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Homens Valentes: delimitação
dos ‘territórios de mando’ nas

Minas setecentistas

CÉLIA NONATA DA SILVA.

Doutoranda em História - UFMG.

RESUMO O presente artigo analisa a violência cotidiana na Capitania
das Minas enquanto um fenômeno fortemente estruturado por códigos
de honra e de vingança, cuja manifestação visava permitir a delimitação
de ‘territórios de mando’, baseando-se num jogo de desafios e contra-
desafios constantes, intrinsecamente estruturado, através de um siste-
ma de reciprocidade conflituosa entre os indivíduos.

ABSTRACT     This article analyses of quotidian violence in the Capitania
das Minas like a phenomenon strongly sophisticate for cadges of honor
and revenge, whose demonstration visage the posses of the ‘territories
of the power´, going on in the play of defiance and counter-defiance cons-
tants by an system of society conflited among the individuos.

Introdução

1. Historiografia colonial e violência.

1.2. Dimensões teóricas

Os estudos sobre a violência na Capitania das Minas são relativa-
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mente recentes na historiografia brasileira1 . O exame do cotidiano mi-
neiro Setecentista tem demonstrado o fenômeno da violência enquanto
uma manifestação intensa e atávica à região. Essa generalização da
violência, fosse através de manifestações coletivas, ou atos individuais,
foi atribuída, pelos colonizadores, a “má qualidade dos povos” que habi-
tavam a região. Um autor anônimo escrevia ao Rei de Portugal que não
havia meios de impedir a desobediência dos vassalos da Capitania, não
tendo meios eficazes para submeter a população: “Com preceitos? Não
obedecem. Com força? A maior não basta. Com indústrias? Não se des-
cobrem eficazes, porque a qualquer supera sua malícia” 2 .

Essa visão prevaleceu durante os primeiros governos das Minas,
como constata a carta de D. Bráz Balthazar da Silveira ao Rei em 1715:
“...me precisa pedir a V. Majestade me faça a honra de me mandar su-
cessor (...) pella liberdade que vivem estes moradores muy diferente-
mente do que la se imagina sendo tal a disgraça deste paiz (....) e não se
pode sogeitar aos homens...” 3 , compartilhada posteriormente com os
seus sucessores, que foram unânimes na condenação da população da
Capitania “...hum paiz desconhecido por todos os lados da aspereza e
na consternação nessesaria de os aquietar, (pois) que sendo de contra-
rios genios se faz nessesarios trazelos sempre em união, para que a
diferença das paixõens não desordene a primeira idéia do estabeleci-
mento” 4 .

Nesse mundo às avessas, as revoltas eclodiram com frequência e
os ajustes violentos não eram esporádicos, nem relacionados a situa-
ções de caráter excepcional. Pois, a violência atravessava toda a malha
da organização social, abrangendo os diversos setores populacionais e
seus respectivos interesses, ao mesmo tempo, estruturando valores fun-
damentais da incipiente cultura mineira baseados na honra e na cora-
gem.

Ainda que as análises de Franco5  contribuam para a historiografia
mineira, trazendo à tona elementos formadores de uma norma de con-
duta social, calcados na valentia e no desafio constante, — característi-
cos do desenvolvimento da sociedade mineira Setecentista —, esse

1 Sobre o assunto ver, por exemplo, FIGUEIREDO, Luciano. O Avesso da Memória, e Barrocas Famílias; SILVEI-
RA, Marco Antônio. O Universo do Indistinto; MELLO E SOUZA, Laura de. Os Desclassificados do Ouro;
Tensões em Minas na Segunda metade do Século XVIII e mais recente Norma e Conflito: Aspectos da História
de Minas no Século XVIII.; GUIMARÃES, Carlos Magno. Uma negação da Ordem Escravista: Quilombos em
Minas Gerais no século XVIII. Belo Horizonte, Dissertação de mestrado. DCP/UFMG, 1983 (mimeo); ANASTA-
SIA, Carla Maria J. Vassalos e Rebeldes: Violência Coletiva nas Minas na primeira metade do século XVIII.
Belo Horizonte: C/ Arte Editora, 1998; SILVA, Célia N. A Teia da Vida: Violência Interpessoal nas Minas Sete-
centistas. Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade Federal de Minas Gerais, 1998. (Mimeo).

2 Informação sobre as Minas do Brasil. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 57(1939). P.: 181.
3 Códice SC: 04. Folha: 396. Carta de 28 de março de 1715.
4 Códice: SG – caixa n.º 13, doc.: 15. Data: 1783.
5 Cf.: FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. “O Código do Sertão”. In.: Homens Livres na Ordem Escravocrata. p.: 37.
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padrão de comportamento social não irá se deter apenas aos homens
livres e pobres — à camada de desclassificados que forma a ordem
escravista.

Com efeito, a questão da violência cotidiana tem sido apresentada
inerentemente presa às manifestações de rebeldia da massa ignara de
vadios, às indisciplinas de negros escravos ou forros, enquanto resistên-
cia a ordem escravista 6 , e aos motins de potentados facinorosos. A
ênfase dada aos poderosos da terra insere-se na própria dinâmica da
colonização7 . Contribuindo para o processo de consolidação do domí-
nio da metrópole e concorrendo para a manutenção de uma administra-
ção colonial eficaz, estes ‘poderosos da terra’ foram confinados ao ‘bom
comportamento’ depois da terceira década dos Setecentos, como con-
sequência da eficácia normativa da metrópole em relação à Capita-
nia8 .

Contudo, o que temos verificado não é apenas a permanência dos
conflitos envolvendo os potentados após 1720 e 1730 — Pitangui é um
bom exemplo9  —, como também a persistência destes ‘poderosos da
terra’ na luta por territórios de mando, concorrendo para a formação de
incipientes estruturas de poderes locais, caracterizados pela forma atu-
ante de mando pessoal e na manifestação agressiva e desmedida da
violência. Esta forma de poder pré-político irá estruturar-se por uma hie-
rarquia de privilégios, derivados da honra e da distinção social, solidifi-
cando uma rede de interesses e favores — próprio do sistema patrimoni-
alista. “A troca de favores estendia-se por toda a sociedade, ela era o
desdobramento da própria lógica patrimonialista em que se fundava o
Estado” 10 .

6 A exemplo desta posição temos MACHADO, Maria Helena. Crime e Escravidão. A autora determina o concei-
to de crime social enquanto um ato consciente de resistência ao sistema de dominação material e ideológico,
expressando as concepções das camadas dominadas a respeito do justo e injusto.

7 Cf.: MELLO E SOUZA, Laura.. “Os Desclassificados do Ouro” e “Tensões Sociais em Minas na Segunda
Metade do Século XVIII” exemplos de trabalhos onde a autora tende a delimitar a atuação e o papel da justiça
enquanto elemento fundamental para a manutenção do sistema colonial, fazendo com que a violência, a
coerção e a arbitrariedade sejam características marcantes do exercício da justiça nas Minas. Com efeito,
iremos constatar, ao longo de sua análise, uma crescente fragilidade do papel dos potentados nas Minas e
uma presença cada vez maior do Estado sobre a sociedade, relegando o restante da população a órbita das
desordens e do crime. Em publicação recente “Norma e Conflito”, a autora não demonstra possuir outro tipo
de análise que possa distanciá-la desse viés de estudos.

8 Tanto MELLO E SOUZA, Laura. In.: Desclassificados do Ouro, quanto RAMOS, Donald. In.: A Social History of
Ouro Preto: stresses of dynamic urbanization in Colonial Brazil são unânimes em reiterar o enfraquecimento
do poder dos potentados na Capitania depois da segunda década. Assim, para Ramos, a era dos potenta-
dos termina com a política bem sucedida de D. Pedro de Almeida. Já Laura de Mello e Souza acredita que o
poder dos potentados se estende pela terceira década do século XVIII, desaparecendo após o final dos
motins do Sertão de São Francisco, ocorridos em 1736. APUD: ANASTASIA, Carla M. J. Vassalos Rebeldes.
P.: 12.

9 Cf.: ANASTASIA, Carla M. J. “Após as revoltas ocorridas entre 1717 e 1720, controladas pelo Conde de
Assumar, a Vila levantou-se radicalmente em 1726 e 1744 com a participação do Senado da Câmara em
ambos os motins. Uma outra persistência de uma política contrária aos interesses metropolitanos desenvolvi-
da pelos Senados das Câmaras foi a reiterada tentativa dos governadores da Capitania de impedir a criação
de novas vilas em sua jurisdição após 1721”. In.: Op. Cit. Pp.: 11-13.

10 SILVEIRA, Marco Antônio. O Universo do Indistinto. P.: 54.
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A busca pela distinção social e privilégios, calcados na honra, reve-
la uma comunidade às voltas com inúmeras demonstrações públicas da
valentia e virilidade. Expressão máxima dessa manifestação viril era a
relação violenta e dramática entre os homens de patente e os poderosos
da terra pela busca do poder pessoal e de territórios de mando, abrigan-
do uma trama cruel de perseguições várias e agressividade desmedida.
Digno desse comportamento, o potentado Constantino Alves de Azeve-
do que, “inculcando-se poderoso, descompondo oficiais de justiça, im-
pedindo as diligências desta, mandando dar pancadas pelos negros
nos pobres e dando-lhes faculdade para fazerem roubos e insolênci-
as”11 . Com efeito, nos certificamos que “a fonte da violência estava na
honra, na palavra e nos gestos de descompostura” 12 .

Nas Minas Setecentistas, a exteriorização dos valores, como a virili-
dade, era elemento inseparável de uma moral sustentada na reciproci-
dade conflitante com o outro: a preocupação com a reputação diante
dos membros da comunidade e o temor são uma constante. Esses dois
elementos, por sua vez, eram inseridos numa dinâmica político-cultural,
intimamente relacionados ao uso da perseguição moral agressiva e da
coação violenta com requintes de crueldade. Como o potentado Bento
Ferraz que mesmo “digno e merecedor de todas as honras, tentou, tu-
multuosamente, juntando armas para violentamente defender o seu par-
tido” 13 , impedir a permanência dos negros de Rodrigues na região de
Catas Altas.

Ao contrário do que irá demonstrar Silveira14  os acordos e arranjos
entre os magistrados do rei e as elites locais não implicavam a manuten-
ção de uma norma centralizadora.

Pois, “esta agressão se alimenta de uma integração intensa por onde
os inimigos se perpetuam dentro de um pequeno mundo, de onde a
fuga se faz impossível” 15 , proporcionando um ambiente de desordens
que ultrapassava os limites das normas impostas pela coroa portuguesa
de tal modo que,

“ he tão poderozo o respeito de hum gov. que quando se empenha
em qualquer particular ainda que notoriamente injusto e contra a
verdade, ninguem se atreve a contradizelo porque tem mostrado a
experiencia que dos seus dispoticos e absolutos procedimentos

11 RAPM. Ano: 1979 - XXX. p.: 162-163. Transcrição do Códice: SC: 23. Data: 1725.
12 SILVEIRA, Marco Antônio. O Universo do Indistinto. P.: 176.
13 ORDEM sobre a contenda de Catas Altas, 19 de julho de 1718. SG caixa n.º 11, doc: 38. APUD: ANASTASIA,

Carla M. J. Op. Cit. P.: 100.
14 Cf.: SILVEIRA, Marco Antônio. Op. Cit. Para o autor, ao arranjos e acordos entre potentados e os magistrados

do rei insere-se num sistema centralizador, cujo foco principal era a própria figura do rei, como enquadra tal
comportamento na perspectiva de um sistema normatizador. Pp.: 26-46.

15 HANLON, G. “ Les Rituels de L ‘Agression en Aquitaine au XVIIe. Siècle”. P.: 265.
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não há mais recurso que padecer as suas violencias, e supposto
que todos conhecião que não hera justo que havendo Leys para
castigar Ladroens, e sendo só estes os (que sevião?) experimen-
tar o rigor dellas se prevertessem em padecerem os Povos inno-
centes hum tão onerozo jugo em satisfação dos delitos que não
cometerão” 16 . (Grifo nosso)

Ainda, a respeito dos comportamentos violentos dos homens de
patente escreveu D. Rodrigo de Menezes, referindo-se ao Ouvidor do
Serro do Frio Joaquim Manoel de Seixas Abranches “entre outras, estas
pharses dignas de Tácito: — Elias tem posto aquella terra, que estava
florescendo, quasi em um deserto, e ninguém vive com segurança de-
baixo de tal despotismo” 17 . E lamentando outras manifestações impru-
dentes dos ministros da Coroa, afirmou na mesma carta que, “tal era a
justiça na Capitania de Minas Geraes, porque os ministros corrompidos
e perversos como o Ouvidor do Serro do Frio Joaquim Manoel de Seixas
Abranches não eram as excepções; quasi todos professão os mesmos
princípios e desenvoltamente praticavão identicas infamias e iniquida-
des...”18 .

Os potentados, favorecidos de alguma maneira neste convívio con-
flituoso, se embrenhavam na disputa por territórios de mando, tal como
Nunes Viana. Longe ser considerado como o “bom vassalo” aquele que
“colocava fim às desordens e entregava voluntariamente o poder esta-
belecido a seu senhor” 19  fez-se poderoso e manteve-se no poder prati-
cando inúmeras violências, concorrendo para as desordens e disputas
de poder local.

2. A notória honra
Recentemente, as análises da violência interpessoal tem se concen-

trado em dois modelos interdependentes: a violência instrumental (raci-
onal) que traduz-se enquanto abordagem quantitativa. Ou seja, consi-
dera-se apenas os índices de homicídios como indicação do grau de
violência nas sociedades passadas. Um aumento ou declínio da propor-
ção de homicídios nas dadas culturas traduz-se em resultados variáveis
nos níveis de violência. A outra abordagem qualitativa, por sua vez, si-
tua-se no estudo da violência impulsiva e suas variáveis culturais.

A ênfase da pesquisa qualitativa situa-se no campo do comporta-
mento moral e ritual dos indivíduos; assim como o significado contempo-

16 Códice Costa Matoso.
17 RAPM. Ano: 1899 – IV. P.: 04.
18 RAPM. Ano: 1899 – IV. P.: 04.
19 SILVEIRA, Marco Antônio. Op. Cit. P.: 52.
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râneo atribuído aos atos violentos. Segundo Spierenburg 20 , a obra de
Natalie Davis foi pioneira neste tipo de estudo. Somando-se a este, as
análises de Juian Pitt-Rivers, Bruno Lefebvre, Robert Muchembled, La-
wrence Stone, Gregory Hanlon, Jon Elster, Paul McLean, e outros tem
possibilitado uma nova interpretação sobre a manifestação da violência
cotidiana no século XVIII, cujos resultados demonstram uma íntima rela-
ção entre a agressividade humana, o conflito e a exigência em se manter
um espaço de aparência sustentado pela honra e pela vingança 21 . Essa
literatura dá-nos, ainda, abundantes exemplos da maneira como a honra
faz do cotidiano social uma dramaturgia permanente, com as suas intri-
gas, invejas, murmúrios e jogos de desafios — gesticulações febris e
agressivas destinadas a manter as aparências.

Na sociedade européia do século XVIII, como na Capitania das Mi-
nas, a primazia da aparência irá traduzir-se sempre numa demonstração
de força viril, ostentação bajuladora, agressão física e verbal, afrontas e
rebeldias que variavam desde as mais simples palavras injuriosas ao
homicídio violento. Toda essa dinâmica social violenta manifestava-se
dentro de um jogo dramático de desafios e lutas constantes, cujo princí-
pio estrutural vinculava-se necessariamente ao desejo de ser considera-
do e à vontade de conquistar prestígio e honra dentro da comunidade.

O culto à valentia masculina, como fato corriqueiro desse tipo de
jogo, irá exprimir-se, assim, num espaço sócio-cultural fundamentado a
partir de um código de honra, e que conseqüentemente deterá um coro-
lário baseado na prática da vingança. Esse tipo de conduta social trans-
formava a região num cenário de vinganças pessoais e rixas constantes,
ao mesmo tempo, estruturando normas e valores baseados na reciproci-
dade violenta entre seus habitantes.

Quando Francisco Duarte Meireles ficou responsável pela quietude
da Vila de Pitangui, sempre ameaçada por “...muitos criminosos que por
ela tornarão com desígnios de vingança...” 22 , encontrou grande dificul-
dade devido ao comportamento violento dos seus habitantes. Mas na
lista desses “apóstolos” da masculinidade o Major de Auxiliares Anastá-
cio das Neves Ribeiro era um dos primeiros, humilhando sem piedade
seus inimigos e

20 SPIERENBURG, Pieter. “Faces of violence: Homicide trends and Cultural meanings: Amsterdam, 1431-1816”.
In.: Journal of Social History. Pp.: 701-716.

21 Cf.: SPIERENBURG, Pieter. Op. Cit.; PITT-RIVERS, Julian. “A doença da Honra”. In.: CZECHOWSKY, Nicole
(Org.) A Honra: LEFEBVRE, Bruno. “O dinheiro e o segredo: degradações e recomposições”. In.: CZECHO-
WSKY, N. (Org.) A Honra; MUCHEMBLED, Robert. “Os humildes também.” In.: CZECHOWSKY, N. (Org.). A
Honra; STONE, Lawrence. Interpesonal Violence in English Society: 1300-1980”. In.: Past & Present. Pp.: 22-
33. HANLON, G. Op. Cit. Pp.: 244-265; ELSTER, Jon. “Norms of Revenge”. Ethics. Pp.: 862-885; McLEAN,
Paul. “A Frame Analysis of Favor Seeking in the Renaissance: Agency, Networks, and Political Culture”. Ame-
rican Journal of Sociology. Pp.: 51-91.

22 Carta do Governador para Francisco Duarte Meireles de 06 de março de 1720. APM. SG caixa n.º 11, fls: 212-
213. APUD: ANASTASIA, Carla M. J. Op. Cit. P.: 97.
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“offendendo os em honra e credito, e porq o suplicante alem de ser
costumado, não só a infamar Familias onestas, mas também a es-
pancar homens sérios (...) e dis fazer timbre de destrui por todos os
modos aos que fazião boa convivência com o Capitam Joze Lopes
da Silva e Azevedo, de quem o dito Mayor foi sempre inimigo (...) e
por este modo se faz temido daquelles (...)” 23 . (Grifo nosso)

Essa conduta social baseada na honra, suporte interpessoal para a
credibilidade, alargava-se a atitudes e comportamentos imbricados ao
incontrolável desejo de afirmação e prestígio social, enquanto pressu-
posto básico para se obter o respeitoso poder de mando, para a obten-
ção de favores e organização estratégica de redes de lealdades24 .

Desse modelo de virtude pública, assentado na norma da honra e
na agressividade das ações, tem-se inúmeros exemplos como Antônio
de Albuquerque Coelho de Carvalho “fazendo-se respeitar e obedecer”
25 , e Silvestre Marques da Cunha, que se fazia ouvir pela dureza de cará-
ter: “um homem demasiadamente parcial na Vila onde assiste, porque
nela deseja ser o primeiro e que todos lhe obedeçam, para governar
com superioridade aos mais vizinhos” 26 . São homens que construíram a
imagem pública a partir da sua motivação privada da honra. A conduta
violenta se justifica, então, no mérito dos candidatos e no senso da dis-
tinção, enquanto construção de interesses.

Nessa sociedade, onde se exaltava o desejo de potência, as rela-
ções sociais caracterizavam-se por uma atitude de extroversão perma-
nente que fazia do comportamento de cada um dos seus membros algo
destinado aos outros. Daí que só neste tipo de contexto inter-relacional
intenso, movido por relações tensas, onde cada um se submetia ao olhar
do seu vizinho e fatalmente se sujeitando aos mexericos e opiniões alheias
é que os imperativos de honra são eticamente operantes27 . Tratava-se,
infatigavelmente, de capitalizar uma situação de prestígio pessoal (e fa-
miliar), num jogo patente de rivalidades e emulação que permitia ser
reconhecido ao nível social. Consequentemente, o desejo de superar o
outro e, em contrapartida, a necessidade de não ser dominado por ele,
explicavam por que, dentro desse jogo de desafios, a provocação era
uma das ofensas maiores neste tipo de sociedade.

Mormente, a honra tende a garantir a estabilidade de um sistema
formado por identidades sociais bem definidas a partir das relações

23 Códice: SG – caixa n.º 10, doc. 05 Data: 1780.
24 Cf.: McLean, Paul. “A Frame Analysis of Favor Seeking in the Renaissance: Agency, Networks, and Political

Culture.” American Journal of Sociology. Pp.: 51-91.
25 MELLO E SOUZA, Laura. Norma e Conflito. P.: 176.
26 RAPM. Ano XXXI – 1980. Transcrição do Códice: SC – 23. Pp.: 173.
27 Cf.: HANLON, G. Op. Cit. P.: 250.
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patrimonialista, de parentesco, vizinhança, etc., e em função de carac-
terísticas sócio-econômicas como a posse de terras ou as práticas de
herança. Como recorda José Gil

“É a honra que funda o direito aos direitos do indivíduo inserido na
comunidade; e este direito apresenta-se como fundador porque é
a expressão primeira de força, o seu desdobramento no campo
público (no espaço comunitário da luta dos desafios) que define o
‘homem social’ e articula o indivíduo singular como ‘socius’” 28 .

Justifica-se, pois, que os envolvidos tenham por missão defender o
seu equilíbrio quando este for ameaçado ou ferido.

Portanto, a manifestação da agressividade que advogamos para
nossa análise tem a ver com a busca por afirmação e distinção social,
enquanto meio para se pertencer e permanecer numa hierarquia social,
calcada no valor da honra. Tal dinâmica funcionou nas Minas Setecentis-
tas como um desenvolvimento natural para a comunidade, em meio à
necessidade de realizar e criar condições de vida e acomodação para
seus habitantes, estruturando uma cultura específica. Inserida em meio
a essa vivência cultural própria, a violência intestina reconhece-se, por-
tanto, enquanto o fio que teceu a trama das relações interpessoais e
coletivas no cotidiano mineiro do século XVIII.

2.1. O jogo
Em tais culturas, a suscetibilidade quanto a grande questão da hon-

ra era extrema. Todos os aspectos significativos da vida — intercâmbio
social, ordens de precedência e de importância e até mesmo transa-
ções comerciais — eram meticulosamente regulados e sujeitos a rituais
reforçados, consolidados por meio de um jogo de desafios.

Os gestos de desafio (corporais ou verbais), assim como a capaci-
dade de lhes responder; o recurso à força física e verbal como manifes-
tação de hombridade, sobretudo quando estão em causa questões
respeitantes à sua pessoa ou seus interesses materiais, levava os indiví-
duos a participar em conflitos, coações violentas e perseguições mo-
rais, cuja finalidade era a permanência em uma hierarquia de prestígio
social, que se sobrepunha na sociedade.

Neste contexto de interconhecimento conflituoso, a existência dos
indivíduos só poderia ser socialmente concebível dentro de um sistema
formado a partir de uma ‘ética de conflito’ e de uma moral ‘oportunista’,

28 GIL, José. La Corse. APUD: FATELA, João. Op. Cit. P.: 133.
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cujas expressões públicas de valentia refletiam um conjunto de normas
e valores — constituídos a partir da matriz de um código de honra 29 .

Essas práticas de virilidade exibicionista faziam parte do jogo de
desafio, que permitiam aos indivíduos se diferenciarem e se auto-afirma-
rem no seu meio social, formando a tessitura do cotidiano, evidenciando
nos fatos corriqueiros uma agressividade gratuita com ostensivas de-
monstrações da virilidade masculina, já que “o princípio guia da condu-
ta individual é exigir o máximo de reconhecimento para si e o mínimo
para o outro” 30 . como Ignassio Roiz que “custuma(va) a desafiar os
ômens pello mào genio de que hé revestido (...)” 31 .

Esse zelo pela valentia encorajava a constituição de laços inter-fami-
liares, proporcionando o desenvolvimento intenso e dinâmico de um jogo,
cuja herança era uma reciprocidade conflituosa entre os indivíduos e o
ódio vingativo, como o caso de Antônio de Brito que com “(...) grandíssi-
mo contentamento de seu Pai Matheus, o Coxo, que estimava os insultos
de seu filho dizendo que eram valentias (...), por que esta é a honra
destes homens” 32 . Podemos afirmar que, não só a violência tem na va-
lentia sua forma de reprodução social, mas que “ dentro da maior parte
dos afrontamentos, contudo, ela é um aspecto estereótipo, uma repeti-
ção de elementos constituídos de signos reconhecíveis à maior parte
dos participantes e dos espectadores, signos que implicam tacitamente
os valores portados pela sociedade” 33 . O signo da diferenciação. Ou
seja, da relação de forças conflitivas entre os homens resulta sempre
uma diferença, que se traduz em signo, tornando operacional e eficaz a
capacidade do vencedor. É a própria transformação de prestígio em
poder.

O cotidiano mineiro, calcado sob o signo da diferenciação — a virili-
dade —, proporcionava o aparecimento de mecanismos de dominação
alicerçados na submissão do outro, cujo jogo dramático de proximidade
conflituosa, perpetuava um espaço de afrontas e luta que excedia as
fronteiras das normas e da Lei. Exemplo disso nos relata os habitantes
da Comarca de Serro do Frio ao governador D. Rodrigo de Menezes
com relação ao Ouvidor Seixas Abranches:

“ (...) no anno de 1779 vindo a esta villa em correyção o Doutor
Ouvidor Geral da Comarca que ainda existe, e trazendo comsigo a
Bernardo Joze de Almeyda, fizerão nella a muitas peçoas as maio-
res insivilidades nunca praticadas por Ministro algum, cegos de

29 Cf. SILVA, Célia. N. A teia da vida. P.: 104.
30 HANLON, G. Op. Cit. P.: 244.
31 Códice: SG – caixa: n.º 12, doc.: 06. Data: 1782.
32 RAPM. Ano: XXXI – 1980. P.: 250-251. Transcrição do Códice SC – 23. Data: 1729.
33 HANLON, G. Op. Cit. P.: 253.
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sua ambição e interesse (...) com atropelações das Leys, nunca
the antão vistas (...)” 34 .

E Felix de Azevedo Carneiro e Cunha, Tenente de Mestre de Campo
que relata

“(...) em carta de cinco de Julho deste presente ano as diferenças
que tivera com o Capitão de Cavalos de Dragões José Rodrigues
de Oliveira sobre ele haver advertido a um montador do que era
obrigado a dar um soldado dragão que se havia deitado por bole-
to na sua casa e do que nisto passara com o dito Capitão, chegan-
do-o a desafiar por esta causa ao procedimento que tivestes com
ele e com o dito Capitão (...)” 35 . (Grifo nosso)

Essa pertinência do desafio traduzia-se não apenas na transgres-
são da autoridade, mas no vilipêndio da imagem de alguém por agres-
sões físicas e morais. O insulto e a injúria, as brigas violentas depreciati-
vas e recíprocas, mesmo quando recônditas e inconfessas possuíam o
objetivo de desvalorizar o outro. Essa eliminação (ritual ou real) do outro
do jogo de poder, que produzia conseqüentemente a distinção entre os
demais, tinha em sua tessitura o arcabouço da notoriedade pública, de-
marcada em espaços sociais específicos:

“ Domingos Ramos dos Reis, homem Paulista, (...) em hum Domin-
go publicamente naquele concurso de gente entrando pelo Adro
da Igreja dentro arrumou as Armas dentro da Sancristia, e logo
que se diçe a Missa, sem receio, nem temor de Deos se avansou o
dito Ramos ao dito Crasto, e pontando-lhes as maos ao punho da
Catana, gritou em voz alta pelos seos secuazes, estes logo puze-
rão em serco (...)” 36 .

Inserida nesta conjuntura hostil, a dimensão da fama era um princí-
pio inerente ao jogo de desafios e consequência dos atos agressivos
dos indivíduos. O Alferes de Jerônimo Gomes Pereira ficou notório por
seus atos de extrema agressividade, conquistando, além do respeito, o
medo por parte da população local:

34 Códice: 54 – XIII – 15 – 130/132. Arquivo Nacional da Biblioteca da Ajuda. “Devassa relativa ao Brazil em
Minas Novas. Data: 1779-1782. “Representação dos mais honrados habitantes da vila de N. Sr.ª do Bom
Sucesso de Minas Novas ao Governador D. Rodrigo de Menezes, contra os vexames e injustiçaz do Ouvidor
Geral da Comarca, com o processo de testemunhas, que se mandarem ouvir, e providências que se deu o
dito Governador. 1782.”

35 RAPM. Ano XXX – 1979. Transcrição do Códice: SC – 23. Pp.: 112.
36 Códice: SG – caixa n.º 11, doc.: 23. Data: 1781.
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“Dizem os moradores de Rapozos que (...) de tudo os priva o Alfe-
res Jeronimo Gomes Pereira, sua mulher, filhos e escravos, toman-
do os capins aquem vai cortar, e as lenhas, esborando, e maltra-
tando para este fim os escravos alheios, (...) sem temor algum da
Lei Devina nem humana; tudo com o frivollo pretexto de dizer q é
senhor e pessuidor de todos aquelles mattos; (...) Não fazendo
como poeroso que hé, cazo dos despachos dos Menistros, nem
superiores (...)” 37 .

Nesse jogo de forças e vontades conflitantes, feitas pelo confronto
repetitivo e constante do desafio e contra-desafio, se encontrava a pró-
pria essência da vontade em ser distinto dos demais. A repetição desse
movimento infinito — a própria manifestação de um desejo mimético —
estruturava uma proximidade conflituosa insaciável de discórdias e vin-
ganças, que caracterizava o comportamento social nas Minas no século
XVIII.

Nessa vivência do cotidiano mineiro, obedecendo necessariamente
a esse princípio de distinção e aos princípios da busca e preservação
da honra, conservava-se e perpetuava-se, ao mesmo tempo, ações de
intenso despotismo, cuja norma de conduta constituía-se a partir de um
modelo viril e no desafio dos indivíduos. Esse jogo era a própria expres-
são de uma relação entre a regra e a invenção. Ou seja, entre o controle
normativo e o imprevisto. O jogo de desafio, então, se constituía enquanto
elemento idiossincrático das relações do viver na comunidade mineira.

Fugindo ao controle do previsto, esse jogo consistia na necessidade
de encontrar ou inventar imediatamente uma resposta livre dentro dos
limites impostos pela regra ( pela norma da coroa). O que é criado não
leva em conta os temores nem a dimensão do uso da violência expresso
na virilidade de suas ações. Tal como o potentado Domingos Fialho “que
não conhecia generaes, nem comandantes, cuja inçolencia foi pratica-
da perante o Alferes de Auxiliares Jose Felis da Silva e outros (...)” 38

haviam outros que se embatiam nesse processo de reciprocidade vio-
lenta.

Neste contexto histórico prenhe de identidades diferenciadas e de-
sejos conflitantes, o elemento veiculador das possibilidades era a pró-
pria manifestação de força e valentia dos homens mineiros, como instru-
mento necessário a essa dinâmica social que se formava.

Muitos desses homens fizeram história na Capitania das Minas, “es-
pecialmente aqueles que (eram) empregados no Real Serviço, sacrifi-

37 Códice: SG – caixa n.º 06, doc.: 07. Data: 1764.
38 Códice: SG – caixa n.º 19, doc.: 10. Data: 1789.
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cando os interesses da Coroa à sua vaidade, e ambição de dominar” 39 .
Porém, nenhum conseguiu maior notoriedade na região mineradora do
que Manoel Nunes Viana e seu primo Manoel Rodrigues Soares. Esses
potentados, moradores de Caeté, conseguiram espalhar fama e tormen-
tos ao seu governo:

“Manoel Nunes, líder dos emboabas (...) foi aclamado governador
pela sua população e usou de seu poder para fazer valer interes-
ses particulares tanto nas áreas mineradoras quanto no São Fran-
cisco. Seu primo, Manoel Rodrigues Soares, com grande séquito
de escravos, dominou o distrito de Catas Altas, e mais tarde, foi
importante personagem na sedição de 1736 no sertão de São Fran-
cisco” 40 .

Nunes Viana, com grande poder conquistado e protegido do Pa-
dre Curvelo, lançava mão de decisões autoritárias, contrariando tan-
to as disposições da Coroa, como da população local, tentando se
fazer senhor e dono dos lugares conquistados. Um desses momen-
tos se deu na região de Catas Altas “querendo apossar-se de todas
as terras circunvizinhos, sem atentar para os direitos de seus donos
originais” 41 .

O aparecimento desses famosos que marcaram a memória popular
produzia uma agitação social capaz de intervir no campo das hierarqui-
as econômicas e políticas estabelecidas, propondo um novo espaço
dentro da comunidade baseado no jogo de desafios. Esse espaço tra-
çado em comum pelos homens mineiros se caracterizava, antes de tudo,
pela notoriedade de seus atos valentes — exprimindo com nitidez um
mundo de valores viris essenciais, criando desse modo um domínio ex-
clusivo de que as mulheres eram excluídas e que talvez mesmo se lhes
opunha, e que era a própria afirmação masculina.

2.2. A lógica da vingança
As posições e rivalidades vicinais, produto de querelas e ‘pendênci-

as’ entre os indivíduos, a partir de motivos mais ou menos graves; agra-
vos e desavenças pessoais — cristalizavam-se em rancores e ressenti-
mentos que reclamavam vingança. Já que o valor da combatividade e a
utilização da vingança para reparar uma afronta inserem-se dentro da
disputa por prestígio.

39 AHU – Minas Gerais, caixa 118, doc.: 27. APUD: VALADARES, Virgínia Maria Trindade. A Sombra do Poder:
Martinho de Melo e Castro e a administração da Capitania de Minas Gerais (1770-1795). Dissertação de
Mestrado apresentada na Universidade de Lisboa, 1997. VOL.: 02 (Mimeo). Pp.: 165.

40 ANASTASIA, Carla M. J. Vassalos e Rebeldes. P.: 92.
41 Códice: SG – caixa n.º 11. Folhas: 94-99. Data: 1719. Apud: ANASTASIA, Carla M. J. Op. Cit. P.: 96.
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Neste sentido, o princípio valorativo que inspirava a vingança era
saldar uma dívida de sangue ou algo de moralmente equivalente, fazen-
do com que a sua prática, enquanto justiça, suplantasse a ação da Lei.
Como o caso de uma ‘pendência’ de Nunes Viana com “... dois ou mais
homens na que tirandocelhe a espada pelas guarnicoens, se defendeo
com o seu chapeo na mam, de sorte que chegou a concluir hum e tirar-
lhe a espada da mam, e com ella matou a hum ...” 42 .

Esta persistência de um modo de resolução tende a refletir não ape-
nas sobre a vitalidade e a profundidade da via de relações humanas,
como exprime uma atitude cultural potencialmente vinculada ao uso da
violência vingativa.

Numa sociedade, como a Capitania das Minas, tecida por laços de
intensa proximidade, a violência vingativa impede que tal proximidade
se dissolva num magma indiferenciado. Ao instaurar a possibilidade do
afrontamento, a vingança abre uma área de afirmação pessoal e conso-
lida a organização hierárquica da sociedade. Graças ao código de nor-
mas e valores que tecem as regras dessas comunidades, a violência a
protege contra sua própria desagregação: separa para melhor aproxi-
mar.

Contudo, existe um movimento circulatório na vingança que se ex-
prime, através de um vínculo apurado da hostilidade, mas que não pode
ser traduzido apenas por meio de sentimentos agressivos. Trata-se de
uma atitude cultural que faz da violência e da solidariedade gestos do
mesmo respirar, em que “naquele tempo em que assistia nestas Minas
Raphael Pires Pardinho, acumulado e unido com o Tenente General João
Ferreira Tavares, com o Capitão Jozeph Rodrigues de Oliveira e com o
Alferes Manoel de Barros, os quais todos juntos procuram com toda a
diligência malquistar aos Ministros de Vossa majestade” 43 . Ou o “Sar-
gento Mor Manoel Teixeira da Silva que era hum dos impenetrantes em
sociedade com o Capitam João Miz de Oliveira, Ignacio Baptista, Antô-
nio da Costa, Sebastião da Silva e Luiz de Andrade dos quais ainda são
crioulos, pretos e outros mulatos” 44 . (Grifo nosso)

Esse vínculo entre violência vingativa e solidariedade é uma cons-
tante nas Minas Setecentistas, como constata Mello e Souza: “Havia for-
mas de organização e solidariedade a unirem diferentes segmentos so-
ciais. Solidariedades verticais, irmanando garimpeiros e quilombolas,
homens livres pobres e escravos; solidariedades horizontais, dando co-
esão, mesmo que momentânea, a senhores de escravos, homens de
patente e reles infratores” 45 . Esse vínculo de solidariedade é o eixo fun-

42 Códice Costa Matoso.
43 RAPM. Ano: XXX – 1980. P.: 161. Transcrição do Códice: SC – 23. Data: 1727.
44 Códice: SG – caixa n.º 40, doc.: 28. Data: 1798.
45 MELLO E SOUZA, Laura. Norma e Conflito. P.: 147.
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damental entre honra e vingança, já que os indivíduos seguiam um pa-
drão de aprovação e desaprovação requerido pela norma social. Ora a
solidariedade vingativa atuava como suporte da honra. Pois, “a vingan-
ça, realizada de modo tão contundente, refletia que, acima de tudo, o
que estava em jogo e precisava ser reparado era a honra de Maia” 46 .

É nesta obscura e tenaz persistência da vingança que se deve pro-
curar a razão essencial dos conflitos e discórdias quando nela se jogam
questões de honra pessoal, como na Vila de Pitangui constantemente
ameaçada por “... muitos criminosos que para ela tornarão com desígni-
os de vingança...” 47 .
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