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RESUMO Este artigo estuda a singularidade cultural das Minas setecen-
tistas a partir da exploração das noções de sagrado e profano trabalha-
das, dentro de enfoques distintos, por Mircea Eliade e Jean Delumeau.
Nesse sentido, busca-se mostrar como as práticas mágicas populares,
condenadas pela Igreja, eram encaradas com naturalidade pela mesma
população de fiéis que frequentavam a missa e rezavam aos santos.

ABSTRACT This article studies the cultural singularity of the Minas Ge-
rais, in the eighteen century, starting from the exploration of the notions of
holy and profane worked, inside of different focuses, by Mircea Eliade
and Jean Delumeau. In that sense, it is looked for to show as the popular
magic practices, condemned by the Church, they were faced naturally
by the same population of christians that frequented the mass and they
prayed to the saints.
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Medo na Capitania do Ouro: relações de poder e imaginário sobrenatural. Belo Horizonte: UFMG, 1999.
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Introdução

Os moradores das Minas, como diversos estudos já demonstraram2 ,
não seguiam o modelo de vivência religiosa defendido pela Igreja de
inspiração tridentina. Nesse sentido, podia-se perceber a existência de
uma cultura religiosa singular, expressada a todo momento no cotidiano
e que não respeitava as fronteiras sociais e raciais, e construída a partir
do próprio “barro” da terra do ouro. A religião, enquanto um conjunto de
dogmas estabelecidos no seio da instituição eclesiástica, convivia com
a religiosidade, esta enquanto um número diversificado de comporta-
mentos e ações que emergiam do processo diário de construção do
viver nas Minas.

No presente artigo, trabalhamos justamente as faces assumidas pela
religiosidade, ou melhor, religiosidades daqueles que habitavam a Capi-
tania que ocupava lugar de destaque entre as jóias coloniais da Coroa
portuguesa. Aqueles homens e mulheres recorriam às práticas mágicas,
inclusive as chamadas de feitiçarias, rezavam e faziam promessas aos
Santos, organizavam suas vidas religiosas de forma a contradizer o dis-
curso eclesiástico e, ao mesmo tempo, eram fervorosos devotos.

Embasamos a argumentação que se segue nos conceitos de sagra-
do e profano cunhados por Mircea Eliade e na forma como Jean Delu-
meau tratou estas duas noções3 .

O sagrado e o profano

Na época em questão, o mundo era, ou melhor, ainda era, um espa-
ço do sagrado (sacralizado), pois estava em íntimo contato com o plano
divino. Para o homem de outrora, o mundo terreno e o mundo divino
constituíam um único universo, porém, o divino assumia maior significa-
ção e, deste modo, acabava por dar um sentido à vida terrena. Já o
mundo des-sacralizado ou profano, por sua vez, caracterizava-se pela
perda do contato com a esfera divina e, por isso, tornava-se um não-
mundo. O sagrado sustentava a vida terrena pois estabelecia uma or-
dem para a mesma (cosmos) e anulava a desorganização (caos), cons-
truíndo, assim, o único mundo no qual o homem suportaria viver.4  Desse
modo, “seja qual for o contexto histórico em que se encontra o homo

2 Sobre este tema podemos citar algumas obras: VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade
e inquisição no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Campus, 1989; SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de
Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Cia. das Letras, 1986; CAMPOS,
Adalgisa A. A Terceira Devoção do Setecentos: O Culto a São Miguel e Almas. São Paulo: USP, 1994 (tese de
doutorado).

3 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões. Lisboa: Edição de Livros do Brasil, s/d -
DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente. São Paulo: Cia. das Letras, 1991.

4 ELIADE, op. cit., p.43-46.
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religiosus (aquele que habita o mundo sacralizado), [ele] crê sempre
que existe uma realidade absoluta, o sagrado, que transcende este mun-
do mas que se manifesta neste mundo, e, por esse fato, o santifica e o
torna real”5 .

Assim sendo, o sagrado, na concepção de Eliade, ultrapassava as
concepções religiosas específicas, institucionalizadas ou não, e era, como
vimos, marcado pela penetração do divino em todos os poros da exis-
tência mortal. Esse contato entre plano divino e plano terreno abria cami-
nho para o trânsito das forças sobrenaturais por entre os homens daque-
le tempo. Por isso, as fronteiras que a religião católica institucionalizada
colocava aos fiéis não barravam a expansão das forças sobrenaturais,
as quais possibilitavam variadas formas de vivência religiosa. Nessa óti-
ca, tanto as crenças mágicas quanto os dogmas católicos faziam parte
do mesmo espaço do sagrado.

A instituição eclesiástica, ao tentar implementar sua política normati-
zadora da vivência religiosa, processo que já ocorria há tempos na Euro-
pa e que, principalmente, após Trento, intensificou-se, estando presente
também na América, acabou por agir no sentido de limitar o espaço do
sagrado. O sentido da vida terrena deveria ser dado pelo mundo divino
católico. Entretanto, a diminuição das fronteiras do sagrado pareceu ter
obtido, de certa forma, mais sucesso na Europa do que, por exemplo, na
América portuguesa. Na colônia lusitana, a existência e convívio das
crenças ameríndias, africanas e portuguesas possibilitou, podemos crer,
que o sagrado seguisse em direção à noção proposta por Eliade.

A partir do momento em que a Igreja, podemos dizer, restringiu esse
mundo sagrado, limitando-o a partir dos dogmas elaborados pelas vias
institucionais, passamos a enxergar uma relação entre sagrado e profa-
no bem mais próxima das concepções de Jean Delumeau. Segundo
este autor, um processo de normalização social, colocado em movimen-
to desde a Idade Média, atingiu seu auge com as Reformas Católica e
Protestante. Neste momento, a Igreja desenvolveu uma “(...) ação tenaz
e multiforme para cristianizar a vida cotidiana por via autoritária e operar
de maneira radical a necessária separação — necessária aos olhos da
elite do poder — entre sagrado e profano”6 , entre sagrado “permitido” e
sagrado “condenado”. Podemos considerar que o sagrado exposto por
Eliade, partiu-se em dois: o sagrado e o profano de Delumeau.

Assim sendo, como já vimos, Eliade considera o sagrado enquanto
um espaço que está em contato perene com o divino, de modo que a
existência terrena norteia-se pelos significados viabilizados pelas forças
sobrenaturais, oriundas do mundo divino e que povoam o mundo dos

5 Id., Ibid., p.209.
6 DELUMEAU, op. cit., p.407.
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homens. Para o homo religiosus, que faz parte desse sagrado, a vida só
é real, só é possível, enquanto pura sacralidade. O profano, por sua vez,
é considerado como o mundo desconectado do plano divino e, por isso,
des-sacralizado, sem qualquer orientatio que esclareça o existir7 . No
entanto, para Delumeau, o sagrado, no contexto da Época Moderna, era
considerado, pela Igreja e pelas elites, como uma forma específica de
convívio com o divino, isto é, o sagrado era tratado como um modelo a
ser seguido. Nessa sentido, o profano era tudo aquilo que transgredia
este modelo construído pelos “donos” do poder8 .

O sagrado, a partir de Eliade, ultrapassava os limites da religião ins-
titucionalizada e, desse modo, qualquer manifestação que estava relaci-
onada com o divino fazia parte desse âmbito sacralizado. Todavia, a
partir do momento em que a razão iluminista despontou, o homem co-
meçou a buscar sua orientatio na ciência e, antes disso, o profano era
quase uma impossibilidade total, pois o mundo era um espaço sagrado.
Aquilo que a Igreja e as elites, pelo menos na Europa, entre os séculos
XVI-XVIII, consideravam como profano fazia parte do mundo sacralizado
de Eliade, pois até mesmo as seitas heréticas, as feitiçarias, dentre ou-
tras práticas vistas como transgressoras da Religião oficializada, bebi-
am da mesma fonte que as práticas religiosas permitidas, isto é, a fonte
das “águas divinas” que irrigavam o terreno onde brotavam as forças
sobrenaturais.

De acordo com a argumentação de Delumeau, o sagrado corres-
pondia a um espaço ameaçado pelo profano. Em outras palavras, o sa-
grado refletia um mundo que se buscava construir, tanto a nível religioso
como laico, e que combatia um outro mundo, o profano, que estaria re-
sistindo à instalação de uma nova forma de vivência cultural, a qual re-
fletia um novo tipo de agir político-governamental. No mundo do sagra-
do, “(...) graças à obediência, era a paz tranquilizante de uma Igreja (...)
que fornecia seguramente os meios de salvação” e no mundo do profa-
no, “(...) ao contrário, (...) reinavam a desordem satânica, as trevas, o
inconfessável (...). Já que toda a doutrina fora definida e a moral codifi-
cada, a verdade e a segurança residiam na dócil aceitação dos ensina-
mentos proclamados”9 .

A repressão à feitiçaria, na Época Moderna, foi bastante representa-
tiva do conflito entre sagrado e profano, na perspectiva de Delumeau, e
dos desdobramentos deste conflito a nível cultural e político-governa-
mental. Sobre a feitiçaria se debruçaram Igreja e Estado, Justiça e Reli-
gião. A feiticeira(o) contribuiu para a construção de um “modelo de ho-

7 ELIADE, op.cit., p.27-46.
8 DELUMEAU, op. cit., p.407.
9 Id., Ibid., p.401.
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mem novo”, respondendo às necessidades absolutistas de expansão
da autoridade e do controle. Assim, “exorcizando demônios, os euro-
peus impunham melhor um modelo de dominação política e ideológica:
as novas formas jurídicas que buscavam vigiar as populações e unificar
as penas serviam à recente organização do Estado e afiavam as garras
ao vasculhar, encarcerar e supliciar feiticeiras”. O direito criminal, que
emergia das novas formas políticas fundadas no Estado Absolutista, “cri-
ava as condições da perseguição e, simultaneamente, se consolidava e
legitimava enquanto perseguia”.10

Na Época Moderna, vislumbramos um poder, ao mesmo tempo reli-
gioso e civil, cada vez mais centralizador e que, de maneira crescente,
temia os desvios. Mais do que nunca, o poder civil apoiou a Igreja na
luta contra as forças satânicas. Esse novo homem, que se buscava cons-
truir, seria um novo cristão e um novo súdito do Rei. Uma cristianização
incompleta, aos olhos da Igreja, alimentara o paganismo e fizera brotar
heresias. Só a fé cristã, seguindo as rígidas normas impostas pelas Re-
formas católica e protestante, era considerada verdadeira. Ser herege
era crer fora do modelo de fé estabelecido pela Igreja. Ser um súdito do
Estado Absolutista era inserir-se nas teias centralizadoras do mundo lai-
co que se constituía. Normatização religiosa e laica andavam juntas.11

Religião e religiosidade(s) nas Minas do Ouro

Se o mundo era um espaço do sagrado, de acordo com Eliade, isto
é, estava em constante e íntimo contato com as forças divinas, então o
homem, independente de sua fé particular, percebia-se invadido pelo
sobrenatural. Os deuses modelaram o mundo com suas mãos a partir
do barro molhado e, para que secasse, o sopraram com o ar que provi-
nha dos seus pulmões. A partir desse momento, a vida teve seu início.
Os homens, alimentando-se dos frutos da terra que fora obra divina e
respirando o ar das entranhas das divindades, só poderiam sentir-se
como entes sagrados e, por isso, crentes no sobrenatural. Nessa pers-
pectiva, o profano, significando a não-sacralidade, era a negação da
vida e da própria morte, pois era, simplesmente, o nada.

Assim sendo, consideramos a experiência do sagrado como a pos-
sibilitadora da vivência de múltiplas religiosidades, isto é, de múltiplas
formas de contato com o mundo divino. É justamente a partir dessa ótica
que optamos por confrontar religião e religiosidade(s). Consideramos
que a religião, noção mais voltada para os comportamentos religiosos
normatizados a partir de estruturas religiosas institucionalizadas, restrin-

10 SOUZA, op. cit., p.281-282.
11 DELUMEAU, op. cit., p.355-398.
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gia a experiência do sagrado. Sintetizando nossa observação à respeito
da noção de religião, Emile Durkheim diz que “o santo patrono do cristi-
anismo é eleito sobre a lista oficial dos santos reconhecidos pela Igreja
católica, e são igualmente regras canônicas as que prescrevem como
cada fiel deve cumprir com esse culto particular”12 . No caso das Minas
setecentistas, o discurso da Igreja acerca do que devia ser a vivência
religiosa passava pelo modelo tridentino de cunho sacramental.

Dentro da noção de religiosidade(s) incorporamos as variadas for-
mas utilizadas pelo homem, num mundo sagrado, para se comunicar
com o plano divino. No caso das Minas, a Igreja presenciou a formação
de inúmeras religiosidades, as quais não seguiam, necessariamente, o
modelo católico institucionalizado. Partindo da constituição das irman-
dades leigas, passando pelas manifestações devocionais populares e
chegando às práticas mágicas e de feitiçaria sincréticas, encontramos
um cenário que contradizia o discurso eclesiástico.

Aquilo que a Igreja, na Época Moderna, rotulava como profano, acre-
ditamos, distanciava-se da noção defendida por Eliade. Aceitar a exis-
tência do profano significaria a negação do mundo divino e a conse-
quente perda do sentido da vida e da morte. Assim sendo, religião e
religiosidade(s) fazem parte do mesmo mundo sagrado. O combate da
Igreja à(s) religiosidade(s) mineira(s), considerando-a como profana, si-
tuava-se mais no campo da normalização da vivência religiosa, isto é, o
profano era aquilo que fugia ao modelo que a Igreja tentava fazer valer.

De acordo com Marcos Magalhães Aguiar, foram comuns nos com-
promissos das irmandades recomendações “(...) acerca da conduta moral
e religiosa dos capelães (...)” que nelas ingressavam. Porém, tais reco-
mendações não eram “rigidamente observadas”, caso contrário “seria
impossível o preenchimento de todas as vagas nas irmandades”. Se-
gundo o autor, “parece mesmo que as irmandades procuravam cape-
lães, distantes do modelo tridentino, sensíveis às condições e circuns-
tâncias da vida colonial, extremamente conflituosa e instável”.13  A todo o
momento, as irmandades entravam em conflito com as autoridades ecle-
siásticas em razão das divergências quanto às formas de expressão da
fé, o que refletia um conflito entre religião e religiosidade(s)14 . A “con-
cepção profundamente leiga do espaço e práticas religiosas” nas Minas
era “constantemente reafirmado pelas irmandades”15 .

Nesse contexto, onde o modelo religioso pregado pela Igreja en-

12 DURKHEIM, Emile. “Definición Del Fenómeno Religioso y de La Religión”. In: Las Formas Elementares De La
Vida Religiosa. Buenos Aires: Editorial Schapire S.R.L, 1968, p.48.

13 AGUIAR, Marcos Magalhães. Vila Rica dos Confrades: a sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no
século XVIII. São Paulo: USP, 1993, p.130 (Dissertação de Mestrado em História - mimeo).

14 Id., Ibid., p.208-209.
15 Id., Ibid., p.275.
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contrava resistência na(s) religiosidade(s) dos mineiros, esta profun-
damente enraizada nas demandas da vida cotidiana das vilas e arrai-
ais auríferos, nem mesmo as exigências que a Sé romana fazia quanto
à salvação da alma eram seguidas à risca. As relações dos mineiros
com Deus assumiam grande maleabilidade, muito mais do que Roma
acharia conveniente. Havia o medo da não salvação da alma, no en-
tanto, a misericórdia divina existia para perdoar os pecadores. Na hora
em que a morte parecia próxima ou em momentos de desespero, o
homem das Minas recorria à corte celeste buscando paz para a alma.
Ao fazer o testamento, por exemplo, o devoto que pedia pela salvação
e demonstrava atos de caridade podia ser o mesmo que, durante a
vida, não havia sepultado um escravo, não havia se preocupado em
chamar um padre para ministrar os últimos sacramentos a algum cati-
vo, faltara à missa várias vezes, trabalhara com seus escravos em do-
mingos e dias santos, tinha o costume de blasfemar, vivia em concubi-
nato, fazia uso de feitiços ou consultava feiticeiros(as), etc. Como de-
fende Adalgisa Arantes Campos:

“o devoto das Minas quer salvar-se, mas — salienta-se — dentro
de uma perspectiva bastante aclimatada às exigências temporais,
isto é, com leve mortificação da carne — jejum e continência sexu-
al em dias de forte significação do calendário religioso —; partici-
pação irregular nos diversos sacramentos da Igreja (...); obras de
misericórdia, via de regra, na doença e iminência da morte; e fun-
damentalmente com a recorrência tardia aos ‘méritos da Paixão de
Cristo’ ”.16

As práticas mágicas no contexto da religiosidade das Minas

Como podemos ver nos registros das devassas eclesiásticas17  rela-

16 CAMPOS, Adalgisa Arantes. A Terceira Devoção do Setecentos Mineiro: O Culto a São Miguel e Almas. São
Paulo, USP, 1994, p.32-33 (Tese de Doutorado — mimeo).

17 De acordo com Luciano Figueiredo [ FIGUEIREDO, Luciano R. de Almeida. Barrocas Famílias: vida familiar
em Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: HUCITEC, 1997, p.70-79 ], as visitas episcopais, eclesiásticas ou
diocesanas, eram realizadas por padres às vilas e arraiais com o objetivo de promover uma vigilância sobre
a conduta religiosa e moral da população. Nas duas primeiras décadas do setecentos mineiro, acompanha-
vam a fundação das paróquias, preocupando-se mais com a instalação de uma estrutura religiosa nas Minas
do que com uma tentativa efetiva de controle sobre condutas sociais. Após 1730, as visitações eclesiásticas
teriam entrado em um período de auge ( começando a decair a partir de 1770 ), sendo que, além de cuidar
da administração eclesiástica também buscavam disciplinar e punir condutas desviantes realizando devas-
sas. Com a criação do Bispado de Mariana, em 1745-48, as devassas passaram a ter um significado especí-
fico, isto é, “(...) disciplinar e punir condutas desviantes, além de também cuidar da administração eclesiás-
tica local (...) [.] A partir desta fase (...), portanto, falar de visitação é quase o mesmo que falar em devassas,
tamanha a importância que estes inquéritos pessoais e secretos merece para a ação religiosa junto à popu-
lação (...)”. Através dos interrogatórios das devassas, buscava-se localizar pecados, de modo que, dos
depoentes, extraíam-se segredos e confidências com o intuito de identificar culpas e comportamentos desvi-
antes.



97

tivas a Minas Gerais, entre 1725-180018 , o envolvimento com práticas
mágicas não respeitava as fronteiras de classe ou raça. A Igreja conde-
nava tais práticas quando estas escapavam ao seu controle, associan-
do-as, desse modo, a rituais demoníacos. Somente o sobrenatural apro-
vado pela instituição eclesiástica era visto com bons olhos e, até mes-
mo, recomendado aos fiéis. Entretanto, a sociedade das Minas estava
envolvida tanto com o sobrenatural dito “oficial” quanto com aquele con-
denado pela Igreja. Na prática popular, qualquer tipo de relação com as
forças sobrenaturais era válida, desde que houvesse a possibilidade de
preencher as expectativas daqueles que as procuravam.

Nem mesmo os clérigos restringiam-se em acionar apenas o sobre-
natural sob os auspícios da instituição eclesiástica. Em 1800, na fregue-
sia de Barbacena, o padre José Dias de Carvalho, procurou os serviços
de uma negra que, nas redondezas, era infamada de feiticeira para que
esta adivinhasse o gatuno que furtara o ouro de Felícia, sua caseira19 .
Com certeza os superiores do clérigo não veriam com naturalidade sua
atitude, pois ele deveria, ao contrário, estar combatendo aquele tipo de
crença.

Na freguesia de Antônio Dias, na década de 1760, um tal Inácio
Ferraz de Sam Payo, português, lançou mão de duas modalidades de
sobrenatural para conseguir solucionar uma questão20 . O referido portu-
guês tinha em sua casa uma escrava, chamada Locrécia, que estava “...
enferma com moléstia de muitas chagas nos peitos...”. Imediatamente,
Inácio Ferraz mandou chamar o preto Antônio Luís, de nação Ladana,
pois era “... público e certo que esse faz curas a enfermos...”. Para curar
a enferma, o preto curador levou-a para a cozinha da casa onde realizou
um ritual. Espreitando por uma fresta da porta, o senhor da escrava as-
sistiu tudo o que se passava. Segundo o curioso espectador:

“...[havia] um pau metido no chão e na porta dele um búzio grande
espetado e dentro um boneco a quem o dito preto perguntava o
achaque que tinha a dita negra enferma e o boneco respondia
com uma voz muito fina e dezusada e contando que tinham feiti-
ços e perguntando o dito negro como lhe os tinham dado respon-
deu o boneco que lhes tinham dado em sua pitada de fumo na
ocasião do natal e também perguntou ao boneco dizendo como se
há isto de curar a que respondeu o boneco várias coisas ... [sendo
que Inácio Ferraz] disse para si em voz silenciosa Jesus nome de

18 AEAM, livros de devassas eclesiásticas e de termos de culpa relativos ao período entre 1725-1800.
19 Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM), Devassas Eclesiásticas, Prateleira Z, Livro 13,

fl.28v.
20 AEAM, Devassas Eclesiásticas, Prateleira Z, Livro 10, 1762-69, fl.113v-114.
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Jesus e viu que de repente caiu o búzio grande que tinha o boneco
dentro que saltou e caiu arrebatadamente no meio da casa dando
um estalo e soltando fumaças de cinzas ficando o dito negro es-
pantado e a enferma atemorizada ...”.

Após a saída do negro, entrou no recinto o assustado proprietário da
escrava enferma. Inácio Ferraz proibiu que Locrécia usasse novamente
“... de semelhantes curas e lhe buscou exorcistas para ser curada e de
fato com os exorcismos ficou boa ...”. Num primeiro momento, Inácio
preferiu recorrer ao preto curador, demonstrando sua crença nos pode-
res do mesmo e a maneira natural que enxergava aquela situação. En-
tretanto, pelo que podemos crer, a escrava não ficou curada, mas o di-
agnóstico de doença de feitiço foi aceito, tanto que logo mandou cha-
mar um clérigo para realizar um exorcismo, já que o sobrenatural “não-
oficial” tinha falhado enquanto remédio. Se a escrava tivesse ficado cu-
rada, com certeza o exorcismo não teria sido necessário. Porém, o que
mais chama-nos a atenção é o fato de Inácio transitar tanto pelo sobre-
natural condenado pela Igreja quanto por aquele por ela controlado. Num
mundo sagrado, conforme aponta Eliade, o contato com o plano divino,
com as forças sobrenaturais, se dava a cada instante e de inúmeras
maneiras.

Um outro caso aconteceu na freguesia de Nossa Senhora da Con-
ceição da Vila do Príncipe, entre 1756-5721 . Um tal Paulo Gil, homem
pardo, era infamado de ser feiticeiro. Numa certa ocasião, Paulo Gil ofe-
recera a João Batista, pardo forro, “... se queria ter mandinga para nin-
guém poder com ele ... mostrou um pedaço de pedra d’aro o qual quis
moer para lhe dar a ele [João Batista] ...” que recusou a oferta. Todavia,
Paulo Gil continuou insistindo com João Batista por oito dias, no final dos
quais cedeu. Ambos foram “... em uma noite ... a um caminho de umas
encruzilhadas ...”, onde Paulo Gil mostrou umas “... figuras negras todas
de forma humana...” dizendo que eram seus amigos. Antes que algo
mais ocoresse, João Batista retirou-se rapidamente para sua casa. Pau-
lo Gil continuou a insistir. Passados alguns dias, “... estando a dormir ...
[João Batista] o feria [Paulo Gil, acreditava,] em uma parte de um quadril
com cuja dor acordando ... e achando-se ferido lhe perguntou por que
razão ele o ferira ao que ele dito Paulo Gil respondera que era para dar
sangue àqueles amigos que ele tinha visto naquela noite ...” e que lhe
dariam “... forças que ninguém havia de poder com ele...”.Mais uma vez,
João Batista teria recusado a oferta, mas dessa vez teria visto “... levan-
tar-se um redemoinho de vento de tal forma que tudo levava consigo ...

21 AEAM, Devassas Eclesiásticas, Prateleira Z, Livro 8, fls. 50, 50v, 51. Laura de Mello e Souza também já
trabalhou este documento, com outro enfoque, ao realizar seus estudos sobre a feitiçaria no Brasil colonial.
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[ficando ele] tão cheio de medo que entrou a chamar por Santa Ana ...”.
Depois desse último acontecimento, João Batista jurou nunca mais tratar
com Paulo Gil.

Pelo que podemos notar, João Batista não parecia fugir tão intensa-
mente de Paulo Gil. Era por demais perseguido para alguém que não
teria dado um mínimo de abertura para as investidas do pardo feiticeiro.
O fato de ter aceitado ir, à noite, a uma encruzilhada com o mandinguei-
ro, mostra que o temeroso Batista não estava assim tão arredio às ofer-
tas recebidas. Porém, não abandonou o sobrenatural católico, pois no
momento do medo logo invocou Santa Ana. Na realidade, João Batista
vivia entre o sobrenatural condenado pela Igreja e aquele aprovado. Seu
mundo tinha espaço para múltiplas manifestações das forças sobrena-
turais. Mais uma vez, o sagrado de Eliade parecia ser o cenário possibi-
litador da convivência entre católico e mandingueiro numa única alma.

Para o homem do século XVIII, o mundo ainda era um lugar domina-
do por forças sobrenaturais que interferiam na existência cotidiana de
cada um. Essas forças podiam ser divinas, caso partissem de Deus e
seus santos, ou malignas, caso viessem do Demônio ou fossem aciona-
das por seus agentes terrenos que podiam ser, por exemplo, as
feiticeiras(os). As desgraças podiam ser imputadas à malignidade de
Satã ou à ira divina que recaía sobre os pecadores. Mas Deus e os san-
tos, na maior parte da vezes, estavam associados à busca de proteção
contra os infortúnios. Entretanto, o Demônio não se dedicava somente a
espalhar o mal pelo mundo, pois a ele recorriam indivíduos em busca de
solução para problemas amorosos, de riqueza, de vingança, etc. Às for-
ças divinas também eram feitos pedidos semelhantes, porém, estes, em
geral, não representavam, de acordo com a interpretação das autorida-
des eclesiásticas, uma comunicação com o sobrenatural detentora de
uma natureza considerada maligna.

Nas Minas, muitas pessoas transitavam entre forças divinas e malig-
nas, como se a distinção entre elas desaparecesse por instantes. Bus-
cava-se o sobrenatural que fosse mais eficiente para a resolução do
problema que afligia a alma ou o corpo. Josefa Doce, moradora no Arrai-
al da Capela de Santa Ana, tinha fama de ser feiticeira, “(...) usando de
vários ingredientes e superstições para que os homens lhe queiram bem
e lhe dêem dádivas (...)”22 . Josefa buscava resolver suas pendências
amorosas através de um sobrenatural que, para as autoridades eclesi-
ásticas, era dotado de malignidade. Entretanto, certamente, ela enxer-
gou nesse mesmo sobrenatural maiores possibilidades para solucionar
seus problemas.

22 AEAM, Devassas Eclesiásticas, Prateleira Z, Livro 06, 1753, fl.67.
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Antônio de Aguiar, morador na freguesia dos Prados, tinha uma bol-
sa pendurada ao pescoço. Sendo que, “(...) tais mandingas eram para
granjearem agrados às mulheres ainda que o repugnassem e juntamen-
te para curarem seu corpo de sorte que lhe não fizessem mal tiros ou
facadas (...)”23 . No caso de Aguiar, além da proteção, havia o objetivo
dos prazeres da carne, que sob os olhos de Deus não seriam, podemos
pensar, bem vistos.

Às forças divinas também recorriam aqueles que desejavam prote-
ger-se contra inimigos ou vingar-se contra os mesmos. Um preso, so-
frendo castigos e considerando-se sem culpas poderia pedir que a vin-
gança de Deus — “justo acusador” — atingisse seus algozes. Nas Car-
tas Chilenas, “dos condenados, ao sofrerem os castigos, ‘uns gritam
que são livres, outros clamam / Que as sábias leis do rei os julgam bran-
cos / Este diz que não tem algum delito / Que tal rigor mereça, aquele
pede / Do justo acusador, ao céu, vingança’ “.24  No século XVIII mineiro,
era usada a seguinte fórmula para a proteção contra inimigos: “Senhor
meu Jesus Cristo da grandeza dos vossos brados caia sobre todos os
meus inimigos e inimigas o medo e o pavor os quais fiquem imóveis
como pedras (...)”25 .

Outras pessoas, vendo suas vidas serem tomadas por desgraças e
não obtendo resultados em suas preces dirigidas a Deus, pareciam ficar
desacreditadas em relação ao sobrenatural católico. Por exemplo, em
1723, Fernando Ribeiro, morador na freguesia de Catas Altas, foi denun-
ciado várias vezes numa Devassa Eclesiástica, por “(...) blasfemar con-
tra Deus Nosso Senhor dizendo que já Deus não tinha parte nele e que já
era do demônio por se ver perseguido de muitas dívidas e que lho to-
mam todos os bens (...)”26 .

Em todos os casos acima citados, percebemos que os habitantes
das Minas não estavam preocupados com as distinções que a Igreja
realizava entre sobrenatural “lícito” e “ilícito”. Buscava-se o auxílio do
mundo sobrenatural em todas as suas nuances, com tanto que respon-
dessem positivamente às indagações da vida terrena.

Os mineiros pareciam viver num espaço do sagrado, na concepção
de Eliade, onde as forças sobrenaturais arrebatavam a todos, em todos
os momentos e das mais diversas formas, onde o profano seria a própria
impossibilidade do existir. A Igreja só enxergava o sagrado por ela esta-
belecido e normatizado, onde qualquer manifestação que não partici-
passe do sobrenatural autorizado pela instituição eclesiástica era consi-

23 AEAM, Devassas Eclesiásticas, Prateleira Z, Livro 06, 1753, fls.57-57v.
24 LOPES, Francisco Antônio. “Câmara e Cadeia de Vila Rica”. Anuário do Museu da Inconfidência. Ouro Preto:

DPHAN, 1952, p.212.
25 APM, SG, caixa 164, doc.06.
26 AEAM, Devassas Eclesiásticas, Livro outubro1722/dezembro1723, fl.20.
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derada como algo profano, isto é, algo que insistia em contrariar a Lei de
Deus “tão bem” interpretada pelo séquito católico. A todo momento, nas
Minas, a Igreja procurava combater este espaço do profano, buscando
inserir as práticas mágicas da população no modelo de sobrenatural
pregado pela Sé romana.

Através das devassas eclesiásticas, a Igreja procurava normatizar a
vivência mágica dos fiéis. Muitas foram as pessoas denunciadas nas
devassas eclesiásticas por atentarem contra as leis de Deus. Poucos
eram os casos que podiam ir adiante, provocando uma reação mais dura
da Igreja contra o transgressor(a). A maior parte dos denunciados sofri-
am apenas admoestações verbais, pagavam multa e/ou eram ameaça-
dos de alguma punição física e expulsão do bispado. Em alguns casos,
era o próprio poder laico que interferia, defendendo, ele próprio, o mo-
delo do “bom” cristão. Entretanto, ao longo do setecentos, a ação re-
pressora da Igreja pouco surtiu efeito, os mineiros insistiam em vivenciar
o sagrado, na concepção de Eliade.

Quanto à ação do poder laico sobre o processo de normatização da
vivência mágica, temos dois casos elucidativos. Em 1769, o Conde de
Valadares, governador das Minas, escreveu ao comandante da fregue-
sia de São Bartolomeu, Manoel José Veloso, dizendo estar ciente de que
“... um preto de nação angola por nome Caetano casado com uma criou-
la por nome Helena, moradores no Ouro Fino do Morro de São Vicente
ao pé da Serra, faz suas curas com remédios...”. Eram citados os nomes
de várias pessoas que tinham se tratado com o curador, mostrando como
sua atividade era valorizada pela comunidade. O governador pedia que
lhe fosse informada a “... realidade por modo secreto sem se precisar
fazer sumário ... mas inteirar-se da verdade, se é com medicamentos,
ervas, raízes, ou se por forma de pacto diabólico e supersticioso de que
os mais destes curadores costumam ...”.27  Como podemos perceber, as
práticas do preto Caetano eram logo associadas ao sobrenatural consi-
derado maligno pela Igreja, isto é, aquele que estava envolvido com as
forças diabólicas, estas em oposição às forças divinas “tuteladas” pela
instituição eclesiástica. Outro caso ocorreu no distrito do Curral de El Rei
em 1798, um tal Antônio Luis da Mota foi preso pelo capitão das orde-
nanças por ser “... homem pardo, atrevido e que está compreendido em
muitos furtos a título de curador, sem ser aprovado...” 28 . Neste último
caso, a não autorização da Igreja ou da medicina oficial, que caminhava
lado a lado com o poder eclesiástico, foi suficiente para que as ativida-
des do curador fossem questionadas.

27 AEAM, Seção Colonial, códice 167, fl.83-83v, Carta do Governador datada de 02-05-1769.
28 APM, Secretaria de Governo, caixa 40, documento 45, Carta do Ouvidor da Comarca de Vila Rica Francisco

de Souza Guerra ao Governador, datada de 09-11-1798.
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Na Freguesia da Vila do Príncipe, entre 1748-49, o negro forro Antô-
nio “Barriga”, ex-escravo do capitão João Mendes da Costa, foi acusado
numa devassa eclesiástica de ser feiticeiro e de usar dos mesmos feiti-
ços para provocar a morte de alguns escravos. Antônio “Barriga” che-
gou a levar um tiro de um negro escravo do seu ex-dono, chamado Do-
mingos, pela culpa de ter, segundo acreditava Domingos, provocado
achaques em sua mulher por meio de feitiços e, por esta razão, ela esta-
va morrendo.29

O caso de Antônio “Barriga” acabou por gerar um termo de culpa, o
que não acontecia com todos os casos relativos a práticas mágicas com-
batidas pela Igreja. O negro forro estava envolvido com forças sobrena-
turais que transitavam à margem dos espaços permitidos pela Igreja.
Por esta razão, foi admoestado “... na forma do Sagrado Concílio Triden-
tino para que de todo se apartasse de embustes e feitiços considerando
as gravíssimas ofensas que fez a Deus Nosso Senhor com tão horrendos
pecados e o manifesto perigo a que expõe a sua Salvação na continua-
ção deles com cominação de ser mais severamente castigado e censu-
rado e de se lhe julgar a culpa por provada [e] aceitou a admoestação e
fez a culpa judicial e prometeu fazer cessar o escândalo e ficou conde-
nado em quatro oitavas ...”.30

Na freguesia de Nossa Senhora do Pilar das Congonhas, entre 1748-
49, um tal José Carvalho de Moura foi denunciado por curar “... curar de
bicheiras com palavras a algumas pessoas desta freguesia e animais
...”.31  Em 1749, foi aberto um termo de culpa contra o referido curador.
Por curar de palavras ele foi condenado em três mil réis32 .

Morador na freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Catas
Altas, um tal Ignácio de Araújo, em 1743, foi citado num termo de cul-
pa33  originado de acusações registradas em uma devassa eclesiásti-
ca. Este caso reflete com bastante clareza a preocupação da Igreja em
relação às pessoas que faziam uso das artes sobrenaturais fora de seu
controle. Araújo teria “... andado pelos sertões haverá oito anos por
tempo de sete meses e que lá lhe ensinaram a benzer animais que
tinham bichos...”. Nas suas bençãos, Araújo utilizava as seguintes pa-
lavras: “... bichos maus neste lugar onde estais , que comeis, e não
louvais, malditos sejais da maldição de São Pedro e São Paulo e do
Apóstolo Santiago e do Padre São Silvestre que quando eu fizer prece
pela graça de Deus e da Virgem Maria um Padre Nosso com uma Ave
Maria ...”. Segundo Araújo, as palavras, das quais fazia uso comumen-

29 AEAM, Devassas Eclesiásticas, Prateleira Z, Livro 4, 1748-49, fls. 9v, 10, 12, 12v, 13.
30 AEAM, Livro de Termos, 1748-50, fl.12v.
31 AEAM, Devassas Eclesiásticas, 1748-49, fl.81v.
32 AEAM, Livro de Termos, 1748-50, fl.51v.
33 AEAM, Livro de Termos, 1742-43, fl.133.
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te em suas curas, “... teriam virtude para isso por permissão de Deus e
não por pacto diabólico...”.

O padre visitador ordenou que Araújo “... se abstivesse de usar de
semelhantes palavras para curar por não terem de si virtude para isso e
que abjurasse o pacto que elas tinham ou poderiam ter com o Diabo...”.
Araújo não teve outra escolha a não ser dizer que aceitava a admoesta-
ção e “... protestava não usar das ditas palavras nem outras que não
fossem instituídas e aprovadas pela Santa Madre Igreja por medicina
virtuosa para semelhantes curas...”.

Como vimos, o sobrenatural aprovado pela Igreja era aceito e reco-
mendado. Caso as palavras usadas por Araújo viessem de um membro
da Igreja ou de alguém autorizado por ela para tal, nenhum problema
teria emergido. Nesse sentido, em 1776, o cirurgião Manoel Simões Pra-
ta declarava que nos arredores do arraial de Paraupeba, Comarca de
Vila Rica, “... alguns homens de fazenda perdiam vários escravos com
malefícios e venenos...”. A medicina tradicional mostrava-se incapaz de
tratar a moléstia que atingia os escravos, pois, segundo o cirurgião, era
“... enfermidade que abusa todos os remédios que a medicina tem des-
coberto para curar enfermidades...”. Assim, era apontado que “... por
essa razão nós cirurgiões temos concedido licenças a Mateus escravo
de Domingos João Villar que como curador da tal moléstia pois o temos
visto curar alguns”.34  Os cirurgiões chegaram à conclusão de que os
escravos morriam devido a alguma doença de feitiços pois não conse-
guiam entendê-la ou curá-la, esse desconhecido só poderia ser preen-
chido por elementos mágicos. Por esta razão, um negro escravo curador
de feitiços, que em outra ocasião seria repreendido, foi autorizado para
dar solução àquele problema. Aqui, as atividades ilícitas do escravo cu-
rador tornaram-se lícitas após o crivo favorável das autoridades médi-
cas que, com certeza, haviam pedido aconselhamento e autorização à
Igreja.

A medicina oficial e a Igreja, como toda a sociedade em geral, ti-
nham crenças mágicas, pois habitavam num mundo sagrado, sem qual-
quer limite para a expressão das forças sobrenaturais. Todavia, como
temos dito, a instituição eclesiástica insistia em estabelecer um terreno
do profano enquanto oposição ao sagrado normatizado. O cirurgião Luis
Gomes Ferreira abordava a arte “para curar enfeitiçados e ligados35  por
arte mágica ou malefícios”. Para “(...) moços robustos e muy potentes
para com suas mancebas, casando-se, se acharão incapazes de con-
sumar o matrimônio (...)”, era indicado como tratamento a defumação

34 Arquivo Público Mineiro (APM), doculmentos avulsos da Casa dos Contos microfilmados, índice 10126, plani-
lha 21583.

35 O indivíduo “ligado”, geralmente um homem, era aquele que não conseguia realizar o ato sexual por estar
enfeitiçado - espécie de impotência masculina.
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das “(...) suas partes vergonhosas com os dentes de uma caveira pos-
tos em brasas (...) [e] ficarão desligados e capazes de atos conjugais
sem dúvida alguma”.36

Ferreira ainda apontava que “(...) aos que viu tão magros e secos
como esqueletos, sem terem febre nem frio, nem dor, nem fome, nem
desgesto, nem causa alguma manifesta, donde lhes pudesse vir tal ma-
greza, entendendo-se que eram enfeitiçados (...)”.37  Sob o efeito de fei-
tiços, uns ficavam, segundo o referido cirurgião, “(...) tontos (...) outros
ligados e incapazes dos atos matrimoniais, outros inchados como pipas,
outros secos como paus, outros fugindo da gente (...), o que viu e notou
(...) enfeitiçados e endemoninhados (...)”. Como cura, ele receitava que
o enfeitiçado trouxesse pendurado ao pescoço e pulsos alambres ( âm-
bar ) brancos ou, ainda, que defumasse “(...) com a semente da erva
anterrhino, trazendo-a também ao pescoço (...)”.38

As fórmulas apresentadas pelo cirurgião acima citado eram aprova-
das pela Igreja. Ele estava inserido no mundo sagrado estabelecido pela
Igreja. As forças sobrenaturais, como os feitiços, não deixavam de estar
presentes entre os homens, porém, deviam, para a instituição eclesiásti-
ca, estar bem controladas.

Mesmo com as tentativas disciplinadoras da Igreja, a população
participava de uma cultura onde a religiosidade abarcava a crença no
sobrenatural sem as restrições que a Igreja tentava impor. No cotidiano
das pessoas, as doenças, por exemplo eram tratadas tanto através da
medicina dos cirurgiões quanto, no caso dessa não surtir efeito, da me-
dicina sobrenatural. No conteúdo das correspondências que Manoel
Gomes Cruz enviou ao capitão Ignácio de Oliveira Campos e à sua mu-
lher Dona Joaquina Bernarda da Silva D’Abreu Castelo Branco, conheci-
da como Dona Joaquina do Pompéu, entre 1792-98, mostrava como
aquela população estava ligada às crenças sobrenaturais que insistiam
em não seguir, como devido, o modelo eclesiástico de contato com o
divino.

Em todas as cartas desse período, a questão da doença estava sem-
pre presente. Nesses seis anos de trocas de correspondências, Manoel
Gomes Cruz esteve acometido por uma moléstia, não obtendo qualquer
melhora significativa. Numa carta de 10-12-179239 , Manoel dizia sofrer
de “frios”, “tremuras” e “febre”, que lhe davam trégua uma vez por outra
pelo “favor de Deus”. Estava sendo tratado por um cirurgião que lhe
ministrava remédios “anti-febris” como, por exemplo, o “chá de angéli-

36 FERREIRA, Luís Gomes. Erário Mineral. Lisboa: Oficina Miguel Rodrigues, 1735, p.195.
37 Id., Ibid., p.196.
38 Id., Ibid., p.197.
39 APM, Arquivo Privado, notação JB, “Joaquina de Pompéu”, caixa 01, doc.17.
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ca”. Em carta de 02-01-179340 , Manoel ainda estava “aflito de molésti-
as”, sem obter muitos resultados com o tratamento médico. Buscando
algum alívio para suas queixas, Manoel, em carta de 11-05-179341 , es-
crevia ao Capitão Ignácio de Oliveira Campos pedindo que lhe mandas-
se algumas “(...) batatinhas e (...) raízes contra feitiços e resina de jatobá
e alguma poaia e a casca parapraiba, chamada dos cursos (...)”. Numa
carta de 26-08-179742 , pedia mais casca de angélica e de “papaprai-
ba”, além de “(...) algumas raízes que sejam boas contra algumas enfer-
midades ou contra feitiços (...)”. Entretanto, em carta de 03-10-179843 ,
Manoel, assistindo na cidade de Mariana, dizia estar, “há seis meses”,
“mais para dar contas do que para viver (...)”.

Acometido por uma moléstia que, de acordo com o conteúdo das
cartas, não tinha sido identificada, sendo tratados somente os sintomas
isoladamente, e sem a obtenção de resultados positivos com o trata-
mento ministrado pelo cirurgião, Manoel Gomes Cruz buscou uma expli-
cação no universo do sobrenatural. Com o tratamento convencional não
surtindo efeito e a doença, tão misteriosa, agravando-se, Manoel come-
çou a acreditar que era vítima de feitiços. Algum feiticeiro(a), acreditava
o doente, poderia estar-lhe provocando malefícios, o que, sem dúvida,
fazia desse misterioso agente de Satã uma considerável fonte de temor.
Sem uma explicação natural, recorreu a uma explicação sobrenatural.
Entretanto, como foi possível perceber, remédios naturais, usados no
tratamento convencional, não foram abandonados e, ao contrário, so-
maram-se às raízes contra feitiços.

Conclusão

As Minas do Ouro faziam parte de uma época, compartilhando com
o Ocidente cristão e, principalmente católico, uma gama de significados
aplicados ao mundo. Porém, a América portuguesa foi um espaço de
criação, de estabelecimento de um homem e de uma cultura que eram,
ao mesmo tempo, tão próximos e tão distantes daquilo que existia na
Europa, na África e até mesmo na América pré-colonial.

O estudo da relação entre religiosidade(s) e religião, nas Minas sete-
centistas, abre espaço para que possamos perceber, justamente, esse
processo de construção de, como aponta a terminologia histórica tradi-
cional, um Novo Mundo. Muitos dos conflitos sócio-culturais que emergi-
am na Europa, também estavam presentes nas Minas, todavia, desenr-

40 APM, Arquivo Privado, notação JB, “Joaquina de Pompéu”, caixa 01, doc.19.
41 APM, Arquivo Privado, notação JB, “Joaquina de Pompéu”, caixa 01, doc.20.
42 APM, Arquivo Privado, notação JB, “Joaquina de Pompéu”, caixa 01, doc.31.
43 APM, Arquivo Privado, notação JB, “Joaquina de Pompéu”, caixa 01, doc.36.
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rolavam-se de forma diversa e inesperada. Naquela terra tropical, onde
a natureza e os ameríndios expressavam-se por outros parâmetros, onde
os africanos tiveram que moldar um novo estilo de vida a partir do que
encontravam naquela terra distante e misteriosa, onde os europeus per-
cebiam-se tomados por sentimentos e vontades que, se na Europa pare-
ciam ser mais facilmente controlados, na América corriam mais livres,
soltos pela imensidão indevassada dos sertões, configurou-se uma vi-
vência sócio-cultural marcada pela singularidade.

O mundo sagrado, na concepção de Eliade, manifestava-se em toda
sua força por entre os habitantes da terra do ouro. Todavia, a Igreja,
atrelada ao Estado, procura, como já fazia na Europa, limitar este espa-
ço do sagrado, de modo a inserí-lo, como apontou Delumeau, num mo-
delo construído a partir dos dogmas católicos que, não podemos negar,
estavam bem de acordo com o projeto governamental de controle dos
povos. Assim, o sagrado inserido no modelo citado tornava-se, para as
autoridades normatizadoras, o único viável, enquanto que o sagrado fora
desse modelo tornava-se o profano que devia ser combatido.

Entretanto, nas Minas as práticas mágicas populares conviviam de
perto, misturando-se, com a vivência religiosa. Consultar feiticeiros, pro-
curar curadores de doenças de feitiços, curadores por palavras e, ao
mesmo tempo, pedir o auxílio dos exorcismos da Igreja, rezar fervorosa-
mente aos santos, pedir a misericórdia de Deus, não eram atitudes que
representavam algum tipo de conflito para os mineiro. Somente a Igreja
enxergava o conflito nessa forma de vivência cotidiana. Qualquer limita-
ção do espaço do sagrado, de acordo com a noção de Eliade, não ha-
via, no século XVIII, tido muito sucesso nas Minas. Podemos dizer que,
aqui, concepções de mundo, digamos, bem anteriores à normatização
intentada pela Igreja, principalmente após Trento, ainda sobreviviam, ou
melhor, teriam sido recriadas a partir do momento em que, na vastidão
da América o sincretismo cultural e novas necessiades de sobrevivência
material e psicológica eram prementes.


