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Segundo Bénéjam-Bontems, o mito da Idade de Ouro “é o mais 
representativo dos grandes mitos da humanidade.”(BÈNÈJAM-BONTEMS, 
1997, p. 47). Isso porque a idéia de um tempo e de um lugar onde pudesse 
reinar a paz, a abundância e a justiça percorreu muitos séculos e civilizações. 
Além disso, foi também abordado por literaturas diversas, cujo pensamento 
recorrente seria o de uma felicidade regida pelos deuses ou por Deus, 
dependendo da cultura em que se inserisse. 

De tal forma esse mito revitalizou-se que, em cada cultura, vai revestir-
se de um modelo e de um nome: “mito de Dilmun”, na Suméria; de “Rê e Isis”; 

RESUMO: A narrativa de Autran Dourado tem, em geral, 
as Minas Gerais como cenário, mas não é a Minas real, é 
uma Minas imaginária, mítica, trágica e, obviamente, 
barroca. Quando se fala em uma Minas Gerais 
imaginária, isso não significa que o autor tenha 
desprezado a história da sua terra natal, ao contrário, ele 
serviu-se da realidade histórica das Minas Gerais como 
matéria prima, para criar, ou, como ele mesmo afirma, 
“para compor um outro real”. É o que se pode ver, 
principalmente, no romance Os sinos da agonia. Este 
romance pinta o retrato da sociedade patriarcal brasileira 
construída a partir do brilho do ouro das Minas Gerais, e 
mais, mostra não só a ruína dos valores da família 
patriarcal como também as mudanças econômicas e 
políticas ocorridas na segunda metade do século XVIII. A 
obra transita entre os restos de opulência, resquícios do 
ciclo do ouro, e da agropecuária. Porém, essa história 
real não se faz ostensivamente presente no romance, ela 
surge mesclada aos mitos, histórias de paixões, sonhos, 
tragédias, dramas individuais e coletivos, em uma 
narrativa à qual se misturam o tempo real e o tempo 
mítico. Os sinos da agonia registra, de maneira bastante 
complexa, o início da decadência do ciclo do ouro, a 
transição para a agropecuária e todas as conseqüências 
advindas desses processos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Os sinos da agonia; decadência; 
transição política. 
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no Egito; do “Éden”, em Israel e de “Crono”, na Grécia. Mas é em Roma que o 
nome Idade de Ouro (tempus aureum) fixa-se em definitivo na literatura 
européia. 

De qualquer forma, a revitalização do mito tem como função fazer 
renascer nos homens, principalmente em períodos de crise, a esperança de um 
tempo de bonança, durante o qual os homens viveriam em paz, na abundância 
e ladeados pela justiça. 

Da tríade paz, abundância e justiça, a que mais se fixou no imaginário 
humano foi a abundância, representada pelo jardim do Éden, ou seja, um 
paraíso, no qual haveria uma flora exuberante brotando em uma terra fértil e de 
onde verteriam flores e frutas, ao lado de muitas águas. Seria um paraíso 
terreal, no qual os homens poderiam viver felizes a partir da fartura que o lugar 
oferecia. 

Essa imagem do paraíso terreal alimentou a fantasia dos homens acerca 
de um mundo novo, contribuindo para que os navegadores se aventurassem 
por lugares longínquos. 

 
Não só o deslumbramento de um Colombo divisava as suas 
Índias e as pintava, ora segundo os modelos edênicos provindo 
largamente de esquemas literários, ora segundo os próprios 
termos que tinham servido aos poetas gregos e romanos para 
exaltar a idade feliz, posta no começo dos tempos, quando um 
solo generoso, sob constante primavera, dava de si 
espontaneamente os mais saborosos frutos, onde os homens, 
isentos da desordenada cobiça (pois tudo tinham sem esforço 
e de sobejo), não conheciam ‘ferros, nem aço, nem armas’, 
nem eram aptos para eles. (HOLANDA, 1977, p. 179) 
 

Foi essa a visão que os portugueses tiveram quando desembarcaram no 
Brasil, estimulados pela idéia de que aqui se poderia encontrar ouro, prata e 
pedras preciosas, como se pode vislumbrar em A Carta, de Pero Vaz de 
Caminha, bem como no Tratado da Terra do Brasil, de Pero de Magalhães de 
Gândavo, setenta anos depois da chegada de Cabral do Brasil. Tanto a Carta 
quanto o Tratado descreviam não só o que viam, como mesclavam projeções 
oriundas da concepção européia sobre tempos felizes e paraísos terrestres, 
isto é, reminiscências do mito da Idade do ouro. No caso da Carta, o próprio 
Caminha aponta a possível fantasia da esquadra a respeito da existência de 
ouro na terra recém descoberta. 

 
Viu um deles [um dos primeiros índios a irem a bordo de um 
dos navios da esquadra] umas contas de rosário brancas, 
acenou que lhas dessem, folgou muito com elas, e lançou-as 
ao pescoço. Depois tirou-as e engrolou-as no braço e acenava 
para a terra e de novo para as contas e para o colocar do 
Capitão [Pedro Álvares Cabral, que porta um grosso colar de 
ouro] como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto 
tomávamos nós por assim o desejarmos. (Grifo nosso). 
(CORTESÃO, 1943, p. 207) 
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Acrescente-se a essa visão edênica, o mito do Eldorado, segundo o qual 
haveria lugares com serras resplandecentes, das quais brotava ouro puro. 
Esse mito foi reforçado com a descoberta das minas do Potosi, no Peru, tendo 
os espanhóis, nela, encontrado o seu Eldorado. 

Isso fez com que no Brasil se intensificassem as buscas por ouro e 
prata. Várias “entradas”, então, formaram-se sob os auspícios da Coroa 
portuguesa, ou por intermédio de particulares, a fim de explorar a nova terra 
com o intuito de enriquecer com o metal ou com pedras preciosas, tal qual 
ocorreu com Fernão Dias Paes que, no entanto, só achou turmalinas. Porém, 
alimentado pelo sonho de localizar serras resplandecentes, o colonizador 
continuou suas explorações, tanto que julgou ter encontrado, nas Minas Gerais, 
o Eldorado brasileiro.  

A partir da descoberta do primeiro ribeirão com cascalho aurífero, por 
Antonio Rodrigues Arzão, segundo Laura Vergueiro (1981), ocorreu uma 
verdadeira corrida do ouro à região das Gerais. 

Os que assim se moviam, atraídos pela visão tentadora do Eldorado, 
encontravam uma realidade bastante diferente da que lhes coloria os sonhos. 
Os aglomerados mineradores formaram-se rapidamente, devido ao afluxo 
repentino de grandes levas humanas. Dessa forma, não havia roças de 
alimentos que bastassem para atender à substância daquela quantidade de 
gente, e ainda não se passara o tempo necessário à formação de um complexo 
abastecedor na região que se ia devassando. Nos anos de 1697-98 e de 1700-
1 ocorreram crises de fome que chegaram a atingir proporções catastróficas, 
os mineiros morriam à míngua “com uma espiga de milho na mão, sem terem 
outro sustento”, como disse o jesuíta Antonil (Apud SILVA, 2001, p.75). Em 
decorrência da terrível escassez de gêneros alimentícios, os poucos que 
conseguiam entrar na zona mineradora alcançavam preços fantásticos, as 
minas passaram a ser, por quase todo o século XVIII, o centro de inflação da 
Colônia. 

A exploração do ouro, em Minas Gerais, inicia-se com o ouro de aluvião 
e, posteriormente, com a escavação das minas. No entanto, a partir da metade 
do século XVIII, esta forma superficial de mineração vai decaindo cada vez 
mais e a Coroa portuguesa, para compensar as perdas, eleva os tributos dos já 
endividados senhores das minas. Foram poucos os que verdadeiramente 
conseguiram enriquecer com o ouro das Minas Gerais. Aliás, na opinião de 
Vergueiro, a maioria das grandes fortunas não foi conseguida com a 
mineração, mas com o comércio e, apesar da opulência de alguns, “as Minas 
do século XVIII foram uma capitania pobre” (VERGUEIRO, 1981, p. 47). Ainda, 
conforme Vergueiro, a produção das Minas foi abundante até a década de 
1730, começando a declinar na década de 1740 e entrando em franca 
decadência a partir de 1763. 

O romance Os sinos da agonia remonta à segunda metade do século 
XVIII, ou seja, quando o ciclo do ouro já estava entrando em decadência. A 
narrativa de Autran Dourado tem, em geral, as Minas Gerais como cenário, 
mas não é a Minas real, é uma Minas imaginária, mítica, trágica e, obviamente, 
barroca. O barroco não se expressa, apenas, nas construções dos cenários 
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que ele evoca, mas, principalmente, na criação dos personagens e na estrutura 
das obras. Para o autor, “barroco e clássico são duas concepções 
permanentes do espírito, não são apenas estilos de época” (DOURADO, apud 
SOUZA, 1996, p. 50). 

Quando se fala em uma Minas Gerais imaginária, isso não significa que 
o autor tenha desprezado a história da sua terra natal, ao contrário, ele serviu-
se da realidade histórica das Minas Gerais como matéria prima, para criar, ou, 
como ele mesmo afirma, “para compor um outro real” (DOURADO, apud 
SOUZA, 1996, p. 32).  

Porém, essa história real não se faz ostensivamente presente nos 
romances, mas aparece mesclada aos mitos, histórias de paixões, sonhos, 
tragédias, dramas individuais e coletivos, em narrativas às quais se misturam o 
tempo real e o tempo mítico. 

Assim, o romance Os sinos da agonia registra, de maneira bastante 
complexa, o início da decadência do ciclo do ouro, a transição para a 
agropecuária e todas as conseqüências advindas desse processo. 

Nesta obra, João Diogo Galvão é o patriarca da família e pertence à 
classe daqueles que conseguiram enriquecer com a exploração do ouro. É, 
portanto, um potentado, orgulhoso da fortuna que conseguiu desbravando os 
sertões, “do Taubaté ao Tripuí”, acompanhando o pai. Em conversa com o filho 
Gaspar, deixa claro que eles vieram para os Gerais a partir da descoberta das 
minas de Ouro Preto, por Antonio Dias:  

 
João Diogo era também de Taubaté, de onde partira Antonio 
Dias para os seus descobertos, até meio aparentado com ele. 
Tinha vindo ainda menino com o pai, o avô Valentim Amaro 
Galvão, em demanda do ouro do Tripuí, que parecia mesmo 
sem fim, de faiscação e lavra recentes, prometendo durar toda 
a vida, tanto que ninguém nunca cuidava da plantação 
(DOURADO, 1998, p. 62-63).  
 

Veja-se aí a fantasia do Eldorado, de que o ouro duraria para sempre, 
fantasia que implicou o não cultivo da terra para garantir a sobrevivência e que 
fez com que muito mineiro passasse fome no período áureo e ficasse na 
miséria quando da decadência desse ciclo, já que o investimento era apenas 
nas lavras.  

E o ouro, de fato, não durou para sempre, mas, apenas, algumas 
décadas, começando a decair a partir de 1763, fato de que tinha ciência João 
Diogo, já que, usando de seu prestigio procurou diversificar as suas atividades: 

 
Se o ouro escasseava nos ribeiros e ribeirões, nas encostas e 
grupiaras, e as Minas empobreciam, ele, com o prestimoso 
bafejo de cima e repartindo com os mais chegados do palácio 
e, através deles, matreiramente, com o próprio Capitão-
General, ia agora conseguindo bons contratos no Distrito 
Diamantino e muitas léguas de sesmaria nos sertões do São 
Francisco, onde os pastos vicejavam e o gado, da melhor 
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qualidade, dos melhores bois de semente e vacas de casta que 
jamais se viu, vindos de terras distantes, de além-mar, mugia 
manso e quente no pastoreio dos pretos e cabras de confiança 
(DOURADO, 1998, p. 82-83). 

 
Percebe-se aí não apenas a referência ao declínio do ouro, mas também 

a uma prática que parecia ser comum aos reinóis, qual seja a da concessão de 
privilégios mediante dividendos. Além disso, pode-se verificar a transição da 
atividade mineradora para a agropecuária: “Morre a civilização do ouro: o 
romance fornecerá elementos já bastantes significativos para o retrato do 
nascimento de uma nova economia na Capitania das Minas Gerais – a 
agropecuária”. (LEPECKI, 1976, p. 238). 

Mas a transição que ocorre não é apenas em relação à atividade 
econômica, já se prenuncia uma transição política, isto é, a colônia estava 
começando a se preparar para se tornar livre, inspirada na independência dos 
Estados Unidos e nos ideais libertários franceses, que, no final do século XVIII 
culminara na Revolução Francesa. Pelo menos esse era o objetivo da frustrada 
Conjuração Mineira.  

Neste ponto é preciso relembrar que o romance ambienta-se no seio de 
uma sociedade colonial e mineradora. Ora, como se viu, nesse período o ouro 
já se encontrava em franco declínio e, por isso, o fisco tornava-se muito mais 
exigente. Temia-se a derrama, mas ao mesmo tempo se prenunciava o motim 
e a conspiração, que, fatalmente, ameaçariam o poder da Coroa portuguesa. 
Assim, o crime passional de Januário é transformado em crime de lesa-
majestade, devido ao fato de a vítima ser um amigo e representante del-Rei. 
Por isso, o autor desse crime deveria sofrer as penas que o crime exigia. Este 
aspecto encobre a verdadeira intenção do Capitão-General, que era a de 
buscar um “bode expiatório”, a fim de servir como mecanismo exemplar a todos 
os que se atrevessem a se insurgir contra el-Rei. 

Na prisão, Januário fica sabendo da natureza do seu crime e, também, 
que seria transferido para a prisão del-Rei; que o capitão-General havia 
mandado instaurar uma devassa; que outros estavam sendo presos e que ele 
estava sendo acusado de ser o deflagrador de um levante: a morte de João 
Diogo seria o sinal para o motim. Januário, então, toma consciência de que 
estava sendo usado e da inutilidade de qualquer tentativa de defesa, a traça 
estava armada, nada do que dissesse faria diferença:  

 
Os homens do Capitão-General fariam ele confessar o que 
bem entendessem. O próprio Capitão-General, o próprio Vice-
Rei, cada um queria ser mais zeloso nos negócios del-Rei. Eles 
estavam loucos por um bode expiatório, para exemplar. 
Careciam de uma vítima, para melhor poderem fazer a 
cobrança dos quintos. Quando chegasse a derrama, viria 
(DOURADO, 1998, p. 46). 
 

O discurso de Januário denuncia, assim, uma prática de violência, 
levada a efeito pelos representantes do rei, com o objetivo de coibir qualquer 
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tentativa de insuflação contra a legitimidade do poder real.  
Esse discurso também dialoga com o discurso histórico da Inconfidência 

Mineira, pois, de acordo com a História desse período, estava sendo preparado 
o motim para o dia em se deflagrasse a derrama. Sabe-se, também, que houve 
uma delação, seguida da prisão dos principais inconfidentes, dentre eles, a de 
Tiradentes, tido como líder do movimento.  

Conforme Lucas (1988), embora houvessem militado na Inconfidência 
grupos de interesses circunstanciais, os magnatas e devedores da Fazenda 
Real – que se aproveitariam da revolução para se livrarem de dívidas e até 
para enriquecerem – a conjuração se definiu pelos ativistas conscientes, na 
qual Tiradentes foi o maior de todos, e também pelos intelectuais e ideólogos, 
fervorosos adeptos da Ilustração. 

Sabe-se, ainda, do acontecimento de uma devassa em Vila Rica e outra 
no Rio de Janeiro e que foi comutada a pena de morte de todos os 
inconfidentes, menos a de Tiradentes. Foi ele, portanto, aquele que serviu de 
“bode expiatório”, mas é notório, também, que Tiradentes não foi o primeiro 
homem a lutar pela liberdade nas Minas Gerais do século XVIII, antes dele, 
Filipe dos Santos havia sido o protagonista da revolta ocorrida em 1720. 
Segundo Laura de Melo e Souza “admitido Tiradentes como nosso mártir, 
Filipe dos Santos Freire haveria de ser o protomártir.” (SOUZA, apud LUCAS, 
1988, p. 177). 

Neste sentido, ainda que Os sinos da agonia não seja um romance 
histórico, a História está lá, embutida no discurso ficcional das personagens, 
assim como estão lá Filipe dos Santos e Tiradentes, escondidos na figura de 
Januário. Desse modo, o romance insinua a mais conhecida manifestação de 
independência do Brasil, desnudando as relações entre a colônia e a 
metrópole, ou seja, revelando a tensão que havia entre uma população 
constituída de uns poucos magnatas do ouro; uma maioria de brancos livres e 
miseráveis; escravos; e uma estrutura de poder violenta. 

Mas, levando em consideração que o romance foi publicado em 1970, o 
diálogo com a História estende-se até o século XX, permitindo a reflexão sobre 
outra realidade brasileira, a da ditadura militar no Brasil. 

Discorrendo sobre o romance Memorial do convento, de José 
Saramago, Teresa Cristina Cerdeira da Silva declara que: 

 
Mais do que uma simples história do convento de Mafra está 
presente no Memorial do convento de José Saramago. O que 
se lê aqui é o memorial do século XVIII português e, porque 
relido, recordado e rememorizado por um narrador do nosso 
tempo, é também de hoje que se trata, e da visão do homem 
presente, que aprendeu a reler criticamente o seu passado, 
não para nele encontrar modelos utópicos de perfeição 
saudosista, mas para exercitar a sua capacidade de refletir, 
analisar e colocar questões. (SILVA, 1989, p. 38) 

 
Parafraseando a autora, pode-se dizer que, mais do que uma história 

trágica de amor, ocorrida no século XVIII, nas Minas Gerais, nela subjazem 
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vozes que ecoam do passado a relembrar um período de desmandos, 
opressão e posterior decadência. O que se pode observar em Os sinos da 
agonia, além do contexto histórico-político do Brasil arcaico, é uma alusão ao 
período também de opressão, violência, e supressão da liberdade, ocasionado 
pela instauração da ditadura militar em nosso país, na época da escritura e 
publicação do romance. Neste sentido, e lembrando a citação acima, é do 
século XVIII e é também do século XX – do século XXI, quem sabe? - que se 
trata na obra.  

Utilizando-se do mito de Fedra, o autor estaria também buscando uma 
forma de driblar a censura, mas, por outro lado, por intermédio deste mesmo 
mito, ele estaria analisando e criticando todas as formas de interdição e de 
poder no Brasil. 

A morte em efígie de Januário poderia ser a morte de Tiradentes: 
 
Devassa, o Capitão-General tinha mandado abrir devassa. As 
ordens eram severas, outros estavam sendo presos naquela 
mesma hora. [...] Eles estavam loucos por um bode expiatório, 
para exemplar. Careciam de uma vítima, para melhor fazer a 
cobrança dos quintos. Quando chegasse a derrama, viria 
(DOURADO, 1998,, p. 42). 

 
Mas, poderia ser também o desaparecimento de milhares de pessoas 

nos porões da tortura nos quartéis do exército: “no dia seguinte, a ferro e fogo, 
sob tortura, contaria o que quisessem. O sangue serviria apenas para confirmar 
de antemão o que se sabia [...]” (DOURADO, 1998, p. 43). 

Porém, sobre este aspecto, melhor explicitam as palavras do autor:  
 
Os Sinos da Agonia não é um romance histórico (não há nele 
uma só data, um só personagem histórico, um só 
acontecimento verdadeiro: são reais porque fui eu que os 
inventei), mas um romance político, mítico e pós-moderno. Ele 
é político, pelo menos no sentido em que nós latino-
americanos, tão sofridos por bárbaras e sofisticadas ditaduras, 
assim entendemos o que é romance político. Quando não se 
pode escrever o que se pensa (nem todos temos a coragem de 
enfrentar o arbítrio, a censura, a tortura, o exílio e a morte), nos 
períodos ditatoriais temos de ser barrocos e rebuscados, para 
que os censores não nos entendam e sejamos sentidos e 
entendidos por aqueles pelos quais nos sentimos irmãos na 
angústia e no sofrimento. Cada um sente, sofre e fala à sua 
maneira; às vezes a fala é apenas um gemido rebuscado. 
(DOURADO, 1992) 

 
A decadência do ouro colaborou também para o primeiro grande abalo 

de outra instituição: a família patriarcal brasileira. Esta família, como relata 
Gilberto Freyre, era a base da sociedade brasileira arcaica:  

 
A sociedade colonial no Brasil, principalmente em Pernambuco 
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e no Recôncavo da Bahia, desenvolveu-se patriarcal e 
aristocraticamente à sombra das grandes plantações de 
açúcar, não em grupos a esmo e instáveis; em casas-grandes 
de taipa ou de pedra e cal, não em palhoças de aventureiros. 
[...] Vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, a 
família colonial reuniu, sobre a base econômica da riqueza 
agrícola e do trabalho escravo, uma variedade de funções 
sociais e econômicas. (FREYRE, 2002, p. 91) 

 
É fato que o autor é criticado por Darcy Ribeiro por não se ater aos 

outros tipos de família, das mães pobres, brancas ou negras, que criaram a 
grande massa da população brasileira, embora este reconheça: “É verdade que 
a própria grandeza da família patriarcal do senhor do engenho era tanta que 
não deixava nenhum espaço social para outra família qualquer.” (RIBEIRO, 
2002, p. 29) 

Mas essa família, que ostentou tanta opulência e poder, começou a 
conhecer a decadência a partir da descoberta das minas. Interessados em 
ampliar ainda mais seus lucros, muitos fazendeiros passaram a investir nas 
lavras, investimento que levou muitos à ruína, visto que, com os impostos 
cobrados pela coroa, a tributação sobre os escravos e os gastos com gêneros 
alimentícios, no final das contas, resultava em um saldo negativo, porque nem 
sempre o ouro era encontrado. 

Este problema mostra-se em relevo, no romance Os sinos da agonia, 
por meio da família de Dom João Quebedo, velho fidalgo paulista, pai de 
Malvina:  

 
O que o pai mais queria era um daqueles tão decantados 
magnates do ouro e do diamante para casar as filhas e assim 
dourar o seu brasão desgastado e empalidecido, dando 
mostras de ruína, desde que se viu forçado a mudar de São 
Paulo para a vila de Taubaté, depois da má fortuna que teve 
jogando quase todo o seu cabedal nas bandeiras que partiam 
continuadamente para o país das Minas Gerais. Como tantos 
outros antes e depois dele, tão logo começaram a chegar as 
primeiras descobertas (DOURADO,1988, p. 70) 

 
Pode-se ver, nessa família, o arquétipo da família patriarcal, cujas 

pessoas aristocráticas e ricas, orgulhosas tanto da nobreza quanto dos bens 
que possuíam e que, agora, arruinadas, lembravam com nostalgia dos tempos 
de fausto. A memória de Dom João Quebedo mostra a postura de quem “espia” 
e não de quem age, ou seja, é a postura típica de um senhor socialmente 
decadente. 
 

Se lembrou de que antigamente, nos tempos de fartura, a 
Fazenda da Ribeirinha era um mimo, um pomar viçoso; se 
lembrou da sua plantação de marmelo, do seu fabrico de 
conservas, das mais de duas mil caixas de marmelada e 
goiabada que mandava para a cidade da Bahia; das pereiras, 
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das parreiras, das figueiras; das canas (chegou a sentir na pele 
a aragem imaginária vinda do antigo canavial), tachas e 
alambiques; das centenas de escravos labutando; dos pastos 
cheirosos, das bostas nos currais, o quentume no nariz, ele 
longe, do alpendre, só espiando preguiçoso [...] 
(DOURADO,1988, p. 73). 

 
A família Quebedo, quando decai economicamente perde todos os 

valores ético-morais. O primeiro e mais evidente indício da decadência é o 
adultério de dona Vicentina, mulher de Dom João Quebedo. O adultério 
feminino seria inconcebível se o patriarca ainda mantivesse intacto seu poder. 

A “descaída” ocorreu quando o marido viajara para o reino, em busca do 
auxílio dos parentes que privavam da casa real, a fim de conseguir alguns 
privilégios, “uns contratos” com o Capitão-General. Dessa “queda” nasceu 
Donguinho, uma criança insana que se transforma num homem monstruoso, 
furioso, e no tormento e vergonha do patriarca. Ou seja, é como se o pecado 
monstruoso do adultério se materializasse em um filho deficiente que converte 
o pecado em expiação. Vale lembrar que Donguinho, no diálogo que a obra 
realiza com a mitologia, está associado ao Minotauro, assim como Dona 
Vicentina à Pasífae. Ambos simbolizam, respectivamente, a decadência da 
nobreza vicentina e da sociedade colonial. Um sinal evidente dessa decadência 
é que Dom João perdoa Dona Vicentina. Em outros tempos, provavelmente, 
tanto ela quanto o amante seriam exemplarmente punidos. Esse aspecto é 
muito bem ilustrado por Gilberto Freyre, ao referir-se à influência exercida pelos 
médicos, até mais que os padres, sobre as mulheres:  

 
De mais de um médico foram aparecendo histórias de adultério 
em alcovas ou sofás patriarcais. Também de castigos 
tremendos em que as vítimas da cirurgia eram os cirurgiões; e 
não apenas padres ou frades contra os quais mais de uma vez, 
na era patriarcal, voltou-se de modo terrível a ira de senhores 
pais ou senhores maridos feridos na sua hora de donos de 
mulheres. (FREYRE, 2002, p. 152) 

 
Há que se destacar ainda que a lei facultava ao marido o direito ao 

castigo: “achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente 
poderá matar assim a ela como o adúltero” (ARAUJO, apud DEL PRYORE, 
1997, p. 59). 

Outra evidência é a busca de um marido rico para as filhas, a fim de 
tentar retomar os antigos negócios, agora arruinados, e salvar a família da 
“vergonha” da pobreza, como também o faz o coronel Bento Pires, pai de Ana, 
a noiva de Gaspar. O que ocorre com Ana é um fato comum às mulheres 
dessa época, ou seja, desde meninas já eram tolhidas em sua liberdade, 
tornavam-se moças muito cedo e já preparadas para o casamento, obviamente 
acertado pelo pai: 

 
Menina aos onze anos já iaiazinha era, desde idade ainda mais 
verde, obrigada a “bom comportamento” tão rigoroso que lhe 
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tirava, ainda mais que ao menino, toda a liberdade de brincar 
[...]. Desde os treze anos obrigavam-na a vestir-se como moça, 
abafada em sedas, babados e rendas; ou a usar decote, para ir 
ao teatro ou a algum baile. (FREYRE, 2002, p. 149) 

 
No diálogo entre Gaspar e o velho coronel, quando o primeiro propõe 

sociedade ao segundo, fica evidente que o casamento era tratado como um 
negócio e a mulher “vendida” como se fosse mercadoria: “Mas eu não tenho 
nada pra dar, cabedal algum com que entrar, não quero ser peso morto, disse 
o velho já fingindo um acanhamento e pudor que a pobreza comeu. Vossa 
Mercê tem uma filha muito rica e prendada, fina pastora, seu maior cabedal 
[...]” (DOURADO,1988, p. 195). 

Apesar do bonito discurso de Gaspar, cheirando a árcade, na realidade, 
ele está é negociando uma noiva e o velho vendendo a filha. Percebe-se assim 
como era trágica a situação da mulher:  

 
Das leis do Estado e da Igreja, com freqüência bastante duras, 
à vigilância inquieta dos pais, irmãos, tios, tutores, e à coerção 
informal, mas forte, de velhos costumes misóginos, tudo 
confluía para o mesmo objetivo: abafar a sexualidade feminina 
que, ao rebentar as amarras, ameaçava o equilíbrio doméstico, 
a segurança do grupo social e a própria ordem das instituições 
civis e eclesiásticas. (ARAUJO, apud DEL PRYORE, 1997, p. 
45) 

 
Reprimida, a mulher era submetida, primeiramente, às vontades do pai, 

e, depois do casamento, às do marido, havendo, sempre, a igreja e a 
sociedade a controlá-la.    Segundo Araújo, havia sobre a mulher o estigma do 
mito do Éden, segundo o qual, ela, seduzida pela serpente, “caiu em 
transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que, com 
modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade”. (ARAUJO, apud DEL 
PRYORE, 1997, p. 45). Sendo mãe, a mulher afastava-se de Eva e 
aproximava-se da virgem Maria. 

Mas, é por intermédio da personagem Malvina que se pode perceber, de 
forma emblemática, a consumação da decadência. Nela, realmente, perdem-se 
todos os valores éticos e morais. Ela rouba o noivo da irmã, deixando Mariana 
fadada a ser uma solteirona, pois já beirava os trinta e cinco anos e, de acordo 
com Gilberto Freyre,  

 
nos sobrados, a maior vítima do patriarcalismo em declínio [...] 
foi talvez a solteirona. Abusada não só pelos homens, como 
pelas mulheres casadas. Era ela quem nos dias comuns como 
nos de festa ficava em casa o tempo todo, meio governante, 
meio parente-pobre, tomando conta dos meninos, botando 
sentido nas escravas, cosendo, cerzindo meia, enquanto as 
casadas e as casadouras iam ao teatro ou à igreja. [...]. 
(FREYRE, 2002, p. 158) 
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Mariana consuma seu trágico destino encerrando-se em um convento. 
Este foi um expediente muito comum ao longo de todo o período colonial. 
Muitas das moças que não casavam, ou que desobedeciam aos pais ou, ainda, 
muitas mulheres casadas, que contrariavam seus maridos, era confinadas aos 
conventos que as recebiam em troca de um dote ou de uma porção de terra. O 
convento acabava por ser uma espécie de prisão voluntária e ou imposta pelo 
pai, pelo marido, ou pela sociedade.  

Além de roubar o noivo da irmã, Malvina usa de muitas artimanhas para 
iludir João Diogo e, após o casamento, renega a família, temerosa, 
principalmente, de que viesse à tona a existência de Donguinho e isso 
estragasse a reputação do  marido perante a sociedade. Porém, ao renegar a 
família, ela contribui mais ainda para a decadência, já que não permite que a 
família recupere a dignidade; aliás, esse é um indicativo de que ela também 
não recuperou a dignidade e é isso que ela leva para a casa do marido, como 
um dote maldito: a indignidade. 

O desejo de João Diogo de ascender socialmente – como era o de todos 
os homens “sem linhagem” tão logo enriqueciam – não se realiza. Sua casa, 
que estava em ascensão, vê-se contaminada pelo vírus da decadência: 
Malvina consegue contaminar e destruir tudo aquilo que ele havia construído. 

Indiretamente, Malvina modifica o marido para pior, transformando-o na 
caricatura de um nobre. Ao invés de ela, com seu nome e sua tradição, legar 
ao marido uma certa nobreza – já que este era o objetivo de João Diogo – ao 
contrário, ela transforma-o em uma caricatura próxima do grotesco. 

 
Em que João Diogo se tinha tornado! Um casquilho, um 
cortesão! Era um outro homem, um outro João Diogo Galvão. 
[...] Em vez do antigo correão de sola [...], um talim de veludo. 
[...] Em vez dos cabelos selvagens e desgrenhados, a cabeleira 
empoada, o laço de gorgorão refolhudo no rabicho. Mais que 
tudo a cara rapada, muito branca, empomadada, coberta de 
polvilho (que horror, meu Deus! ) substituíra a barba agressiva 
e mateira de antigamente (DOURADO,1988, p. 54). 

 
Já não se via mais em João Diogo aquele homem austero e valente, o 

qual varava os sertões à procura de ouro, mas um homem que tentava 
aparentar um polimento que não tinha, que acompanhava Malvina em saraus 
noturnos e que lhe fazia todas as vontades. Pouco restou do antigo João 
Diogo, como se pode ver no discurso irônico de Januário: “Na sua magreza, na 
camisola branca bordada, com punhos de renda fofa e refolhuda, João Diogo 
parecia mais uma velhinha faceira sonhando com os anjinhos do céu” 
(DOURADO,1988, p. 57). 

Mas, se Januário tem clara percepção da mudança de João Diogo, o 
mesmo não ocorre em relação a si mesmo. Também ele se transformara por 
causa de Malvina, já que ela o havia enredado, pelo sexo, em sua teia, 
levando-o a cometer o assassinato de João Diogo. Fiandeira, Malvina teceu a 
teia em que envolveu Januário, mas não se pode esquecer o caráter de 
fragilidade dessa teia. “Essa fragilidade evoca a de uma realidade de 
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aparências ilusórias, enganadoras”. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1993, p. 
71). Assim como eram ilusórias e enganadoras as intenções de Malvina para 
com Januário. Aranha tecedeira, Malvina, mal-vinda, maligna, exerceu o poder 
sobre a sua vítima, traçando e comandando seu destino, à maneira das Parcas. 

O mesmo, por caminhos diferentes, aplica-se a Gaspar. Também ele se 
deixou levar pelo fascínio e pelas dissimulações da moça. Com ele, ela usou 
de uma falsa e maternal ternura, da qual ele se ressentia desde a morte da 
irmã e da mãe. Apenas o sentimento de culpa, de sentir-se traindo o pai, não 
permitiu que ele fosse totalmente subjugado por ela, mas isso não impediu que 
sua vida fosse destruída. Ou seja, Malvina é uma aranha que tece sua teia de 
acordo com a presa a ser pega, ou enredada. 

A ambição e o sonho de amor de Malvina fizeram-na enredar e arruinar 
a vida de João Diogo, Januário e Gaspar, e, por fim, a sua própria. Não seria 
possível a ela ser feliz com nenhum dos três homens, já que era a 
personificação da decadência de uma classe, daí a ausência de filhos, pois 
sem estes era o fim da aristocracia, não haveria a continuidade do sangue. 

O ouro estava acabando, a aristocracia também. Isto associado à mudança no 
regime prenunciava o fim de uma era, “o fim de uma raça, de uma nação mal parida, 
de um povo não nato” (DOURADO, 1988, p. 196). 
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