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RESUMO: Em sua obra Goethe, Schiller e Gonçalves Dias, o crítico teatral Ruggero Jacobbi 
observa que o drama Leonor de Mendonça de Gonçalves Dias incorpora o byronismo de 
temática neo-elisabetiana, mística ou sádica, dos ingleses e, sobretudo, dos alemães, dentro de 
uma técnica ainda “clássica e aristotélica”. Considerando a assertiva do diretor de teatro, o 
presente texto investiga quais características da literatura gótica são aproveitadas na obra 
gonçalvina colaborando para a efetividade dramática da peça. Sopesou-se também a singularidade 
com que os paradigmas desse gênero foram empregados pelo dramaturgo brasileiro. Vale lembrar 
que a literatura gótica e a romântica são cronologicamente próximas e dividem alguns temas, 
como o do herói transgressor, cujo processo mental interior é explorado em detrimento das ações 
exteriores. Nesse sentido, a exposição da interioridade das personagens avança tornando-as mais 
complexas. Os caracteres assumem um caráter ambíguo, muitos deles, por exemplo, expressam 
grandeza de caráter, mas devido às circunstâncias, essa superioridade é empregada para fazer o 
mal. O vilão-herói vai sempre contra a norma estabelecida e é sempre contrastado a outra 
personagem que, contrariamente, representa essa ordem. O leitor é, ao mesmo tempo, repelido 
pelo sadismo e envolvido pela trágica história de vida de figuras como Frankenstein, Heathcliff e 
Ahab. Assim, no drama gonçalvino infere-se que a literatura gótica se reverbera na figura do herói 
apaixonado que desafia as convenções sociais e se autodestrói, na feição um pouco demoníaca de 
um duque sedento por sangue. Em Leonor, a vítima, como estereótipo advindo dos romances 
góticos da “perseguida”. Na atmosfera de morte fortemente marcada nas falas e na caracterização 
do ambiente, bem como no adensamento do pathos com a sensação de escoamento do tempo. 
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A literatura gótica e a romântica são cronologicamente próximas e dividem alguns 

temas e características, como o herói transgressor, cujo processo mental interior é 

explorado em detrimento das ações exteriores. Pode-se notar que nos romances góticos a 

exposição da interioridade das personagens avança em relação às criações de Richardson, 

no sentido de que, naqueles, as ações dos caracteres passam a ser mais complexas do que 

um simples impulso seguido de remorso. As narrativas góticas não exibem apenas os bons 

sentimentos de seus heróis ou heroínas. As personagens assumem um caráter ambíguo, 

muitas delas expressam grandeza de caráter que, devido às circunstâncias, é empregada 

para fazer o mal. O vilão-herói vai sempre contra a norma estabelecida e é sempre 

contrastado a outra personagem que, contrariamente, representa essa ordem. O leitor é, 

ao mesmo tempo, repelido pelo sadismo e envolvido pela trágica história de vida de 

figuras como Melmoth, Frankenstein, Heathcliff, Ahab etc (HUME, 1969). 

 

He [Ahab] is a figure of immense stature, a good man, a kindly man of 
real humanity (witness his relations with Starbuck), but a man gripped 



by a deadly monomania which will destroy him and his companions 
with him. […] Ahab is a madman, and yet he remains a complex and 
tragic figure. […]Both books [Moby Dick e Wuthering Heights] leave 
us with great ambiguities; good and evil, love and hate are intertwined 
until they are inseparable. Motives which we might praise or blame 
without a second thought in our everyday worlds appear to us in the 
Gothic context as beyond judgment. We are brought to see the hurts of 
Ahab and Heathcliff, to appreciate their complexities, and ultimately to 
decline judgment on the damage they do to themselves and to others. 
(HUME, 1969). 

 

Em seu estudo sobre Leonor de Mendonça, Ruggero Jacobbi observa que 

Gonçalves Dias absorvera o byronismo de temática neo-elisabetiana, mística ou sádica, 

dos ingleses e, sobretudo, dos alemães, dentro de uma técnica ainda “clássica e 

aristotélica” (JACOBBI, 1958, p. 68-69). Aliás, vale lembrar com Kilgour (1995, p. 4) 

que o gótico é construído com base em diversas fontes: folclore britânico, baladas, 

romances, tragédias elizabetianas e jacobianas (especialmente as de Shakespeare), 

Spenser, Milton, ideias renascentistas sobre melancolia, “graveyard poets”, Ossian, o 

sublime, os novelistas sentimentalistas (Prévost, Richardson e Rousseau), tradições 

germânicas (especialmente Die Raüber e o Visionário de Schiller). Embora as razões da 

assertiva de Jacobbi sejam explicitadas resumidamente, infere-se que o byronismo na 

peça gonçalvina se reverbera na figura do herói apaixonado que desafia as convenções 

sociais e se autodestrói, na feição um pouco demoníaca de um duque sedento por sangue, 

na atmosfera de morte fortemente marcada nas falas, sobretudo nas do jovem Alcoforado 

e de d. Jaime, as quais expressam os augúrios dos infortúnios desde o início da peça. Já 

Leonor, a vítima, representaria o estereótipo da “perseguida”, advindo dos romances 

góticos. Alcoforado assume, em parte, a figura do homem fatal, no sentido de que o seu 

amor causa a destruição da mulher amada.  

No Romantismo, o modelo de amor terno e conjugal será contraposto ao de amor 

sádico e masoquista. Mario Praz define algumas características do homem fatal, inspirado 

em Lord Byron: nobre, belo, misterioso e decaído, com olhos penetrantes, tristes e 

inesquecíveis, ele seduz e destrói as suas vítimas apesar de sua aparente fragilidade. No 

teatro romântico, Antony de Alexandre Dumas é um exemplo paradigmático do homem 

fatal (PRAZ, 1996, p. 7-91). 

 

 No drama em questão, d. Jaime é a personagem que mais se aproxima das 

características do herói-vilão gótico, pois, apesar de injustamente matar a esposa e o 

suposto amante, a sua história e o seu sofrimento não deixam de compadecer o 



leitor/espectador. O seu desejo de vingança, a desconfiança permanente e os “acessos 

nervosos” assemelham-se aos do monomaníaco Ahab. Contudo, é preciso atentar para o 

fato de que o duque, mesmo sendo uma figura ambígua, representa a ordem estabelecida.  

 

A tirania encarnada pelo vilão é frequentemente associada por uma 
parte da crítica especializada à metáfora de uma sociedade arcaica, cujo 
poder concentrava-se nas mãos dos senhores e do clero, que perde 
paulatinamente seu espaço para um novo tipo de organização emergente 
no século XVIII. (MENON, 2007, p. 37).  
 

Contudo, ele gostaria de seguir suas escolhas, contrárias às convenções sociais. 

Vale lembrar também que seu poder, quase tão amplo como o do rei, infunde terror. 

Quando analisa a relação entre a grandiosidade e o sublime, Burke assinala que a dor, 

nesse caso, é infligida por uma força superior que impressiona, e o poderio dos reis e 

governantes causam a mesma sensação (BURKE, 1993, p. 54).  

 Ao final do drama a atitude do duque de Bragança excede o âmbito da vingança 

ou de defesa da honra do marido traído. De forma sádica1, ele se compraz em executar a 

esposa como deixa transparecer a ironia de suas falas: “O DUQUE – (em voz alta) – A 

filha de D. João de Gusmão, duque de Medina Sidônia, conde de Niebla, marquês de 

Cazaça e senhor de Gibraltar, merece contemplação pela sua hierarquia. (à Duquesa) – 

Não vos parece?”(DIAS, 1998, p.967); “O DUQUE – E do céu  é que vem esta inspiração, 

Sra. Duquesa. Alegrai-vos... tereis um duque por carrasco!” (DIAS, 1998, p. 967). 

 Menon (2007, p. 102) assinala que o herói gótico não é tão relevante quanto o seu 

antagonista. Com caráter linear e previsível, a personagem heroica reflete atributos do 

cavaleiro medieval, como possuir extrema bondade, devotamento e piedade. A 

pusilanimidade desses heróis pode ser vislumbrada no fato de, na literatura gótica, serem 

os antagonistas chamados de vilão-herói, porque é neles que se concentram a narrativa e 

a atenção do leitor.  

Alcoforado descende dessa linhagem de heróis. Mas, contrariamente ao 

protagonista do romance gótico, ele não salva a heroína. Antônio Alcoforado é antes um 

dos elementos que propulsiona a “falha” de Leonor e a sua ruína. Ademais, o jovem não 

se coaduna à ordem social estabelecida, pelo contrário, ele morre na tentativa de desafiá-

la. Assim, socialmente inferiorizado e moralmente superior, Alcoforado conjuga o 

                                                
1 “Ao passo que, no sadismo, trata-se de ter prazer com a destruição contemplada, a destruição mais amarga 
sendo a morte do ser humano. É o sadismo que é o Mal: se se mata por um proveito material, não é o 
verdadeiro Mal, o Mal puro, já que o assassino, além do proveito obtido, tem prazer em ter ferido.” 
BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. Trad. Suely Bastos. Porto Alegre: L&PM, 1989, p. 14.  



dualismo típico dos heróis românticos. Arrogante, ele quer arrebatar a duquesa, para 

juntos, por meio do sentimento mais sublime, o amor, erguerem-se acima do ordinário, 

acima da vida (PRADO, 1996, p. 179). Vale observar que Leonor não compartilha esse 

desejo. 

  A heroína gótica (e também a heroína do romance sentimental), em suma, a 

perseguida, provavelmente também descende das personagens das novelas de cavalaria, 

no sentido de que ela é exposta a uma situação de perigo. Nos textos cavaleirescos, a 

protagonista é salva pelo herói que apresenta um caráter irrepreensível e altruísta. Dessa 

forma, a heroína serve como meio para enaltecer a figura do cavaleiro. Na narrativa gótica 

esse esquema é modificado. A personagem feminina, exemplo de virtude, passa a 

representar o contraponto do vilão. A sua figura é sempre relacionada ao espaço, este 

significando o subjugo em relação à dominação masculina (MENON, 2007, p. 102), seja 

por meio do enclausuramento ou de perseguições inflamadas por paixões desenfreadas.  

Kilgour (1995, p. 38) distingue duas leituras críticas em relação à situação em que 

a heroína é colocada nos romances góticos. Uma delas entende essa conjuntura como uma 

subversão da ordem, que é seguida pela restauração da norma, a qual, depois da 

experiência de terror vivida, passa a ser imensamente desejável. Outra interpretação vê o 

gótico como um gênero que provê um enredo de “subversão feminina”, pois a evasão do 

mundo real aventada pelo gênero dá à literatura a possibilidade de indiretamente criticar 

as coisas como elas são. Dessa forma, subentende-se que a partir da literatura gótica o lar 

passa a ser visto como uma prisão, na qual a mulher indefesa fica à mercê da violenta 

autoridade patriarcal, revelando as contradições intrínsecas à sociedade burguesa. 

  Leonor assemelha-se às heroínas sentimentais e também é submetida a uma 

espécie de perseguição pelo marido. D. Jaime aterroriza a esposa seja por meio de seus 

ataques involuntários, seja por sua simples presença. No entanto, assim como suas 

predecessoras sentimentais e góticas, a duquesa deixa entrever outra possibilidade de ação 

em que as amarras sociais representadas pela figura do marido e do espaço em que 

coabitam seriam transgredidas.  

 

...[Os] romances sentimental e gótico brincam perigosamente, para uma 
época que tanto se empenhou em sublinhar a nova moralidade, com a 
exposição de suas heroínas a situações ‘de risco’ (como o incesto ou o 
estupro), fazendo-as caminhar no fio da navalha que poderá levá-las à 
perdição. Ao pôr a virtude de suas personagens à prova, mesmo que 
seja para reafirmá-la, triunfante, ao final, excitam a imaginação do leitor 
e deixam vir à tona o avesso da moral que proclamam, revelando a 



‘sombra’ que esta derivação do romanesco – o gótico – saberá tão bem 
encampar. (VASCONCELOS, 2007, p. 133). 

 

  Além disso, Punter (1980, p. 127) assevera que a sociedade que gerou e leu a 

ficção de cunho gótico se caracteriza por se tornar consciente das injustiças perpetradas 

em diferentes áreas, como a desigualdade na relação entre gêneros. Essa temática 

perpassará a literatura romântica, como ilustra Leonor de Mendonça. Aliás, no gótico, 

as relações humanas, levadas ao extremo da violência e da destruição, tornam-se 

desfamiliarizadas, causando estranhamento e horror. O tema do incesto2 adotado na 

literatura de terror e na romântica, por exemplo, contém a ideia de um desejo anormal e 

extremado que vai de encontro aos padrões sociais, violando os laços familiares.  No 

entanto, quando se expõe o que seria o oposto do que a sociedade almeja, 

contraditoriamente se reproduz uma forma exacerbada da relação que realmente se deseja 

(KILGOUR, 1995, p.12). 

 Outra característica da literatura de terror que se reflete no Romantismo, e parece 

ser bastante importante para a caracterização das personagens de Leonor de Mendonça, 

é o interesse pela infância como determinante para a vida adulta. Segundo Kilgour (1995, 

p. 34-36), a relevância desse período da vida deve-se ao crescimento do interesse pela 

individualidade e pelo passado histórico. Pensadores como Locke passam a ver essa etapa 

como um estágio de formação. A ideia de que a criança nascia corrupta e deveria ser 

redimida por meio da educação vai sendo substituída pelo idealismo rousseauniano, no 

qual o princípio anterior é subvertido: nasce-se inocente e depois se é corrompido pela 

sociedade3.  Também a liberdade experimentada durante a puerícia é oposta à escravidão 

da maturidade, assim como a liberdade individual se contrapõe às normas sociais. De 

qualquer forma, a infância é vista como o período que determina a identidade do 

indivíduo.   

 No gótico, essa tendência se coaduna com o interesse por estados mentais 

anormais. Assim, criam-se personagens que não amadurecem e tornam-se excêntricas, e 

cujo desenvolvimento não é teleológico, mas compulsivo e caracterizado pela repetição. 

                                                
2 Vale lembrar que Gonçalves Dias se apropria da temática do incesto associada com a de reclusão em outro 
drama, Beatriz Cenci. 
3  Um exemplo célebre dessa concepção rousseauniana de infância pura seria o monstro  de Frankenstein: 
“Mary Shelley is here concerned to present the monster in the light of Rousseauistic and Godwinian 
theories, as born innocent, a tabula rasa, a being who well have his psyche formed by his contacts with 
circumstance.” PUNTER, David. The Literature of Terror: a History of Gothic Fictions from 1765 to the 
Present Day, New York: Longman, 1980, p. 124. 



Elas permanecem presas ao passado e não se desenvolvem. O gótico, nessa perspectiva, 

seria uma versão distorcida do Bildungsroman. 

 Essa visão da infância como fator determinante da individualidade (e do destino) 

perpassa o drama gonçalvino. Os problemas vividos na infância dos protagonistas da peça 

interferem no desenvolvimento das personalidades e colaboram para o desfecho trágico. 

O jovem Alcoforado possui uma família que o ama, mas há, nessa estrutura, a ausência 

da mãe e o drama sugere que o amor que ele sente pela duquesa se relaciona com essa 

carência. Nessa busca por um amor impossível, seja o da mãe ou de Leonor, Alcoforado 

sabe que não terá uma existência longa, lançando-se para o abismo da morte. A duquesa 

de Bragança sofreu a falta dos pais e de tudo que amava, pois devido ao casamento com 

d. Jaime, ela foi obrigada a deixar sua casa ainda criança. O (futuro) marido mostrou-se 

gentil, mas nunca a amou e é principalmente pela ausência de amor que ela sofre. No 

entanto, o duque é a personagem que mais se aproxima do modelo gótico, pois os 

acontecimentos vividos na infância moldaram-lhe um caráter irascível e compulsivo. Os 

traumas infantis são obsessivamente relembrados. Os ataques frequentes mostram que, 

somente repetindo a violência experimentada, ou seja, derramando sangue, ele se sente 

aliviado. Note-se que mesmo a atividade da caça, um dos subterfúgios utilizados pelo 

duque para acalmar seus nervos, pressupõe a ideia de matar.  Ademais, as suas falas 

refletem a compulsividade de suas ações porque se caracterizam pelos imperativos, pelo 

uso dos sinais de pontuação e pela repetição das palavras, como em: “- Falai! Falai!”; “- 

Estúpido! Estúpido! Estúpido!”; “- Eu estava sufocado! (...) - Sangue!... Sangue!... 

Sangue!”; “- Morrereis!.... Morrereis!...”, dentre outras.  

 A afinidade entre a literatura gótica e a romântica também pode ser percebida nas 

preferências em relação à seleção do espaço e do tempo. Os lugares e períodos 

preponderantemente empregados em narrativas góticas e, posteriormente, nos dramas 

históricos são: sul da França, Espanha, Itália ou Alemanha durante o século XVI. De fato, 

na literatura gótica não há uma preocupação com relação à caracterização espaço-

temporal (diferentemente do romance e de grande parte dos dramas históricos). Essencial 

aí é a noção de distanciamento, o tempo e o espaço devem estar distantes do século 

coetâneo e apresentarem uma atmosfera assustadora e ambígua. Na peça em questão, a 

demarcação histórica do tempo e do espaço é importante não só por se tratar de uma 

característica do drama baseado em acontecimento verídico, mas também por contribuir 

com o significado social que a obra abrange. É preciso aclarar que o abrandamento do 

contorno espaço-temporal reduziria o sentido de embate social, tanto do ponto de vista 



do lugar que as personagens ocupam na sociedade como do ponto de vista de gênero que 

a luta entre os três protagonistas configura. Aliás, de acordo com Punter (1980, p.61-66), 

na produção literária gótica é possível encontrar engajamento político e social, a 

dificuldade em negociar essas questões pode ser visualizada na própria convenção 

estilística do gênero que reage contra toda a sobriedade do período anterior. Die Räuber 

de Schiller foi a fonte do ‘gótico político’, principalmente a figura de Karl Moor, símbolo 

de aspiração pela liberdade que inspirará o herói byroniano.  

 

Para pensarmos o espaço em Leonor de Mendonça, vale lembrar com Malta 

(2010, p. 2) que a valorização da ambientação nos romances, sobretudo no final do século 

XIX, descende dos romances góticos cujas convenções devem provocar suspense e medo. 

Neles o espaço era mormente representado por castelos medievais, masmorras, escadas e 

corredores, enfim, lugares sinistros e misteriosos que determinavam, como recursos 

narrativos, um clima de tensão e uma atmosfera sobrenatural. Dessa forma, o lugar da 

ação passa a ser tão importante quanto o próprio enredo. Em O Morro dos Ventos 

Uivantes, de Emily Brontë, por exemplo, a lúgubre propriedade de Wuthering Heights 

simboliza o conflito e as tormentas que o amor entre Heathcliff e Catherine suscita4. Esse 

tipo de ambientação foi transposto para os romances e dramas históricos, tornando-se 

lugar comum. 

Aos poucos, as descrições de castelos e masmorras são substituídas pela 

representação do ambiente doméstico como um todo, e os mistérios são sucedidos pela 

exposição da banalidade cotidiana. Valorizam-se as relações sociais domésticas e com 

elas a relação entre o meio, as personagens e a trama. A exposição do lugar da intimidade 

suscita no leitor um sentimento de identificação e, ao mesmo tempo, de curiosidade.  

 

A correspondência entre objeto e pessoa ocorria em um universo 
especial: o doméstico - lugar das intimidades, das questões do privado, 
do campo dos sentimentos e psicologias individuais. Lugar de sonhos 
[...], onde a ideia de abrigo, de segurança, sobrepunha-se à paisagem 
caótica do lado de fora. De certo modo, foi na segurança desse espaço 
de morada, de lugar de dentro, que muitas histórias se fizeram construir, 
impregnaram imaginações e criaram visualidades próprias no século 
XIX. (MALTA, 2010, p. 2). 
 

                                                
4 “Wuthering Heights é o nome da residência do Sr. Heathcliff, ‘Wuthering’ é um provincianismo que 
descreve o tumulto atmosférico a que este local está sujeito em época de tempestades. E, com efeito, ali em 
cima deve haver, em qualquer tempo, ventilação pura e salubre.” BRONTË, Emily, O morro dos ventos 
uivantes. Trad. Raquel de Queiroz. São Paulo: Abril, 2010. p. 10. 



 
 Em Leonor de Mendonça paira uma atmosfera gótica no sentido de que o palácio 

em Vila Viçosa é um lugar fechado, ou melhor, isolado e de difícil acesso. Além disso, o 

assassinato dos “amantes” reverbera a atmosfera de terror dos romances góticos, pois as 

personagens não deixam de ser vítimas desse espaço sem saída quando são encurralados 

no quarto da duquesa.  A aflição de Leonor se avoluma nas últimas cenas porque ao fator 

espaço agrega-se o tempo, isto é, à sensação de enclausuramento se junta a de escoamento 

do tempo de vida da heroína. Essa dupla pressão cria um efeito onírico, de pesadelo. 

 

A DUQUESA (só, nos degraus do altar) – Não posso orar!... O meu 
coração não pode despregar-se da vida, minha alma não pode elevar-se 
até Deus, e a religião me não pode consolar!... Quisera ter alguém que 
me falasse, porque me parece que isto é um sonho! Um sonho horrível 
que me está sufocando!... (pausa) Tenho frio!... Mas por que aterrar-me 
assim?  (DIAS, 1998, p. 957). 

 

O DUQUE – Findou-se o prazo, senhora. 
A DUQUESA – Senhor, mais um instante. 
O DUQUE – Mais dez minutos. 
A DUQUESA – É pouco, senhor: tenho tanto para vos dizer! 
O DUQUE – Tendes um quarto de hora. (DIAS, 1998, p. 963). 
 

 Vale adicionar que, na literatura gótica, outros ingredientes colaboram para criar 

uma ambientação de tensão e medo, como o silêncio perturbador, as ventanias, as 

tempestades, os ruídos e objetos misteriosos.  A sensação claustrofóbica imposta por um 

lugar fechado ou labiríntico bem como a natureza sombria e misteriosa provocam 

ansiedade nas personagens, as quais mormente apresentam estados emocionais 

condizentes com o espaço, apresentando-se melancólicas, amedrontadas ou 

desequilibradas.  

 Na peça em questão, o clima de tensão vai sendo construído desde o início do 

drama. Já no I Ato, após o episódio da caçada, d. Jaime vaticina o desfecho cruel, 

pressentindo para a vítima um fim inevitável. Mas é no II Ato que essa ansiedade alcança 

seu clímax.  Os pressentimentos se recrudescem, a noite se adensa escura e feia, os dobres 

do dia de finados ressoam agravando a angústia do jovem Alcoforado.  Por sua vez, no 

palácio, o duque prevê as tempestades e evoca: “Oh! Venha embora o azar maldito, que 

não será pior que esta ansiedade!...” (DIAS, 1998, p. 944).  

 Na peça, há uma insistência em associar a noite com angústia e terror, pois a 

véspera já havia sido aflitiva para o duque e a duquesa. Ambos haviam dormido mal 

rememorando suas lembranças, dissabores e desejos. Além disso, a repetição da ideia de 



obscuridade da noite coadunada com a de horror: “ALCOFORADO – A noite vai escura 

e feia!”; “ALCOFORADO – O céu está coberto de nuvens; a noite vai escura e medonha!” 

(DIAS, 1998, p. 935 – 936)  não coopera apenas com a descrição do espaço/tempo, mas 

remete também à imensidão. Burke assinala que a falta de visibilidade no escuro 

incapacita-nos de conhecer a dimensão do perigo vindouro, fazendo avolumar o nosso 

medo. Assim, o escuro torna a ameaça imensurável e muito mais assustadora do que a 

descrição minuciosa do mal: “Para tornar algo extremamente terrível a obscuridade 

parece ser, em geral, necessária. Quando temos conhecimento de toda a extensão de um 

perigo quando conseguimos que nossos olhos a ele se acostumem boa parte da apreensão 

desaparece.” (BURKE, 1993, p. 68). 

  É interessante observar que, segundo Halsall, no teatro hugoano o espaço interage 

com as personagens e revela as pretensões, maquinações e perfídias que envolvem a 

trama, perfazendo-se em ambientes misteriosos, tortuosos e angustiantes:  

  

Hugo was partial to a décor of hidden passages, reversal of on-stage and 
off-stage events, and above all to a dynamic interaction between 
character and stage setting. Setting participates in dramatic action. Thus 
‘local colour’ should not only convince us of the historical period and 
place, it should also reveal the motives, lusts, ambitions of the 
inhabitants. Angelo´s palace, with its secrets passages, hidden doors 
and wall cavities admirably suggests the atmosphere of intrigue and 
violent double-dealing that Padua´s podesta maintains in order to keep 
his power. (HALSALL, 1998, p. 147).  

 

O palácio ducal e a casa de Alcoforado em Leonor de Mendonça, considerando 

as diferenças e aproximações com o teatro de Hugo, podem ser analisados abarcando o 

significado que esses elementos góticos assumem.   

 Vale lembrar que a já comentada ambiguidade subsumida na figura do herói-vilão 

gótico inicia a tendência romântica para o duplo, o obscuro, o caótico, o demoníaco e 

dionisíaco, que pode ser lida como uma forma de expressar a insuficiência da razão (e da 

religião) em compreender a realidade e o sujeito.  O romântico descobre o inconsciente 

que explica a existência de tendências e desejos que a razão rejeita. Assim, o 

psicologismo, que a literatura sentimental e a gótica ensaiaram, e que culminou na 

literatura moderna é bastante presente no Romantismo. No caso de Leonor de 

Mendonça, é nítida a preocupação do autor em apresentar personagens não lineares, 

sobretudo o casal de duques. D. Jaime e d. Leonor ora agem de acordo com a razão 

conformando-se às regras sociais, ora agem irracionalmente movidos por desejos, paixões 



e traumas infantis.  Por sua vez, Alcoforado, apaixonando-se pela duquesa, atua movido 

por um desejo que não pode explicar, mas sentir.  

 

[O romântico] Descobre que ‘duas almas habitam em seu seio’, que 
algo em seu íntimo sente e pensa não ser idêntico a si mesmo, ele 
carrega consigo seu demônio e seu juiz – em suma, descobre os fatos 
básicos da psicanálise. Para ele o irracional tem a inestimável vantagem 
de não estar sujeito ao controle consciente, motivo pelo qual enaltece o 
inconsciente, os instintos obscuros, os estados oníricos, os devaneios e 
êxtases da alma, e busca neles a satisfação que não lhe é assegurada 
pelo frio e crítico intelecto. (HAUSER, 1998, p. 679-680).  

 

 Novamente, é a figura de d. Jaime que apresenta de forma mais pungente um 

caráter dúbio, excêntrico, terrível. Na cena III do I Ato, o duque mostra-se compreensivo 

e preocupado com a esposa. Consciente de seus defeitos, ele sugere a Leonor que volte 

para a corte. Logo depois dessa prova de consideração, começa a atemorizar a consorte 

com mais uma de suas crises e um sinistro discurso premonitório. Aliás, é sintomático (e 

irônico) que ele informe a própria Leonor que uma fatalidade recairá sobre a família, 

dizimando uma vítima: “O DUQUE – (...) A minha insônia desta noite, as duas mortes 

de que escapastes, fazem-me crer que uma fatalidade sobrevirá hoje à minha família. Não 

o duvideis!... Será o terceiro golpe o mais terrível! A vítima não escapará.” (DIAS, 1998, 

p. 928). 

Como muitos dramas históricos e melodramas coetâneos, Gonçalves Dias 

assimilou algumas características da literatura gótica que se refletem na conformação das 

personagens, do espaço e do tempo. O viés opressivo e lúgubre nos caracteres pode ser 

vislumbrado na obsessão por autodestruição em Alcoforado, na violência e melancolia 

do Duque e na submissão de Leonor que a perfaz em vítima. Além disso, Dias incorpora 

incidentes da infância das personagens a fim de delinear suas personalidades e justificar 

certas ações. O palácio ducal, isolado e de difícil acesso denota a ideia de 

enclausuramento, de impossibilidade de saída, de fatalidade. E, definitivamente, não há 

saída desse espaço para Leonor e Alcoforado. No que tange ao tempo, vale lembrar que 

o encontro entre a nobre e o jovem fidalgo acontece à meia-noite, no dia de finados: uma 

noite encoberta de trevas perpassada pelo som dos dobres. O uso dessa ambiência gótica 

em Leonor conforma-se às ideias expostas no Prólogo da peça: de representar a opressão 

que a mulher e todos aqueles que tem pouco poder na sociedade, como Alcoforado, 

sofrem. A tentativa de libertar-se das amarras sociais termina em fatalidade. 
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