mais do que constatar que a arte é uma produção humana: a afirmação de Edmundo vai 

                                                 
57 A respeito da relação entre Platão e Nietzsche no que respeita ao entendimento da arte, veja-se Fleisner 
(2005). 
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sobretudo no sentido de subordinar o domínio estético ao ético-moral, sendo este o domínio 

em que o sujeito se move na sua existência comunitária. Platão tentara desacreditar a arte 

como forma possível de conhecimento ao subordiná-la ao interesse da polis; longe de se 

validar por si mesma, ela só encontrava justificação através de uma funcionalidade 

pedagógica, estando dessa forma perfeitamente integrada no domínio social e subordinada ao 

Bem supremo (a avaliação moral é clara nas palavras de Edmundo). Trata-se portanto de 

uma arte utilitária. 

Ora, é precisamente contra isto que o Jovem Loiro se ergue. Ao advogar a 

transformação daquilo que habitualmente entendemos por acontecimento “trágico” numa 

obra de arte, rasura as fronteiras entre a arte e a vida, colocando simultaneamente o domínio 

estético num nível de superioridade, uma vez que ele se torna, se não o objectivo, pelo 

menos o resultado possível da “grandeza” do evento – independentemente dos contornos 

trágicos que este possa ter. Por outro lado, ao estabelecer a existência de reciprocidade entre 

ambos, está a conferir à arte propriedades ontogénicas e espistemológicas. A arte – e, mais 

especificamente, a literatura - surge, portanto, como actividade dotada de uma 

excepcionalidade que advém do seu poder de criar o próprio tecido do mundo.  

A arte tal como advogada pelo Jovem Loiro aproxima-se também de uma certa visão 

nietzscheana. Ainda que a obra do filósofo não possa ser considerada um sistema (o que o 

próprio sempre recusou) e tenha sofrido uma evolução bastante sensível ao longo da vida do 

seu autor, destacando-se tradicionalmente três períodos de produção58, interessa-nos a sua 

concepção da arte expressa em A Origem da Tragédia (texto de 1872, reeditado com 

prefácio autocrítico em 1886), de que desejamos reter dois elementos: por um lado, a arte 

desenvolve-se na articulação dialéctica dos princípios apolíneo e dionisíaco (“[a] certeza 
                                                 
58 São eles: de 1870 a 1876, de 1876 a 1882 e de 1882 a 1889 (cf. Stanford Encyclopedia of Philosophy, em 
http://plato.stanford.edu. 
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imediata da intuição segundo a qual a evolução da arte se encontra ligada à duplicidade do 

elemento apolíneo e do elemento dionisíaco: de modo semelhante àquele como a geração 

depende da dualidade dos sexos” [Nietzsche 1997, 23]) por outro lado, é o princípio 

dionisíaco que se mostra capaz de desvelar a “essência trágica” do mundo, rompendo o véu 

da ilusão apolínea e operando a reintegração no “Uno primordial” (Nietzsche 1997).  

A dissertação de Maria Manuel Berjano, A Arte como Natureza (2005), na linha 

actual de recuperação de A Origem da Tragédia enquanto texto germinal de toda a obra do 

autor, contrariamente à visão dominante até há pouco tempo59, oferece-nos novos elementos 

a considerar. A autora defende que a arte é, para Nietzsche, o impulso humano por 

excelência. Sendo pura representação, ela corresponde a um discurso singular produzido a 

partir de uma perspectiva determinada, auto-assinalando-se como tal. Desta forma, a arte 

ergue-se como contraponto possível aos falsos discursos uniformizantes com pretensões a 

universalidade, como a moral e os vários sistemas epistemológicos (que Nietzsche 

afincadamente critica no já referido Acerca da Verdade e da Mentira no Sentido 

Extramoral). Assim, a expressão artística, pelo seu perspectivismo intrínseco, encontra um 

seu correlato no individualismo “aristocrático”. A arte é também, para Nietzsche, alheia a 

quaisquer valorações morais, pelo que pode perceber-se que o perigo que Platão nela vira 

ecoe em filigrana na afirmação de Edmundo.  

O episódio anedótico contado por Janico acerca do desejo que o protagonista teria 

manifestado de reabilitar Sodoma à luz de valores estéticos (DJJ, 39), para além da evidente 

mas superficial libertinagem sadiana que manifesta, aproxima D. João das propostas de 

                                                 
59 São vários os autores que consideram que as concepções de Nietzsche sobre a arte mudarão substancialmente 
ao longo da sua maturidade criativa, vendo a Origem da Tragédia como um texto atípico no conjunto da 
produção do autor. No entanto, não se trata aqui propriamente de analisar as concepções da arte do filósofo, 
mas reconhecer o facto de que conceitos habitualmente pertencentes ao domínio estético têm na sua obra um 
papel fundamental que extravasa em muito a reflexão estética. Cf também Megill (1985). 
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Nietzsche quando este apresenta a esfera estética como possível alternativa à metafísica 

enquanto substrato axiológico, ao afirmar, por exemplo, que “só como fenómeno estético se 

vê legitimada a existência do mundo” (Nietzsche 1997, 14). É ainda neste sentido que Allan 

Megill (1985, 31) comenta: “How then, does one choose between competing modes of 

behaviour? Nietzsche’s answer is that the choice ultimately has to be made on aesthetic 

grounds. (...) Indeed, he sees the whole of culture as an essentially aesthetic product”.  

Não é difícil reconhecer também no que acabámos de expor alguns dos princípios 

norteadores do Esteticismo inglês e sua defesa da “arte pela arte”, ou seja, da arte liberta da 

subordinação a princípios utilitários e morais. Assim, tal afirmação aproxima-se também, 

muito claramente, das propostas de um texto como On murder considered as one of the fine 

arts, de Thomas De Quincey, ou do resultado do comportamento de uma personagem como 

Dorian Gray. Do apagamento da fronteira entre arte e vida pode resultar também a rasura da 

dimensão ética. A transgressão operada por uma arte que pretende reabilitar-se como modo 

de conhecimento, contra a soberania de uma Razão estagnada e constrangida por práticas 

sociais de base utilitarista, pode transformar-se numa monstruosidade, se levar à demissão do 

domínio ético. 

Para Foucault, grandemente influenciado pelo pensamento nietzscheano, a arte torna-

se local privilegiado onde é possível um gesto em direcção ao “monstruoso”, pois ela oferece 

desafios não só às ordens do discurso estabelecidas, mas ao próprio princípio que subjaz à 

existência dessas ordens; a arte é, pois, o lugar do heterogéneo (Foucault 1997), da 

transgressão epistemológica pela qual se torna visível. A arte torna-se assim, também, 

instrumento de revolta contra uma determinada ordem, gesto transgressivo por excelência, 

capaz de conduzir a uma reavaliação do mundo a partir das suas fronteiras. 
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Maria Manuel Berjano afirma também que o projecto do jovem Nietzsche e o de 

Oscar Wilde (tal como expresso em The Decay of Lying) são fundamentalmente 

coincidentes: “naturalizar a Arte e esteticizar a Natureza” (Berjano 2005, 2). 

Compreendemos melhor a afirmação da autora se considerarmos que a Arte, tal como 

Nietzsche a compreende, extravasa os limites daquilo que habitualmente entendemos por 

essa designação. Para o filósofo, o mundo é um fenómeno essencialmente estético: “(...) pois 

toda a vida assenta em aparência, arte, ilusão, óptica, necessidade do perspectivismo e do 

erro” (Nietzsche 1997, 15). Nietzsche por várias vezes manifestou o seu desinteresse pelo 

“artista” stricto sensu; a sua atenção voltou-se sobretudo para a capacidade artística, que 

encontrava presente nos grandes homens e que corresponde à capacidade de moldar o real 

informe de acordo com a sua visão própria - uma utopia estética.  

Ora, a afirmação de D. João de que “para [si], as paisagens são eternamente neutras”, 

considerando ainda que a natureza é “um pretexto razoável para o homem desenvolver em si 

o poder de a superar” (DJJ., 49), representa-o como artista precisamente nesse sentido. Don 

Juan demonstra aqui a consciência da sua perspectiva única, porque individual; as paisagens 

são eternamente neutras, pois é o olhar humano que as molda, superando a matéria bruta que 

constituem e criando, assim, arte. Tanto esta afirmação como o episódio da reabilitação de 

Sodoma e Gomorra mostram D. João como “artista” que mais do que a realização de uma 

obra de arte procura uma nova axiologia, fundada numa consciência singular liberta dos 

imperativos morais. 

Há ainda outro aspecto que consideramos central para a compreensão da visão do 

super-homem que este texto veicula. Analisemos para tal um pequeno passo em que D. João, 

em diálogo com Maria Luísa, procede a uma sucinta definição do ser humano: 



 
 
 
   D.Juan: o próprio, o outro e a fronteira     
 
 
 

 
 
 

   87 
 

 
 

A familiaridade íntima dos nossos deuses com os nossos demónios leva-
nos a compromissos de que resulta o produto mal definido que é o 
homem. O homem pratica o bem suspenso das raízes do mal. Ou vice-
versa. O remorso é a síntese desse fenómeno de imprecisão. Tudo aquilo 
que sou hoje representa a vitória dos meus demónios sobre os meus 
deuses. Sou um ser nítido, perfeito, acabado. (DJJ., 55) 

 
Em primeiro lugar, devemos salientar a ideia de uma cisão constitutiva de cada 

indivíduo (o que encontra eco em afirmações de outras personagens [Cf. p. ex. DJJ., 96]), 

que permanentemente se digladia consigo mesmo, e que D. João avalia como uma 

“imprecisão”. No entanto, o modo de resolução dessa íntima discórdia, segundo afirma a 

personagem, é comummente o “compromisso”, ou seja, uma abdicação parcial, devido à 

qual por detrás de cada acto existe o seu oposto como possibilidade, num equilíbrio instável 

– uma “suspensão”. Enquanto as restantes personagens reconhecerão o seu carácter dual, 

tentando articular os dois impulsos contraditórios, D. João faz uma escolha efectiva e radical, 

muito semelhante à da personagem de Torrente. O sentido que D. João atribui a esta escolha 

é deixado claro pelas duas afirmações finais – ela opera a unificação desejada dos impulsos 

discordantes, obliterando aqueles que recusa. A reivindicação do sujeito é a de uma 

humanidade que recuse viver na fragmentação, uma humanidade que submeta as várias 

partes de si ao jugo de uma vontade totalizante.  

Tal como a personagem de Torrente, que afirma a sua unidade na liberdade que lhe 

permite perpetuamente recusar a Graça divina, encontrando nesse exercício e no confronto 

com a divindade a sua forma de se constituir como ser superior, D. João Palmeira procura 

essa superioridade através da assunção e ostensiva afirmação do “eu”, para além das 

determinações sociais e ao encontro de uma ideia de verdade extra-moral. Esta afirmação 

individual embora muito distinta produz um resultado idêntico: em ambos os textos, vemo-

nos confrontados com duas personagens que demonstram não acreditar no amor ou não ter 
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para ele lugar nas suas vidas. De alguma forma, amar parece ser incompatível com a 

integridade de ser e de vontade que ambos reivindicam. Quer na desilusão de D. João 

Palmeira e no enfado das relações amorosas quer na recusa explícita de Don Juan, o amor 

parece estar vedado às personagens, sendo, contudo, o ponto nodal em torno do qual ambos 

os textos se constroem.  

Na parte seguinte analisaremos o papel das figuras femininas e das relações amorosas 

nos textos, tentando perceber o porquê dessa centralidade do amor, tratando-se de duas 

personagens que por um lado não amam e por outro permanentemente seduzem. 

Começaremos por D. João e Julieta, que introduz, sensivelmente a meio, um novo elemento, 

que nos permite reavaliar retrospectivamente o posicionamento de D. João e o seu percurso. 

Pelas “revelações” que fará e pelo efeito que terá como catalisadora do único verdadeiro 

acontecimento da peça, Julieta divide a peça em duas partes, a segunda fazendo da primeira 

palimpsesto. 
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TERCEIRA PARTE  

 

 

1. “Essa força que se eleva até criar o sobre-humano” – o novo paradigma. 

 

 

A personagem de Julieta parece gozar de um estatuto especial na peça de Natália 

Correia, desempenhando um papel a todos os títulos fundamental. À semelhança do que se 

passará em Torrente Ballester, o encontro de D. João com uma personagem feminina 

representa o ponto de viragem da narrativa, desencadeando uma metamorfose interior no 

protagonista. Ao revelar a D. João aspectos de si que este procurava obliterar, Julieta 

conduzirá a personagem a uma auto-reavaliação, cuja consequência será uma nova definição 

identitária, na qual está implícita a reformulação do ideal nietzscheano: o super-homem 

transforma-se em Romeu. 

A aparição de Julieta, na segunda cena do Acto II, está desde logo envolta em 

mistério. Surgindo primeiro como voz que chama D. João, o seu corpo é negado à nossa 

vista e à do protagonista, revelando-se posteriormente a sua figura fantasmática60, envolta 

em alvos tecidos vaporosos (cf. DJJ., 77). O seu comportamento em cena será também 

distinto do dos restantes. Julieta estabelecerá contacto apenas com D. João, criando para 

ambos uma dimensão que os afasta e distingue dos outros. A órbita de Julieta parece, assim, 

arrastar um D. João pouco habituado a esta inversão de papéis, indiciadora, esta, da 

revolução que nele sucederá: de predador, intenso animal de sedução, ele torna-se presa 

                                                 
60 O carácter fantasmático de Julieta era explícito no primeiro título dado pela autora à peça, D. João e o 
Espectro de Julieta, tal como se pode ver num documento constante do espólio da escritora, na Biblioteca 
Nacional (cf. Rosa 1999b).  
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desta misteriosa mulher. Desde o início Julieta revela-se capaz de inverter os códigos 

falocêntricos, patriarcais, sobre os quais se constrói a personagem mítica Don Juan: ao 

“caçar” o “predador”, ela surge como instauradora de uma nova ordem, em que o feminino 

ocupa um lugar preponderante, como veremos.  

O D. João que se mantinha à parte no espaço teatral da interacção é arrancado por 

Julieta da sua posição contemplativa. Diz-nos William N. West (2008, 11) que pensar a 

performance como uma forma de conhecimento nos leva a uma reapreciação da metáfora do 

teatro que, em lugar de oferecer um objecto de contemplação, passa a oferecer um local de 

acção. A nosso ver, o conhecimento entendido como uma forma de comportamento perante 

as coisas assemelha-se ao contacto amoroso, tal como surge caracterizado em ambos os 

textos que nos ocupam: não há conhecimento, tal como não há amor ou sedução, sem 

imersão no mundo do outro (humano ou objecto) e sem uma resposta a ele. Ao conduzir D. 

João a esta imersão no seu universo, Julieta obriga-o a uma mobilização interior. 

Referimos nas páginas introdutórias que o Don Juan clássico nunca é mobilizado pela 

paixão, apenas por uma aparência de desejo, que o leva a construir um discurso e uma 

personalidade ad hoc para suprir as necessidades momentâneas da sedução. Trata-se, a nosso 

ver, de um distanciamento muito semelhante ao que encontramos tanto na personagem de 

Natália Correia como no Don Juan torrentino. Embora nas várias versões clássicas do mito a 

incapacidade não pese em Don Juan e em D. João e Julieta e Don Juan ele seja o problema 

central donde todos os restantes decorrem, trata-se da mesma falha no encontro que 

inicialmente diagnosticámos como cerne conceptual das várias versões. 

Mas Julieta introduz ainda outras modificações. Os longos diálogos que mantém com 

D. João diferenciam-se dos restantes: contrastando com a sucessão de réplicas rápidas e 

aforísticas que constitui a maioria dos diálogos da peça, expressão apropriada desta vivência 
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social altamente estilizada e reminiscente da obra de Oscar Wilde, a interacção de D. João 

com Julieta consiste em diálogos monologantes de estilo lírico. 

A par da mudança de registo discursivo que opera, o diálogo entre as duas 

personagens convoca também uma genealogia de pensamento radicalmente distinta: se a 

primeira parte da peça é tutelada pelos espectros de Nietzsche e Wilde, a segunda será 

dominada pelo pensamento mítico que emana do discurso de Julieta. Esta tem as suas raízes 

profundamente firmadas no imaginário mítico-simbólico que enforma o texto. A sua 

identificação com “Julieta Capuleto... de Verona... a que morreu de amor” (DJJ., 84) 

confirma o seu anti-naturalismo, evocando a personagem já mítica de Shakespeare como 

arquétipo feminino da donzela. O par que formará com D. João é duplicado por um outro, a 

que aliás alude no seu discurso – Tristão e Isolda. Os dois pares de amantes são também 

exemplos daquilo a que Denis de Rougemont (1999), no seu ensaio clássico O Amor e o 

Ocidente, chamou “amor-paixão”, para o qual a articulação dos princípios de Eros e 

Thanatos é fundamental, tal como sucede em D. João e Julieta. A par da diferente 

genealogia de pensamento, e para continuar com a metáfora, Julieta apela também a uma 

diferente família literária, desta feita já não a da literatura finissecular decadentista, mas os 

romances de cavalaria, em particular o ciclo arturiano, bem como a peça de William 

Shakespeare donde inicialmente provém, Romeo and Juliet. Através desta dupla filiação, 

Julieta apresenta-se também como possibilidade de conciliação do amor erótico (que D. João 

professava, lembremos) com o amor exclusivamente espiritual (ou, em todo o caso, não 

sensual), operando a união dos dois domínios a que pertencem.  

A impressão que Julieta causa a D. João não podia ser mais violenta, operando nele 

uma metamorfose radical. Tentaremos perceber em seguida qual o sentido possível desta 

metamorfose e de que forma ela nos leva a reavaliar o percurso do protagonista. 
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Armando N. Rosa, no Prefácio à obra (Rosa 1999a), faz apelo a conceitos jungianos 

para uma leitura de Julieta como projecção dos conteúdos da anima de D. João. A anima, 

enquanto repositório das características “femininas”61, representa, no homem, o contraponto 

inconsciente ao animus, arquétipo do Logos, que domina a consciência masculina, 

identificando-se também com a pulsão de Eros, princípio unitivo e afectivo (Jung 1997, 

305). A abertura do sujeito ao animus ou à anima é um confronto com o desconhecido, o 

“outro” no seu interior; outro porque inconsciente, porque para além dos limites das 

construções da consciência. É uma aprendizagem da estranheza em si. Atentemos na 

seguinte afirmação de Julieta:  

Eu ultrapasso-te, D. João... e tu tremes... porque sentes que na minha 
transposição do teu ser eu sou um prolongamento de ti mesmo...Despe os 
brocados da tua arrogância para que a tua nudez tenha a pureza das linhas 
de Romeu... (DJJ., 82) 

 
Enquanto duplo do inconsciente de D. João, Julieta funciona também como 

mediadora anímica – habitualmente personificada numa figura feminina (cf. Jung)  

promovendo em D. João o acesso ao seu lado inconsciente. Nesse lugar de despojamento das 

construções racionais, que dominam a consciência, D. João deve reconhecer o seu outro 

rosto, mais verdadeiro - o retrato de Romeu. Assim, deste ponto de vista, ao animus 

poligâmico de D. João corresponde uma anima de absoluta monogamia, reflectindo a figura 

de um dos mais fiéis amantes da história literária do Ocidente (cf. Rosa 1999a). “Romeu” é 

também parte do mundo de Julieta, para onde D. João Palmeira é aspirado, e só nessa 

abertura, surge a possibilidade de real conhecimento de si.  

No entanto, D. João não aceita sem resistência as palavras de Julieta. Se ele for na 

verdade Romeu, reconhecê-lo significa reavaliar os conteúdos agrupados sob o nome D. 

                                                 
61 Veja-se a série de oposições que Jung estabelece, em Mysterium Coniunctionis (1985, 1-14), com associação 
ao binómio masculino/ feminino. 
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João Palmeira, do que Julieta demonstra ser consciente ao afirmar: “Tu trazias em ti a 

essência de Romeu... e no entanto a forma exterior era a de D. João” (DJJ., 80-81). Como 

entender a revelação de Julieta? De que forma vem ela modificar o sentido da construção da 

identidade de D. João por referência a um ideal nietzscheano de sobre-humanidade? 

Antes de procurarmos responder a estas questões, atentemos em algumas afinidades 

já enunciadas por Jung62, entre o processo de individuação e a Grande Obra alquímica, que 

pensamos poderem lançar um pouco mais de luz sobre Julieta e o alcance do seu encontro 

com D. João. A “Grande Obra” refere-se, no âmbito da alquimia especulativa63, a um 

processo de transformação do ser humano que visa a sua integração final no Princípio 

metafísico, por expansão das possibilidades do ser, liberto das contingências espácio-

temporais (cf. Blanc 2001, 120). Para tal, no decurso do processo, o sujeito deve adquirir “o 

domínio harmonioso e integrado das suas faculdades” (Blanc 2001, 120), formulação 

possível da conjugação ou coincidência dos opostos (a coincidentia oppositorum, usando a 

expressão de Nicolau de Cusa [Eliade 1962, 115]), ou seja, da resolução da dualidade que, 

segundo esta teoria, constitui a psique humana64. A Alquimia, à semelhança de outras 

correntes de influência gnóstica, postula a existência de afinidades ontológicas entre o 

homem e o divino, sendo aquele conduzido pela necessidade de aproximação a este, do qual 

encontra em si indícios. Nas palavras de Januário Ferreira: 

                                                 
62 Consulte-se p. ex. Mysterium Coniunctionis. 
63 Até hoje continua controverso o entendimento da Alquimia nas suas duas vertentes, uma prática – que a 
coloca como antecessora da química moderna – e outra especulativa – como sistema filosófico-religioso 
incluído no conjunto heteróclito de fenómenos que designamos por Gnosticismo – sendo muitos os estudiosos 
que reconhecem como verosímil apenas uma das dimensões. Pelas próprias características do corpus de textos 
alquímicos – a sua ambiguidade, a constante remissão a uma tradição que permanentemente se reinterpreta e a 
afirmação de uma unicidade de sentido em textos aparentemente contraditórios (cf. Eco 1992, 87-107), torna-se 
difícil fazer afirmações taxativas. No entanto, tanto Umberto Eco como Calvet (1998) e Kahn (1998) 
estabelecem uma história da Alquimia em que se distinguem as duas vertentes cronologicamente, como fases 
de um trajecto.  
64 Cf. ainda a definição de A.M. Amorim da Costa (1999, 17): “Gostaria de poder definir a Alquimia como a 
‘ciência dos opostos’. Não porque ela trate, sistematicamente, de tudo quanto entre si se opõe, mas por nos seus 
objectivos, e na sua tarefa insaciada, prosseguir a conjugação dos opostos, na unidade de um só e mesmo ser.” 
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Diferente ontologicamente do mundo e aparentado com a realidade 
superior, o homem, pela consciência desta distância, assume o seu 
verdadeiro horizonte ontológico e torna-se um projecto de superação. Por 
outras palavras, o homem delimita o estatuto do seu ser quando, pela 
contraposição com o ser dado, se constitui no projecto de ser possível que 
o caracteriza. (Ferreira 1974, 18) 

 
Esta definição do ser humano como “projecto de superação” de si mesmo acaba por 

demonstrar afinidades com a concepção do super-homem expressa em D. João e Julieta. 

Recordemos a incessante busca da verdade do Ser, que antes do tédio corrosivo obsidiara D. 

João. Através da identificação com o ideal de sobre-humanidade, D. João buscara, parece-

nos, a realização desse projecto de superação. Com o ser “possível” da Gnose alquímica 

identifica-se a própria diferença entre a realidade superior e a matéria bruta do humano.  

O processo de transformação alquímica é tutelado pela figura feminina da anima 

(Centeno 1987, 99) – a Pistis-Sophia da tradição gnóstica, o estado mais elevado do 

princípio feminino, figura da Sabedoria (cf. Eliade 1962, 151), também identificada com as 

águas primordiais criadoras (Centeno 1987), e que conduz o neófito pela via da 

transformação. A associação que se produz entre Julieta e o meio aquático corrobora e 

intensifica a sua identificação com a anima-Sophia, porquanto a água é um dos símbolos 

mais reconhecíveis do inconsciente e da “alma”, representando não só o seu aspecto de 

indiferenciação e obnubilação mas também as suas potencialidades geradoras matriciais, por 

associação com as águas amnióticas65. Julieta encontra ainda correspondência com a grega 

Perséfone66, uma das várias faces do arquétipo feminino, a donzela negra que domina o 

                                                 
65 Mircea Eliade (s.d., 140) descreve da seguinte forma o simbolismo das águas: “As águas simbolizam a soma 
universal das virtualidades; elas são fons et origo, o reservatório de todas as possibilidades da existência; elas 
precedem toda a forma e suportam toda a criação. (...) Em contrapartida, a imersão na água simboliza a 
regressão ao pré-formal, a reintegração no modo indiferenciado da preexistência.” 
66 “[the anima], in accordance with her Eros nature, wears the features of Aphrodite, Helen (Selene), 
Persephone, and Hecate.” ( Jung 1997, 305) 
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submundo do inconsciente e medeia entre os mundos. Estas correspondências múltiplas 

confirmam o carácter fundamentalmente simbólico da personagem. 

Considera-se que a Grande Obra alquímica culmina na criação de um ser andrógino 

– o Rebis. Este ser simbólico (também designado por “hermafrodita” ou homunculus, entre 

outros epítetos) representa a unidade conseguida após a conjunção dos opostos e a reunião, 

num mesmo ser, das características femininas e masculinas (cf. Costa 1999), seja porque o 

homem integra a anima seja porque a mulher integra o animus (Centeno 1987, 57). Se 

Julieta nos surge essencialmente como figura arquetípica do feminino, o seu encontro e 

(re)união amorosa com D. João parece-nos ter o sentido de uma unificação final. 

Assim, este D. João-Narciso mergulha finalmente nas águas do rio, num impulso 

fusional. Novamente nos encontramos perante o peso simbólico das águas. Este é o 

momento da unificação pelo reconhecimento dessa imagem outra que a água permite revelar. 

O vaticínio de Tirésias cumpre-se e Narciso realiza a exortação délfica ao auto-

conhecimento. A sua transformação em flor (belíssima imagem da metamorfose interior) 

representa, portanto, a unificação com o outro lado de si, o inconsciente-feminino, realizando 

a conjugação dos opostos que a figura do andrógino supremamente simboliza. Não por 

acaso, a androginia relaciona-se intimamente com os mitos cosmogónicos que representam a 

Criação como fractura de uma unidade primordial, como Queda, e com as tradições que se 

referem à face feminina de Deus. Estes mitos, apesar de se distinguirem em vários aspectos, 

apontam numa mesma direcção: uma plenitude inicial, tanto no plano cósmico como no 

plano antropológico, que consiste precisamente na coexistência dos opostos (Eliade 1962). O 

Andrógino surge-nos, deste modo, como paradigma simbólico alternativo ao de Narciso, 

englobando-o e transcendendo-o. Ambos representam um caminho para uma realização 
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“total” das potencialidades de cada indivíduo, mas enquanto Narciso faz um percurso 

solitário, o Andrógino representa a integração do outro. 

O mito do Andrógino, em O Banquete, revela grandes afinidades também com a 

fábula do “poema do pecado de Adão e Eva”: ambos consistem em mitos de Queda, em 

ambos se torna patente a unidade conseguida pela união de macho e fêmea e ambos 

estabelecem a mesma insatisfação humana que impulsiona à tentativa de encontro com um 

outro para colmatar essa falha. Mas enquanto no diálogo platónico esses seres sobre-

humanos, dotados de qualidades excepcionais, incorreram em hybris e por isso foram 

castigados, no mito cristão de Torrente Ballester é a quebra da unidade por vontade humana 

que leva a uma separação efectiva, ou antes, à impossibilidade de unificação do que sempre 

foi distinto. O próprio deus Eros sempre foi representado como andrógino (Panofsky 1995), 

uma vez que enquanto arquétipo remete para o da “criança divina” (Kerényi e Jung 1953), 

que representa as potencialidades ainda indiferenciadas da origem absoluta.  

O desejo de unificação que em D. João se reflectia como impulso para a identificação 

com um tipo de homem superior que, ao selo inviolável da religião tradicionalmente aposto a 

essa unidade (Habermas 1990, 89), opõe a sua vontade toda-poderosa, pode ser agora 

reavaliado à luz do novo elemento que Julieta introduz – o amor.  

Uma das primeiras referências ao amor ocorre no diálogo com Maria Luísa, o único 

momento, antes da entrada de Julieta, em que D. João dirá algumas palavras sobre o assunto; 

e aqui ele designa o amor como “divina loucura” (DJJ., 57). Tal expressão tem a sua origem, 

como é sobejamente conhecido, no Fedro de Platão, tendo sido alvo de inúmeras glosas 

desde então. O amor platónico como via ascendente da alma, que parte da beleza dos corpos 

visíveis, em direcção à contemplação da própria ideia de Belo. Ora, as primeiras palavras 

que D. João dirige a Julieta referem-se precisamente à beleza desta. Por si só isto não será 
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surpreendente, pois D. João seria necessariamente presa das belas aparências, traço comum, 

de resto, às diversas versões do mito, e também ao Don Juan de Torrente67; no entanto, o 

diálogo que se segue e do qual transcrevemos algumas partes, infunde um sentido mais 

profundo à beleza de Julieta: 

D. JOÃO: Não me recordo de a ter visto antes... E a beleza cria raízes nos 
meus olhos quando passa por eles... 
JULIETA: E no entanto a beleza procurava os teus olhos há pouco no 
salão, quando colhias os frutos de carne do teu pomar! 
D. JOÃO: E como pude eu passar junto dela sem a ver? 
JULIETA: Porque as linhas do belo já se confundiram na tua retina.  
(...) 
D. JOÃO: De qualquer forma... Eu recordar-me-ia... A minha memória 
nunca atraiçoou um encontro com uma mulher bonita. Porque apesar de 
dizeres que as linhas do belo já se confundiram nos meus olhos, eles 
transmitem-me neste momento a sensação plena da tua beleza...  
JULIETA: Mas este é o momento da revelação. (DJJ., 78-79) 

Segundo a própria Julieta, a percepção completa da sua beleza relaciona-se com o facto de 

aquele ser o “momento da revelação”. Tal como no sentido platónico, é a beleza de Julieta 

que, despoletando um sentimento que se situa ao nível da aparência, opera a passagem para o 

nível da interioridade. Contemplar a beleza de Julieta significa, assim, conhecer(-se) por 

intermédio do amor. Denis de Rougemont (1999) assinala o paralelismo existente entre a 

“reminiscência do belo” platónica e o caminho da Alma para a Luz do Gnosticismo, 

estabelecendo também a relação com o conceito jungiano de anima, ou parte espiritual do 

sujeito. O amor surge assim como via de acesso à interioridade do sujeito, onde se revela o 

desejo oculto de D. João de tudo aquilo que recusava, quando nietzscheanamente afirmava: 

“(...) Dêem-me um corpo e eu escreverei um poema. Da realidade absoluta dum corpo eu 

saberei extrair o próprio prazer de vencer a morte...” (DJJ., 80). A afirmação de Don Juan 

deixa contudo transparecer o desejo de que a absoluta imanência que o corpo representa seja, 

                                                 
67 Pense-se na passagem em que, em diálogo com Dom Pietro, Don Juan afirma que nunca amou Deus, porque 
para isso necessitaria de tê-Lo visto e ter-se deslumbrado (DJ., 334). 
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no fundo, local de transcendência, pela eternização do efémero. O desejo de absoluto 

projectado na realidade última do corpo condensa em si a aspiração a uma experiência de 

unificação  

O que atrás dissemos relativamente aos dois mitos que aqui se recuperam e 

reformulam conflui para este momento final de reconhecimento e abertura ao amor. Se o 

mito de Narciso aponta para a busca de auto-conhecimento e unificação, o mito do 

andrógino coloca-a sob a égide de um movimento para o outro, neste caso um outro 

feminino. A união das duas personagens parece-nos constituí-los como uma unidade, uma 

conjugação dos dois opostos que representam, formando, assim, uma androginia final. O 

subtítulo da peça, máscaras de Narciso, ao incidir sobre o nome de ambas as personagens, 

convida-nos a pensar nelas precisamente como uma totalidade sob o signo de Narciso. 

A androginia e o amor surgem no texto como indissociáveis da morte, de que Julieta 

se faz arauto68. E também no final é Julieta a atribuir o desfecho ao Romeu que para si 

elegeu, conduzindo-o ao duplo suicídio, tal como sucede com as personagens de 

Shakespeare, mas também com o outro par de amantes evocado pelo texto –Tristão e Isolda. 

A morte a que Julieta conduz D. João, no mar, simboliza mais um reinício do que uma 

conclusão, pois como nos diz Mircea Eliade (s.d., 140): 

(T)anto no plano cosmológico como no plano antropológico, a imersão 
nas águas equivale, não a uma extinção definitiva, mas a uma 
reintegração passageira no indistinto, seguida de uma nova criação, de 
uma nova vida ou de um ‘homem novo’, consoante se trate de um 
momento cósmico, biológico ou soteriológico. 

 

                                                 
68 : “D. JOÃO: (...) E ao fitar-te, minha sempre adorada Julieta, contemplando o rosto da morte das linhas puras 
do amor, eu vejo abrir-se na minha frente a claridade da paisagem por que os meus passos ansiavam...” e ainda: 
“JULIETA: A tua doença chama-se vida. E conheces igualmente o nome da tua cura... / D. JOÃO: A minha 
cura chama-se morte... (...)” (DJJ, 88). 
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Este homem novo é o que surge após a integração de Julieta-anima, integração 

simbólica de outro de si, e abertura efectiva ao outro, abertura transfiguradora. Como afirma 

Ysé Tardan-Masquelier (1998, 96-97), o que se exige do sujeito aquando do reconhecimento 

do seu arquétipo oposto é “qu’il reconnaisse ‘l’autre’ à l’intérieur d’un organisme psychique 

total, et, reconnaissant cet autre, se connaisse lui-même comme n’étant qu’un fragment de 

soi ». O conhecimento de si mesmo que a personagem afirmara taxativamente possuir (DJJ., 

67) é agora renegado e substituído por um outro, veiculado pelo amor: “(...) [Q]ue divina 

virtude criadora a deste amor... agora sim... tenho o conhecimento de mim mesmo... 

consciência dessa força que se eleva até criar o sobre-humano...”, afirma D. João (DJJ., 89). 

O amor revela-se assim como força capaz de finalmente operar uma conciliação do sujeito 

consigo e com o mundo. Tal como em Don Juan Eva surgia como “ponte” entre Adão e o 

Universo, apontado para a necessidade intrínseca do ser humano de encontrar a sua 

completude através de um “outro”, em D. João e Julieta é também o poder da união amorosa 

que consegue revelar a D. João um novo e mais profundo conhecimento de si: 

Eu era um desses homens superiores que trazem em si a causa da sua 
própria perda. Até que tu chegaste junto de mim e me disseste: segue-me 
(...). A tua grandeza não será um somatório de atitudes pretensiosas e 
patéticas, com a constante necessidade dum contraste. Lá, a tua grandeza 
será a da tua própria essência infinita e incontestada... (DJJ, 89) 

 

D. João como máscara de Romeu significa também a releitura do paradigma de 

sobre-humanidade de acordo com o qual D. João se fora definindo. A verdade interior 

buscada por D. João, a integridade da sua personalidade e a transcendência da mediocridade 

não se encontram já na afirmação de um individualismo nietzscheano, que orgulhosamente o 

encerrava nos limites de uma auto-definição egótica, mas na abertura e integração do outro, 

através da qual é também à própria diferença interna que se abre espaço. 
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Esta integração final do outro, pela qual D. João assume uma nova persona – a de 

Romeu – representa, pois, a transcendência dos limites individuais em que a ideia de uma 

autonomia e unidade do “eu” o confinavam. Don Juan, no texto de Torrente Ballester, 

apereceber-se-á desta capacidade de que a relação com o outro se reveste, mas recusará até 

ao fim abdicar da ideia de uma liberdade que, à semelhança do que sucede no texto de 

Natália Correia, se revela incapacitante. 
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2. O amor “como protesto” em Don Juan. 

 

 

Em Don Juan, contrariamente ao que sucede no texto de Natália Correia, as 

peripécias amorosas sucedem-se. Enquanto a autora portuguesa mantém apenas a 

personagem feminina que, servindo-nos das distinções de Jean Rousset (1978), estabelece a 

ligação com a morte, na senda de uma versão romântica como a de Zorrilla ou decadentista 

como a de António Patrício (onde a amada única coincide com a própria morte), Torrente 

Ballester recupera para a sua narrativa a proliferação de figuras femininas que associamos 

sobretudo ao enredo clássico e ao famoso “catálogo” introduzido por Gicognini69 (Sauvage, 

s.d., 51). Contudo, se nas versões clássicas as mulheres são instrumentais – o que a própria 

introdução do catálogo indicia, podendo este substituir-se à narrativa das burlas amorosas 

sem dano para o fio condutor da fábula – no Don Juan de Torrente cada um dos episódios 

relatados introduz um novo elemento pertinente para a economia da narrativa.  

Analisaremos neste capítulo o contributo de algumas daquelas aventuras amorosas 

para a construção da problemática teológica do texto, contributo esse que as torna também 

elementos centrais para a compreensão do percurso da personagem. Pretendemos mostrar 

que o amor representa, para Don Juan, uma ameaça à sua auto-definição identitária. Sendo 

esta assente numa afirmação de vontade e liberdade, contra as determinações divinas, ela 

representa, portanto, a afirmação da unidade e autonomia do “eu” tanto mais evidente quanto 

o “outro” contra o qual se posiciona se trata do radicalmente Outro, o Divino. Tal como 

sucede com o D. João-Narciso de Natália Correia, esta modelo identitário revelar-se-á 

fundamentalmente problemático. 

                                                 
69 Gicognini, Il Convitado de Piedra (anterior a 1650). 
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A importância do encontro amoroso com Mariana como motor do despertar de 

consciência de Don Juan foi já analisada. Através do episódio de Mariana, conjuntamente 

com o “poema do pecado de Adão e Eva”, que expande e clarifica o seu significado, 

estabelece-se, relembremos, a dupla natureza do amor, que se manifesta também em dois 

níveis distintos. Num primeiro nível, o da forma como o amor é experienciado pelo ser 

humano, este sentimento revela-se, por um lado, como um impulso fusional, um desejo de 

supressão da distinção ontológica entre os amantes, e entre estes e o próprio universo – uma 

aniquilação do “eu”; por outro lado, ele representa também uma redescoberta das fronteiras 

físicas e psicológicas da individualidade. A um segundo nível, a dupla natureza do amor é 

também a do seu carácter originariamente humano e divino: ele é uma corrente de energia 

que, partindo de Deus, atravessa os homens e o mundo. Na ordem do universo pós-queda, a 

reminiscência dessa participação no e do amor divino existe ainda no homem, marcando-o 

com o signo da incompletude. 

É também por este vazio que se cava onde antes houvera a presença divina que a 

decepção de Don Juan após a sua primeira experiência amorosa o leva a crer-se “burlado” 

por Deus. A “burla” consiste em mais do que a cupa atribuída a Deus, por Don Juan, pela 

sua honra perdida, ou até pela putativa responsabilidade de Deus na transgressão adâmica. 

Embora isso não seja explicitamente dito, mas possa ser lido em filigrana no discurso de Don 

Juan, bem como deduzido do que é exposto no “poema”, o afastamento da divindade, que a 

incapacidade dos corpos também consubstancia, é um problema mais fulcral do que a 

impossibilidade de fusão dos amantes. A inacessibilidade de Deus que se configura através 

da quebra da contiguidade inicial entre o amor humano e o amor divino torna-se o problema 

fundamental de Don Juan e motivo para a revolta da personagem. É também por esta 

inextricabilidade entre amor humano e amor divino que Don Juan pode dizer a Jeanne 
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Duval, no interregno “baudelairiano”, que só acredita no amor “como protesto” (DJ., 139). 

Ou seja, que o amor e a sexualidade possam surgir como terreno para uma revolta metafísica 

é revelador do elo fundamental que se estabelece entre os dois domínios. Como afirmou 

Torrente (1957, 319), “(...) don Juan, mito, es el que se hombrea con Dios. Pero este terreno 

de la reberdía transcendente es mucho más delicado que el de la sexualidad”. E a rebeldia 

transcendente de Don Juan mais do que motivada pelo sentimento de ter sido burlado por 

Deus é-o, parece-nos, pelo sentimento bem mais horrificante de viver sob o silêncio de Deus.  

A percepção de que a própria sexualidade se poderia tornar o local para o exercício 

da sua revolta dá-se aquando do encontro de Don Juan com a segunda personagem feminina 

a entrar na sua vida, Doña Sol. As palavras da mulher do Comendador de Ulloa revelam à 

personagem a sua capacidade de provocar nas mulheres uma experiência amorosa que se 

aproxima da experiência mística, o que se torna particularmente evidente no discurso de 

cariz vincadamente religioso de Doña Sol: 

... por qué, desde que le he visto, he deseado que Dios no exista para no 
ser más que de usted? Por qué he pasado el dia esperándole como se 
espera al Mesías? Y por qué estoy ahora junto a usted como en el 
Paraíso? Usted es para mí la Promesa hecha a Abraham! Usted es mi 
ser, mi dicha y mi triunfo! (DJ., 235) 

 
Também Sonja, a aventura parisiense, descreve uma experiência idêntica. Apesar de 

proveniente de um contexto histórico e cultural distinto (uma Modernidade ateia e niilista, 

como as referências constantes a Sartre indiciam), o mesmo pendor religioso está patente no 

discurso desta personagem, construindo-se assim, por meio desta transversalidade, o 

carácter universal da experiência amorosa como experiência também religiosa:  

Lo deseaba, pero no sensillamente. Pensaba que, unida a él, alcanzaría, 
más allá de él, esa felicidad sobrehumana de que me hablaba y cuya sed 
había despertado en mí.” (...) Nunca he vivido en mi casa como en casa 
de él. Fue para mí como un templo. Lo que allí hacía, cuando estaba sola, 
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tiene que ser semejante a lo que hace un creyente que ora, y yo misma 
creo haber orado.” (DJ., 66) 
 

Carmen Becerra (1997a, 136) também assinala o pendor religioso da experiência das 

mulheres com Don Juan, descrevendo-a como “placer casi místico, que anula su 

personalidad, que las funde con el todo, que las priva de su individualidad y las aproxima a 

la muerte (...)”. Trata-se, portanto, de uma experiência de supressão dos limites da 

individualidade, operando uma reintegração que, pela diluição de fronteiras entre sujeito e 

mundo e pela expressão religiosa que adopta, se torna uma duplicação do relato do “poema”. 

A capacidade de Don Juan é a de proporcionar uma experiência do amor reintegradora; ao 

conseguir, por meio de uma sexualidade desde então inelutavelmente profana e pecadora, 

recriar a experiência de unificação que a Graça e o amor consagrado garantiam, Don Juan vê 

a possibilidade da blasfémia perfeita. Aí se joga a sua partida com Deus: 

Yo pienso simplemente que el señor, para darme facilidades, ha querido 
mostrarme el terreno en que más apropiadamente puede ejercitarse mi 
enemistad. Porque he descubierto que las mujeres en mis brazos son 
felices. Lo son, quizá demasiado; lo son como solo podrían serlo en el 
Paraíso. Entonces, al darles semejante felicidad, arrebato a Dios lo que es 
suyo, lo que solo el debe dar. (DJ., 291) 

 

Contudo, Don Juan rapidamente descobrirá que em lugar de arrebatar a Deus o que é Seu, a 

experiência amorosa reconduz as mulheres a Ele. Na experiência completa de amor humano, 

elas redescobrem o amor divino. Este facto revela-nos também que para além da recusa 

adâmica, o amor humano continua a oferecer-se, ainda que imperfeito, como meio possível 

para uma experiência de felicidade e completude humanas, ou seja, dentro dos limites do 

humano. Don Juan terá também um vislumbre dessa possibilidade num outro momento 

central da obra, em que se torna patente o seu entendimento do amor e os motivos que o 

levam a recusá-lo: a noite de núpcias com Mariana.  
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Na noite de núpcias, Don Juan tem uma experiência da sexualidade diferente da 

frustração em que culminara o primeiro encontro com Marian: não aspirando à supressão do 

que determina ontologicamente o ser humano – o seu corpo e a sua individualidade – a 

experiência com Mariana torna-se uma experiência de humanidade no seu sentido mais total. 

É precisamente ancorando-se neste lugar de humanidade, não procurando elidi-lo, que o 

amor pode revelar-se como possibilidade de transcendência da individualidade – tanto 

aquela que o corpo delimita como a que a afirmação egótica da identidade constrói.  

Ao sair do banho em que se purifica, Don Juan reflecte: “Me pareció que el agua me 

devolvia la propriedad de mi carne, aquella noche entregada. Y, al recobrala, sentí como si 

robase” (DJ., 260). Esta carne que é possível “entregar”, “roubar” e “recuperar” mostra-nos 

como a individualidade do corpo pode ter fronteiras mais porosas do que as que a sentença 

de “fatalidade ontológica” (Tucherman 2004, 18) deixa entrever. Se a percepção do corpo 

próprio como totalidade é uma construção ficcional (Lacan 1966), e a sua existência para 

além da materialidade da carne é simbolicamente construída, também a percepção dos seus 

limites, aqueles que Don Juan tão dolorosamente sentira, é igualmente construída por meio 

de mecanismos semelhantes. Na verdade, o interior do corpo abre-se para o mundo por meio 

de inúmeras reentrâncias, não existe hermeticamente separado (cf. Gil 1997); a percepção 

das fronteiras do corpo é, por isso, também, uma construção subjectiva.  

 Don Juan apercebe-se que embora não possa tornar-se ontologicamente uno com o 

outro, a experiência do amor (e não meramente da sexualidade) representa uma partilha de 

vivências, que transforma a vida individual – e a própria identidade – num produto dessa 

partilha, como se torna patente nas palavras que em seguida dirige a Leporello: “Acabo de 

experimentarlo, aunque para ello haya tenido que olvidarme de mí mismo, de mim pasado y 

de mi porvenir; aunque haya aceptado como propio, por una noche, un porvenir que no lo 
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será nunca” (DJ., 262-3). Contudo, Don Juan não reconhece essa possibilidade de integração 

do outro não só na sua vida mas também na forma como se define como mais do que uma 

abdicação de si mesmo. Ou seja, ao afirmar que essa vivência comum só é possível através 

de uma rasura daquilo que constitui a sua auto-definição (“olvidarme de mí mismo”), está a 

recusar a possibilidade de uma reformulação da sua narrativa identitária, revelando assim o 

carácter prescritivo que ela reveste. Diz-nos Ysé Tardan-Masquelier (1998, 213) :  

[L]’aspiration fusionnelle, qui est la ‘tentation holistique’ par excellence, 
doit céder le pas à l’épreuve de la contradiction, ou – pour emprunter leur 
langage à certains grands philosophes actuels – l’identité ne se découvre 
qu’au fond de l’expérience de l’altérité.   
 

É precisamente a incapacidade de dar o passo da transposição da aspiração fusional 

para a experiência da alteridade que Don Juan demonstra. Esse aspecto torna-se manifesto no 

facto de a personagem afirmar que lhe foi necessário “esquecer o seu futuro”, e aceitar como 

próprio um futuro que nunca o seria. Ora, Don Juan não aceita a possibilidade de uma 

definição identitária dinâmica, de um devir em que ela se construa numa permanente 

reformulação e na incorporação de novos elementos. Erigindo-se em projecto de uma sobre-

humanidade orgulhosa da falha que a constitui, assumindo-se porta-estandarte da revolta, a 

personagem permanece presa de uma ideia de si que não deixa espaço a um dinamismo 

criativo, fincando-se num estatismo anquilosado. Atentemos, a propósito, no seguinte 

excerto de diálogo entre Don Juan e Leporello, ainda na sequência da noite de núpcias: 

Está escrito en alguna parte, pero hasta hoy no comprendí el sentido! “El 
que quiera perderse, se salvará”. No lo recuerdas? Pero ya no quiero 
perderme depues de haberme encontrado. Ayer estava conforme conmigo 
mismo e aceptaba las consecuencias de mi própria satisfacción. Por que 
ahora vacilo?  
- Será, mi amo, porque le han decubierto una versión de usted mismo con 
la que no había contado, y que no debe de ser muy desagreable, puesto 
que duda. (DJ., 264) 
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A percepção que Don Juan demonstra é, novamente, a de perda da sua 

individualidade – um exercício de abdicação do “eu”. A identificação deste “eu” com uma 

construção de carácter prescritivo torna-se clara na expressão “estar conforme consigo 

mesmo”, em que se evidencia o desejo de adequação a uma narrativa determinada. Leporello 

manifesta, na sua resposta, consciência do carácter eminentemente ficcional de qualquer 

narrativa identitária ao referir-se à “versão” de Don Juan que Mariana lhe teria revelado. No 

entanto, esse outro de si que a experiência amorosa lhe desvela é recusado pela personagem. 

Para Don Juan, este sentimento, pelo carácter de transcendência das suas categorias 

estabelecidas, é percepcionado como uma espécie de narcose, uma bruma que confunde os 

seres:  

Todavia mi corazón adolecía de haber amado aquella noche; de haber 
amado, a través de Mariana, al Universo mundo y a todo bicho viviente 
(...). Ya vés. A eso, Dios no le pone límites. Te deja amar lo que quieras, 
engolfarte en el amor, confundir en un solo sentimiento a las criaturas 
nobles e las depreciables” (DJ., 263).  

 

Esta descrição assemelha-se à do que fora a sua única experiência de unificação, à 

beira do rio. Este amor capaz de submergi-lo e de confundir as suas distinções racionais 

aproxima-se da beatitude conferida pelo amor divino, que Don Juan orgulhosamente deseja 

rejeitar. Para Don Juan, o amor não é mais do que uma ideia. O sentimento amoroso, que 

experimenta com Mariana, é de imediato recusado. Isto porque o objecto final da 

personagem não é a mulher, o outro feminino, mas Deus. Amar Mariana é já amar Deus 

através dela, num amor que a personagem vê como renúncia a tudo o que o define 

(“Renunciar: al nombre, a las riquezas, al mundo, a la libertad” [DJ., 264]). A recusa do 

amor humano, visto também ele como ameaça à sua autonomia, torna-se a inevitável 

repetição dessa negação maior. Tendo erigido a sua novo definição identitária em torno da 
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revolta (“soy pecado”, lembremos), uma reformulação capaz de incluir a nova experiência 

do amor seria, na perspectiva da personagem, uma experiência de exclusão de todos os 

outros elementos que o definem.  

No final da obra, a morte de Doña Ximena opera a viragem final da narrativa. Ao não 

sentir quaisquer remosos pela sua parte nos acontecimentos que culminam no suicídio de 

Doña Ximena, Don Juan sente que Deus lhe recusa a Graça ao recusar-lhe o arrependimento 

que habitiualmente se seguia ao pecado. Desesperado por já não sentir aquilo que 

interpretava como manifestação divina, confrontado com o horrificante silêncio do Céu, Don 

Juan regressa a Sevilha esperando aí conseguir uma resposta de Deus. O regresso de Don 

Juan é relatado na peça de teatro com que o texto encerra, e que significativamente possui 

um duplo título: El Final de Don Juan ou Mientras el Cielo Calla. Depois calculadamente 

de levar Mariana ao desespero, na sua loucura, por ter, segundo crê, atraiçoado a memória do 

marido, Don Juan exclama: 

- Y, ahora, sigue callado el cielo? – grito don Juan - .No hay una gota de 
gracia que les sobre a los ángeles para que don Juan se arrepienta? (...) 
- Juan, todavía quedo yo... (...) Las flores de mi jardín están llenando el 
aire con su aroma! Vamos a respirarlo juntos y emborracharnos de amor! 
(...) 
- El amor no me importa, Elvira. Lo que me importa es que Dios me 
responda de algún modo; que me muestre su ira o su misericórdia, que me 
colme el corazón de dolor, pero me grite: “Estás delante de mí, Juan! No te 
he olvidado!” (DJ., 390) 

 

Parece-nos significativa tanto a concepção do amor que Elvira revela como a 

secundarização de que ele é alvo, relativamente à busca de um sinal divino, na resposta de 

Don Juan. À embriaguez proposta por Elvira, que faz eco do que Don Juan repetidamente 

afirmara sobre o carácter obnubilante do amor em que Deus permitia que os homens se 

perdessem, opõe-se a secura das palavras de Don Juan, nas quais se torna patente o carácter 
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instrumental de que o amor sempre se revestiu para a personagem. Privado do sentimento 

que consegue inspirar, só a ideia do amor, como argumento na sua disputa académica com 

Deus, lhe interessa. Novamente, e pela última vez, o amor oferecido é recusado, desta feita já 

não em nome da liberdade, mas no reconhecimento da incapacidade final de a relação 

amorosa-sexual promover aquilo que era, na verdade, o objectivo único da personagem: a 

manutenção da relação com a divindade. Pois a rejeição activa da graça e do amor divino 

através do amor humano representa uma atitude que compromete o sujeito tanto quanto a 

aceitação o comprometeria. Esta recusa final da “salvação” pelo amor representa também, 

notemos, a recusa do paradigma Romântico, no qual o herói é redimido pelo amor de uma 

mulher, e que o texto de Natália Correia segue, ainda que reformulando-o. O eterno 

impenitente de Torrente não é resgatado para o Céu ou para o Inferno: Don Juan atravessa os 

tempos como figura límbica, perpetuamente buscando o pecado perfeito que faça estremecer 

o divino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao longo deste trabalho tentámos deslindar a forma como os textos D. João e Julieta, 

de Natália Correia, e Don Juan, de Gonzalo Torrente Ballester procuram responder à questão 

fundamental do porquê do comportamento das duas personagens principais, questão que, a 

nosso ver, é inextricável da representação das suas identidades como categoria problemática. 

A conduta amorosa dos dois protagonistas – assim o tentámos argumentar – decorre 

directamente da forma como estes se avaliam e se procuram definir no seu contexto, 

nomeadamente em resposta às tensões que emergem da sua Weltanschauung. Por este 

motivo procurámos perceber, num primeiro momento, quais os traços configuradores dessas 

tensões, através da análise dos mitos, motivos e filiações literárias e culturais convocados 

para a construção da Weltanschauung e representações identitárias de D. João Palmeira, em 

D. João e Julieta, e Don Juan Tenorio, em Don Juan.  

Assim, vimos que em D. João e Julieta, a metáfora teatral fornece o aparato 

conceptual que lança as bases da cosmovisão do texto. O topos do theatrum mundi, encenado 

pelo baile de máscaras, convoca para o texto a noção de bidimensionalidade que caracteriza 

o teatro, e que se reflecte na forma como as personagens se percepcionam a si mesmas e ao 

mundo: como locais de confluência das tensões instauradas por uma série de polaridades, 

definidas em binómios como verdade-ilusão, aparência-essência, rosto-máscara.  

Da avaliação que os sujeitos fazem daqueles pólos depende a sua auto-definição bem 

como o modo como se posicionam no mundo. Assim, em D. João e Julieta delineiam-se 

dois paradigmas identitários, identificando-se estes com cada uma das possibilidades de 

posicionamento relativamente àquela bidimensionalidade: o de Narciso, com que D. João se 
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identifica, representa um sujeito em busca de uma verdade interior, uma unificação da 

personalidade, consubstanciada na aceitação de todos os seus aspectos e numa acção que se 

pretende reflexo dessa interioridade. À semelhança do que o mito de Narciso também 

assinala, em D. João esse desejo de unificação conduz à alienação social, bem como a uma 

concepção do “eu” na qual a diferença não está contemplada. O segundo paradigma do texto, 

o da Máscara, é representativo de um sujeito que, constituindo-se fundamentalmente sobre a 

resposta social ao seu comportamento, permanece na ignorância (voluntária ou involuntária) 

da sua verdade interior. Ambos os paradigmas se revelam incapazes, pela parcialidade que 

os caracteriza, de resolver as tensões delineadas pelos binómios acima referidos. 

O motivo do teatro está também presente no texto de Torrente Ballester, Don Juan, 

em que surge como forma de sinalizar a auto-consciência das personagens Don Juan e 

Leporello da ambiguidade do seu estatuto, bem como a própria autorreferencialidade do 

texto. Contudo, em Don Juan não é o motivo do teatro mas a narrativa do pecado original 

que, ao desempenhar uma função análoga à do topos do theatrum mundi no texto da autora 

portuguesa, delineia o problema fundamental da obra, enformando também a cosmovisão 

das personagens. Enquanto narrativa da “invenção do humano”, como o designámos, o 

“poema do pecado de Adão e Eva” delimita a noção de humanidade que se joga no texto, 

dando simultaneamente forma definitiva às questões axiais do texto torrentino: a quebra 

voluntária do vínculo entre Deus e o homem, que conduz à exclusão da participação no amor 

divino e a decorrente inperfeição do amor humano. 

Será precisamente através da vivência do corpo e da sexualidade que Don Juan será 

levado a uma reavaliação dos próprios fundamentos da sua humanidade e consequente 

reformulação dos elementos definidores da sua identidade. A partir da centralidade da 

vivência sexual demos conta também do papel do corpo na constituição do sujeito e da 
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identidade. Fronteira que delimita o “eu” e posiciona o indivíduo em relação ao outro, ele é 

também um lugar em que se inscrevem práticas sociais e culturais. A experiência da 

sexualidade fará a personagem descobrir precisamente os discursos que sobre o corpo e 

aquele acto se inscrevem, forçando-o a um posicionamento relativamente a eles. Deste 

posicionamento decorrerá uma nova auto-definição identitária. A transgressão religiosa, que 

a personagem erige em elemento agregador da sua identidade, ao definir-se como “pecado”, 

transforma-a também na personagem monstruosa por excelência – aquele que tenta ombrear-

se com a divindade. 

Também em D. João e Julieta somos confrontados, desde as primeiras páginas, com 

uma figura representada como transgressiva, um ser monstruoso entre o divino e o diabólico 

– um super-homem nietzscheano em ostensiva afirmação egótica. Será também o encontro 

com o outro feminino, Julieta, a despoletar uma auto-avaliação e reescrita da identidade de 

D. João. É na abertura que Julieta provoca em D. João Palmeira que este pode finalmente 

repensar-se e aceitar na sua auto-definição a alteridade. O amor surge por isso configurado 

como força motriz de transformação e abertura cognitiva, tornando-se forma de acesso a uma 

unificação interna, só possível através da incorporação de noções de heterogeneidade e 

multiplicidade na constituição do sujeito.  

Esta transformação trata-se também de uma reescrita, como acima a designámos, 

porque os motivos nietzscheanos e mitológicos que confluem para a representação da 

personagem como representante de um ideal de sobre-humanidade são reavaliados, no final, 

à luz da nova tradição literária e conceptual que Julieta introduz no texto. Por oposição à 

afirmação egótica nietzscheana, cristalizada no ideal aristocrático, e a Narciso como mito do 

desejo de uma unificação da personalidade, motivos com que se identifica D. João, Julieta 

introduz, como alternativa, um modelo de sujeito fundado na ideia de incorporação da 
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alteridade, na conjugação dos opostos, numa tradição que se filia no universo simbólico da 

Alquimia e do pensamento jungiano, bem como numa figura mitológica que lhes é comum – 

a do andrógino. Paradigma alternativo ao de Narciso, o andrógino representa, no texto, a 

possibilidade de unificação da personalidade através da inclusão da diferença na constituição 

do sujeito.  

No texto de Torrente, por outro lado, o amor é fundamentalmente um problema 

académico, e a sua importância para Don Juan é instrumental – ele é o meio para o exercício 

da revolta e para a sua perpétua tentativa de forçar a mão divina. Debatendo-se com a ideia 

do amor, a personagem encerra-se contudo à experiência humana do sentimento. Na 

ambivalência da sua relação com Deus – desejando e recusando o Amor divino – a sua 

relação com o amor humano é apenas circunstancial.  

O amor, em ambos os textos, surge como a força capaz de quebrar a 

incomunicabilidade entre os seres. A personagem de Torrente recusa-o até ao fim, pois como 

vemos no decurso da experiência com Mariana, ele é uma abertura ao outro que, na partilha 

que origina, consegue tornar porosas as fronteiras entre corpos e individualidades. Porque 

olha apenas para o que em si julga digno de fazer parte de uma “identidade”, numa 

afirmação de individualismo que apresenta grandes semelhanças com a de D. João Palmeira, 

Don Juan não é capaz de olhar para o outro e de partilhar o seu mundo. Em ambos os textos 

– através da metamorfose operada em D. João Palmeira pelo encontro com Julieta e pela 

solidão final de Don Juan – mostra-se como o sujeito não pode definir-se a partir de uma 

identidade entendida como “mesmidade”, mas de uma unidade capaz de englobar a 

diferença.  

Diz nos Pedro Eiras que “o sujeito como outro é um lugar de libertação de qualquer 

metanarrativa que defina o “eu” a partir de uma identidade”. (Eiras 2005, 689). Ambas as 
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personagens o ilustram: afirmando uma definição identitária que lhes garante um sentido de 

unidade, mas que não deixa espaço para uma conciliação da dicotomia eu-outro, D. Juan e 

D. João Palmeira criam uma narrativa na qual o outro (exterior ou interior) não tem lugar. 

Note-se que mesmo a transformação final de D. João Palmeira, em D. João e Julieta, só é 

possível através de uma rasura do que até então a personagem fora: D. João torna-se Romeu, 

e só nessa assunção de um novo papel é que a personagem consegue abrir-se ao outro, pois 

Romeu simboliza também um sujeito que só se define com o outro. 

A forma como estes problemas são endereçados pelos textos reflecte desde logo a 

Modernidade em que ambos se inserem. Ambos os textos acusam a falência de uma verdade 

objectiva sobre o mundo e sobre o próprio sujeito, assistindo nós à emergência de um sujeito 

cuja consciência de si assenta na construção da interioridade através de um perpétuo 

movimento de auto-reflexão e auto-conhecimento. A experiência da crise, que em ambos os 

sujeitos se manifesta sob a forma de um sentimento de carência, torna-se a experiência 

fundadora da sua identidade, pois é em resposta a ela que ambos procuram constituir-se de 

acordo com uma noção sujeito forte – a que corresponde um “eu” uno e autónomo – de 

acordo com um ideal de sobre-humanidade que, diferentemente figurando em cada um dos 

textos, revelar-se-á contudo igualmente problemático pela recusa da alteridade que sempre 

configura. 

A nossa análise permitiu-nos também perspectivar os textos como produto de duas 

tradições e mundividências distintas, ainda que inscritos numa mesma modernidade. É uma 

axiologia de herança romântica que o texto de Natália Correia nos apresenta, na qual a 

aspiração ao absoluto da totalidade está omnipresente. “A tenaz valorização do sujeito como 

totalidade organizada do saber, da ética ou do poder” (Eiras 2005, 682), de herança 

romântica, tão viva em Natália Correia, é abandonada em Torrente. É apenas no momento 
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em que Don Juan adquire consciência do que não pode ser – de acordo com as 

determinações enunciadas pelo poema – que a sua identidade se reformula, construindo-se 

sobre essa ausência. Se em D. João e Julieta ainda nos é oferecida uma resposta às questões 

epistemológicas que se levantam, surgindo o amor como abertura cognitiva que permite a 

unificação a partir da experiência do outro, em Torrente essas questões já não existem. Já 

não se trata da possibilidade de emergência de um sujeito uno, realização do projecto de 

transcendência de si mesmo, e o amor de que se trata no texto, e o amor que Don Juan 

recusa, é o imperfeito amor humano ancorado num experiência de partilha vivencial.  

Contudo, em aparente paradoxo, enquanto uma ambiência trágica perpassa a peça da 

autora portuguesa, no duelo de D. João Palmeira com o mundo, no seu angustiado percurso, 

na sua apoteótica morte, o romance de Torrente está impregnado de um humor, de um 

sentido lúdico que desmente a possibilidade de tragédia desse sujeito que se ergue sobre um 

vazio, uma perda. O “desconcerto do mundo”, a incomunicabilidade entre os seres humanos 

e o céu silencioso de um deus sempre buscado mas sempre ausente – deus absconditus – 

libertam-se da sua matriz trágica. Enquanto o texto de Natália Correia encontra no homem a 

grandeza que é a medida para uma transcendência, o texto de Torrente Balllester encontra 

nele a medida de uma pequenez que se torna ela própria a sua possibilidade de grandeza. 

Esse corpo que o posiciona o sujeito no mundo, que nele se ancora também, cria um homem 

feito à sua exacta medida, um homem que se ergue sobre a fragilidade e grandeza que o 

existir no mundo lhe conferem.  
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