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RESUMO O presente artigo tem como objetivo trabalhar a relação entre 
tensões sociais e práticas "mágicas" nas Minas setecentistas. O ponto 
de partida será o caso do negro Ignácio Mina, denunciado, em uma 
Devassa Eclesiástica, por praticar curas através de meios "supersticio
sos" e ser "feiticeiro". A partir das questões apontadas pelo caso citado, 
abordaremos alguns aspectos das tensões entre "brancos" e "negros", 
enquanto inseridas no cenário de conflitos cotidianos das Minas. 

Palavras-chave conflito, sociedade, sobrenatural. 

ABSTRACT The objective of this article isto examine the relation betwe
en social tensions and "magic" practices in Minas Gerais in eighteenth 
century. The landmark will be the case of Ignácio Mina, a black man, 
which suffered exposures in a Ecclesiastic "Devassa", because practi
sed cures through "superstitious" methods and because was a "wízard". 
Considering the questions that the case of Ignácio Mina suggest, we will 
broach some aspects of tensions between "white people" and "black 
people", in scenery of everyday conflicts. 

Key words conflicts, society, super-natural. 
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Ignácio Mina, negro africano e morador na freguesia de Antônio Dias, 
Vila Rica, constava entre os tantos indivíduos que tiveram seus nomes 
citados, enquanto transgressores da ordem social, nos Livros das De
vassas Eclesiásticas1

, realizadas em território mineiro durante o século 
XVIII. À primeira vista, poderia parecer mais uma denúncia, dentre as 
muitas que ocorriam, de práticas mágicas. Entretanto, este casoZ chama 
a atenção, devido às diversas nuances das tensões sociais que revela. 

Num primeiro momento, chama-nos atenção o número de pessoas 
que tocaram na questão das faltas cometidas por Ignácio Mina. Dos 
sete denunciantes, todos do sexo masculino, seis eram portugueses e 
um era natural da freguesia de Antônio Dias. Manoel Gomes, solteiro e 
com idade de 56 anos, vivia do seu ofício de sapateiro; José Martins 
Fragoso, solteiro e com idade de 55 anos, era minerador; AntOnio da 
Costa Rodrigues, casado e com idade de 31 anos, vivia •de administrar 
um corte de carne de vaca "3

; Martinho Vieira da Rocha, solteiro e com 
idade de 32 anos, não teve sua profissão registrada; Inácio Ferraz de 
Sam Payo, casado e com idade de 50 anos, vivia •cJe agente de cau
sas"; Mateus Gomes, solteiro e com idade de 65 anos. vivia ·de seu 
negócio de fazenda"; Antônio Esteves Teixeira, solteiro e com idade de 
46 anos, era minerador; João Francisco dos Santos, casado e com ida
de de 44 anos, vivia de sua roça. 

É interessante notar a variedade das profissões. Outra questão que 
emerge diz respeito ao fato dos denunciantes serem todos homens e, 
com exceção de Rodrigues , portugueses- subentendendo-se indivídu
os "brancos". Estes aspectos do caso de Ignácio Mina revelam-nos uma 
realidade que se repete numa amostra mais densa, como podemos per
ceber no quadro a seguir4

: 

1 As visitas eclesiásticas eram realizadas por padres às vilas e arraiais com o objetiw de promover uma vigilân
cia sobre a conduta moral da população. Nas duas primeiras décadas do setecenlos mineiro. acompanha
vam a fundação das paróquias. preocupando-se mais com a instalação de uma estru11.n religiosa nas Minas 
do que com uma tentativa efetiva de controle sobre condutas sociais. Após 1730, as visitaçOes eclesiásticas 
teriam entrado num período de auge ( começando a decair a partir de 1 no ). sendo que, além de cuidar da 
administração eclesiástica também buscavam disciplinar e punir condutas desviantes realizando devassas. 
Com a criação do Bispado de Mariana. em 17 45-48, as devassas passaram a ter ~n~ significado especifico, 
isto é, "(. . .) disciplinar e punir condutas desviantes, alem de tambem cuidar da administração eclesiástica 
local(. . .) a partir desta fase(_.) , portanto, falar de visitação e quase o mesmo que falarem devassas, tama
nha a importância que estes inqueritos pessoais e secretos merece para a açao religiosa junto à população 
(. __ )" [FIGUEIREDO, Luciano R. de Almeida. Barrocas Faml/ias: vida familiar em 1\Ainas Gerais no século XVIII. 
SP: USP, 1989, p .30-55. Dissertação de Mestrado em História, mimeo. ). Através dos interrogatórios das 
devassas. buscava-se localizar pecados, de modo que, dos depoentes. extraíam-se segredos e confidênci
as com o intuito de identificar culpas e comportamentos desviantes. 

2 O caso de Ignácio Mina está registrado no Livro 10, Prateleira Z, das Devassas Eclesiásticas (julho 1762-
dezembro 1769 ), localizadas no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana ( AEAM ). Sobre os depo
imentos que citavam o dito negro, ver folhas: 99v, 106v, 10Bv, 116v, 117, 117-118v, 118v. 

3 Antônio da Costa Rodrigues era o único que não tinha origem portuguesa. 
4 Júnia Ferreira Furtado, ao examinar alguns casos localizados nos registros"( ... ) da visita episcopal realizada 

em 1777 na Comarca do Serro do Frio e que se estendeu á Demarcação Diamantina( ... )", chegou á seguinte 
conclusão: "Nos três casos só testemunharam brancos, normalmente portugueses, com emprego fixo e de 
conhecida reputação(. )" [ FURTADO, Júnia Ferreira. O Livro da Capa Verde: o Regimento Diamantino de 
1771 e a vida no Distrito Diamantino no perlodo da Real Extração. SP: ANNABLUME. 1996, p.57]. 
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Total de 130 indivíduos, dos casos analisados, 
denunciantes de feitiçaria. Período: entre 1748-1787 

e no ano de 1800. Bispado de Mariana 

"Brancos" (origem portuguesa) 
"de Cor" (negros,mulatos,pardos,etc) 

Sem definição de "Cor" 
Total 

Escravos 
Livres* 

Sem definição da condição 
Total 

80,75 
4,62 
14,63 
100 

zero 
99,20 
0,80 
100 

*Dentro da porcentagem total de livres (99,20%), 95,40% eram livres "brancos" e 4,60% 
eram livres "de cor". 
Fonte: AEAM, Devassas Eclesiásticas, Prateleira Z, Livros: 2, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 
13. 

No condizente aos denunciantes, a grande maioria era composta 
por indivíduos "brancos", isto é, pessoas com a naturalidade portugue
sa declarada. De 130 denunciantes, pouquíssimos eram pessoas "de 
cor", não havendo, entre estas, nenhum escravo. 

A ausência do registro da profissão, no que dizia respeito aos de
nunciados, também nos diz algo. Os acusadores tinham suas profissões 
registradas, indicando, podemos pensar, uma tentativa de demarcação 
social, através do status profissional. Entre os denunciados, as poucas 
profissões registradas eram exercidas por pessoas "brancas", as quais, 
enquanto acusadas, apareciam em número bastante reduzido. Foram 
raros os casos em que era registrada a profissão de um denunciado "de 
cor", escravo, forro ou livre. O denunciante estaria possuindo um status 
social "superior", derivado, dentre outras razões , da ocupação profissio
nal. O denunciado seria detentor de um status social "inferior", porque 
não estaria, aparentemente, inserido no mundo profissional - entendido 
aqui como o mundo profissional "oficial". 
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Foram listadas 89 profissões relativas aos denunciantes. O número 
extremamente inexpressivo de profissões entre os denunciados não per
mitiu a sistematização dos dados. 

Período: 1748-1787 e o ano de 1800. Bispado de llllriana 

Roceiros 16,31 

Mineradores 16,0 

Sapateiros 3,85 

"Vive* de seu negócio" 3,10 

Cirurgiões, carpinteiros, alfaiates, "vive de sua loja" (cada l.MTl) 2,29 

"Vive de escravos a minerar", ferreiros , "negócio de cavalos•, 
padre, "vive de sua venda", agente de causas, "vive de sua 1,54 

agência" (cada um) 

"Administra corte de carne", comboiar negros, loja de molhados, 
carapina, escrivão, boticário, "vive de seu negócio de fazenda 0,80 

seca", dono de estalagem, tabelião, "vive de contratos• (cada um) 

Total 100 

·Fonte: AEAM , Devassas Eclesiásticas, Prateleira Z, Livros: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 
• Segundo Hebe Maria de C. Gomes, no século XVIII e início do XIX, a expressão "viver 
de" significava uma identidade sócio-profissional. Os homens livres eram aqueles que 
"viviam" de alguma coisa, enquanto que os escravos "serviam a alguém" .5 

Em contraste às características dos denunciantes, temos os elementos 
que marcam o universo dos denunciados. Nenhum dos acusadores deu 
certeza a respeito da condição, escravo ou forro, de Ignácio Mina. Re
feriam-se ao dito negro como "(. . .)preto escravo ou forro(. .. )", "(. . .)preto forro 
ou cativo(. . .)" ou "(. .. ) escravo que foi ou é(. .. )". Entretanto, enquanto 
negro e denunciado, Ignácio fazia parte de um grupo extenso. Como 
podemos notar através do quadro abaixo, entre os denunciados por fei
tiçaria, predominavan indivíduos "de cor". Dos denunciados "não bran
cos". uma grande parcela era constituída de escravos. muitos dos quais 
de origem africana, como o próprio negro em questão, da nação Mina. 

5 GOMES. Hebe Maria de Castro. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista. 
RJ: Arquivo Nacional, 1995, p. 105-106. 
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Total de 189 indivíduos, dos casos analisados, 
denunciados por feitiçaria. Período: entre 1748-1787 

e no ano de 1800. Bispado de Mariana 

"Brancos" (origem portuguesa) 
"de Cor" (negros ,mulatos,pardos.etc) 

Sem definição de "Cor" 
Total 

Escravos 
Livres* 

Sem definição da condição 
Total 

7,40 
79,90 
12,70 
100 

40,20 
49,20 
10,60 
100 

*Dentro da porcentagem total de livres (49,20%), 16,20% eram livres "brancos" e 83,80% 
eram livres "de cor". 
Fonte: AEAM, Devassas Eclesiásticas, PrateleiraZ. Livros: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, e 13. 

Um modo de ganhar a vida: o curador de feitiços. 

A ausência do registro da profissão entre os denunciados "de cor", 
no caso dos forros e livres, quando ocorria, não indicava que estes indi
víduos não ganhavam a vida de alguma forma. O mesmo sucedia-se 
com os escravos, pois, mesmo sob o regime do cativeiro, encontravam 
formas de obter algumas moedas, chegando até mesmo a constituir um 
pecúlio para a compra da alforria. 

Ignácio Mina vivia "(. .. )de fazer curas e é infamado de feiticeiro(. .. ) ", 
curando "(. . .)sem ser médico nem cirurgião(. .. )". Os enfermos, acredi
tando estarem sofrendo de "doença de feitiço", recorriam à Ignácio. As 
"curas" eram cobradas, tornando-se um meio, para o dito negro, de ga
nhar a vida. Uma mulher "parda", por exemplo, "(. .. )buscou o mesmo 
negro [ Ignácio ] para a curar e de fato sabe ele testemunha [ Antônio 
Esteves Teixeira ] que a curou, ela pagou e ficou melhor(. .. )". 

João Francisco dos Santos também recorreu aos serviços de Igná
cio Mina. João Francisco dizia saber da fama de curador e feiticeiro do 
dito negro. Estando com sua mulher adoentada, logo chamou Ignácio 
até sua casa, "(. . .)e vindo [Ignácio] disse que ela tinha feitiços e que a 
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havia de curar com brevidade dando-lhe dezesseis oitavas de prêmio 
com promessa de a pôr com saúde (. .. ) ". 

Um outro caso foi o de Matheus Monjolo, escravo do Alferes José da 
Silva Braga. O negro Matheus seria, segundo Antônio Gomes da Cruz, 
minerador português, residente no arraial da Piedade da freguesia de 
"Itaberaba","(. .. ) público curador e adivinhador que é chamado para 
várias partes para fazer curar e adivinhar se há feiticeiros( ... ) e o senhor 
do dito negro lhe confere vir fazer as tais curas pois lhe paga jornal do 
tempo que por lá anda (. . .)''6. Neste caso, percebemos que o próprio 
senhor devia estar interessado em que seu escravo permanecesse rea
lizando "curas" e "adivinhações". Dentre os indivíduos que acusaram 
Matheus Monjolo de praticar artes "supersticiosas", não constava o nome 
de José da Silva Braga, seu senhor. Os jornais pagos por Matheus, oriun
dos do preço que cobrava por suas "habilidades", deviam, sem dúvida, 
desviar os olhares do senhor para longe do caráter ilícito das atividades 
praticadas pelo escravo. Além de tudo isso, Matheus tinha a chance de 
guardar para si, quando possível, algum dinheiro que, mais tarde, pode
ria reverter-se em seu próprio benefício. 

Nas Minas setecentistas, as atividades dos curandeiros(as) eram 
bastante comuns. Entretanto, não eram bem vistas aos olhos das autori
dades laicas e eclesiásticas. Ignácio Mina era acusado de l . .) fazer 
curas sem ser médico nem cirurgião(. . .)", o que aponta para o conflito 
entre práticas médicas "oficiais" e práticas médicas "informais". O nú
mero de negros envolvidos em casos de curas "supersticiosas" não era 
pequeno7 , revelando que, mesmo sendo práticas ilícitas, deviam ser bem 
aceitas pela população que a elas recorria. Mas por que as pessoas 
recorriam às curas informais? 

A Capitania das Minas, bem como a América Portuguesa entre os 
séculos XVI e XVIII , era um cenário marcado pela carência de médicos ( 
físicos ), cirurgiões e boticários. Havia uma grande escassez de medica
mentos europeus, os quais, após uma longa viagem marítima, podiam 
chegar ao Brasil deteriorados, o que era bastante frequente. Aqueles 
que rumavam para as Minas enfrentavam mais um longo trajeto pelos 
caminhos do sertão e, chegando ao destino final, permaneciam consi
deráveis períodos de tempo depositados nas prateleiras das boticas, o 
que, mais uma vez, ameaçava a qualidade desses remédios.8 

6 AEAM. Devassas Eclesiásticas. Prat. Z, Livrct6. 1753, 1.80. 
7 Indivíduos de origem portuguesa também eram denunciados, nas Devassas Eclesiásticas, por praticarem 

curas "supersticiosas" . A grande maioria destes casos referia-se a pessoas. "brancos" , que curavam, espe
cificamente. "(. . .)de palavras as bicheiras dos animais(. .)" [ AEAM. Devassas Eclesiásticas, Prat. z. Livro 4, 
17 48-49, fls 09v-10]. As curas realizadas por "brancos" também eram informais e i licitas e. em comparação 
com aquelas feitas pelos curadores( as) negros, eram minoria. 

8 RIBEIRO. Márcia Moisés. Ciência e Maravilhoso no Cotidiano: discursos e práticas médicas no Brasil sete
centista. SP: USP, 1995. p.19-23. Dissertação de Mestrado em História. mimeo. 
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Na correspondência do comerciante mineiro Francisco da Cruz fica 
constatada esta dificuldade no transporte de medicamentos. Por exem
plo, na primeira metade do setecentos, ele transportou, do Reino para 
as Minas,"( .. . ) frascos de angélica, bebida preparada com a mistura de 
vinho e aguardente( .. . ) os vidros vieram tampados com rolhas, que fo
ram comidas parcialmente pelos ratos nos armazéns da Alfândega do 
Rio de Janeiro, o que confirmava as péssimas condições em que estes 
produtos ficavam estocados ( .. . )" . Os frascos chegaram vazios e o car
regador que os transportou alegou"( .. . ) que com o andar dos cavalos as 
garrafas se esvaziaram( .. . )" . A partir desta e de outras experiências, 
Francisco da Cruz alegou que"( .. . ) o caminho para as Minas era longo e 
d. b ' I' ( )" 9 la O ICO . .. . 

O cirurgião Luís Gomes Ferreira, autor do Erário Mineral, esteve nas 
Minas entre 171 O e 1730. Ele apontava que os medicamentos chegavam 
"( .. .) de Portugal com sua virtude muito diminuída (. .. )"10

, indo para as 
"(. . .) boticas dos povoados desta América, e delas às Minas, onde em 
umas e outras estarão anos e anos ( ... }"11

• Segundo Caetano José Car
doso, cirurgião militar nas Minas, no início do século XIX, "(. . .)os remédi
os que se acham nas boticas, importados da Europa [ são ] pela maior 
parte arruinados por sua antiguidade (. . .) "12

. O problema da deteriora
ção de medicamentos europeus, nas Minas, parece ter ultrapassado o 
século XVIII , entrando pelo XIX. 

A realidade da medicina "oficial ", nas Minas, ainda era marcada pelos 
altos preços dos medicamentos de origem européia. Os remédios co
mercializados no interior chegavam a ter um aumento de 50% em rela
ção ao preço cobrado no litora!13

. Os custos com o transporte encareci
am os medicamentos que se dirigiam para o interior. Por exemplo, num 
deslocamento de medicamentos de Vila Rica para o Tejuco, foi pedido 
que se entregasse os "(. .. ) de cirurgia e medicina (. . .)pelo preço do seu 
primeiro custo no Rio de Janeiro, contando-se-lhe sobre este mais cinco 
porcento além das despesas da sua condução até esta vila, direito de 
entradas e subsídio (. .. )"14

. 

Diante deste quadro, os moradores das Minas tiveram que buscar 
outras formas , distantes da medicina européia, de lidar com a doença e 

9 FURTADO, Júnia Ferreira. Homens de Negócio: a interiorização da Metrópole e do Comércio nas Minas Sete
centistas. SP: HUCITEC. p.118, no prelo. Mais tarde, as garrafas foram encapadas em couro para suportarem 
novas viagens [FURTADO, p.123], expediente usado por diversos viajantes como revelaram seus estoques 
arrolados em testamentos e inventários [ FURTADO, cap. IV ]. 

10 FERREIRA, Luis Gomes. Erário Mineral. Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues, 1735, p.62. 
11 ld . lbid., p .BO. 
12 CARDOSO, Caetano José. "Lista de várias plantas e seus produtos medicinais indígenas da Capitania de 

Minas Gerais" ( 1813 ). Revista do Arquivo Público Mineiro. BH. ano VIl , 1902, p.751. 
13 "Regimento dos preços porque os boticários do Estado do Brasil hão de vender os medicamentos ".Arquivo 

Público Mineiro ( APM ), Seção Colonial ( SC ), Códice 02, 1742, fls.205-224v. 
14 APM, SC , Códice 60, 1766, f. 101v. 
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sua cura. Picadas de cobras , febres misteriosas, acidentes na lida diá
ria , pestes, dentre outras enfermidades, eram tratadas, na falta de medi
camentos e profissionais médicos europeus, com os produtos medici
nais que a própria natureza oferecia e que eram manuseados pelos 
curadores( as). É importante lembrar que o uso de produtos naturais, nas 
curas, era perpassado por três mundos, os quais se interpenetravam, 
que se refletiam nos conhecimentos indígenas, africanos e, até mesmo, 
europeus sobre as utilidades medicinais dos produtos da natureza. 15 

Ignácio Mina "(. . .) curava com raízes ou ervas(. .. )", sendo que tais 
"(. . .)curas com ervas [foram] (. . .)aprendidas na sua terra (. .. r. A uma 
enferma, Ignácio "(. . .)lhe fez a cura com remédios purgantes que fazia 
em sua casa ocultamente (. .. )". Entretanto, as atividades umédicas" do 
dito negro, que o levaram a ser denunciado em uma Devassa Eclesiásti
ca, revelam, como já foi dito, dois tipos de conflitos. 

Como já foi citado, Ignácio Mina fazia "(. . .)curas sem ser médico nem 
cirurgião(. .. )". Sua clientela, pelo que podemos concluir das informações 
apresentadas pelos denunciantes, não devia ser pequena. Médicos, ci
rurgiões e boticários deviam temer a concorrência feita por Ignácio, bem 
como por muitos outros curadores(as) informais. Nas Devassas Eclesi
ásticas, encontramos denúncias de cirurgiões e boticários, contra indivídu
os que curavam na informalidade. Entretanto, a justificativa era o uso de 
meios "supersticiosos" por parte dos denunciados. Ignácio realizava suas 
"curas" na informalidade, pois, ao não possuir licença para o exercício 
de práticas médicas, não fazia parte do mundo da medicina oficial16

. 

Ignácio Mina foi acusado de realizar curas através de meios mági
cos , mas esta não era uma prática exclusiva dos curadores(as) infor
mais. Entretanto, quando realizadas por eles, assumiam o caráter de 
feitiçaria. É importante esclarecer que, para o homem das Minas, como 
para o homem de grande parte da Europa do Antigo Regime, a doença 
e sua cura eram vistas a partir do âmbito do sobrenatural. O corpo esta
va sujeito à ação de forças sobrenaturais, divinas ou malignas, e tanto as 
elites como os extratos populares tinham uma concepção mágica sobre 
ele17

. Sérgio Buarque de Holanda salientou que isso ocorria devido à 
ausência de uma distinção nítida entre malefício e moléstia18 . 

15 HOLANDA, Sérgio Buarque. "Índios e Mamelucos na Expansão Paulista". Anais do Museu Paulista. São Pau
lo. 1949, Tomo XII I, 190-240. 

16 Os físicos. ou médicos propriamente ditos. deviam frequentar escolas européias de medicina. Para cirurg iões 
e boticários, não havia tal necessidade, pois, após aprenderem o ofício com outros profissionais, podiam 
pleitear uma carta de exame, licença profissional, após serem aprovados em exames qualificatórios. Tais 
exames podiam ser realizados no próprio Brasil e o resultado, caso fosse de aprovação. era enviado a Portu
gal. O requerente aguardava a chegada da carta de exame. Sobre a legislação portuguesa referente ao 
mundo médico ver: "Regimento que devem observar os Comissários Delegados do Físico Mor do Reino no 
Estado do Brasil"[ APM . SC. Códice 02, 1744, fls.200-204v] e o Alvará, de 1741, em que O. João V estabe
lecia "Comissários Delegados do Cirurgião Mor do Reino para as Minas" [ APM. SC. Códice 44, fl s.08-12v ]. 

17 RIBEIRO. Op. Cit., p.31. 
18 HOLANDA, Op. CiL, p.236. 
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Geralmente, o uso de remédios era acompanhado por orações e 
fórmulas mágicas, imprescindíveis para a concretização do tratamento. 
No entanto, tratamentos envolvendo palavras e orações, quando realiza
dos por pessoas comuns, eram logo associados a rituais demoníacos. 
As práticas curativas através dos meios citados só eram consideradas 
lícitas quando realizadas por membros da medicina oficial ou do clero. 19 

Por exemplo, em 1734, André de Freitas, morador na freguesia do Curral 
de El Rei , foi admoestado pelo padre visitador, numa Devassa Eclesiás
tica, por "( .. .)curar e benzer sem licença( .. .) ", sendo que o dito Freitas 
não devia "(. . .) tornar a usar de bênçãos, nem curar com palavras por 
serem coisas supersticiosas e repugnantes à nossa santa fé católica 
(. . .) "20 . 

O medo dos feitiços e a construção de relações cotidianas. 

Ignácio Mina andava "( .. .) de cavalo para uma e outra parte (. .. )", 
atendendo, mediante pagamento, os enfermos que lhe chamavam. Se
gundo Antônio Esteves Teixeira, Ignácio andava "(. . .) fazendo curas(. . .) 
e montado a cavalo escandalosamente infamado de feiticeiro por cuja 
razão se faz respeitar de negros e brancos(. .. )". Perante sua comunida
de, Ignácio estaria sendo respeitado em decorrência do medo provoca
do por seus "poderes" de feiticeiro , pois, como o conhecimento sobre as 
causas das doenças eram extremamente restritos , muitos acusavam sua 
origem aos malefícios. 

O feiticeiro podia provocar ou curar uma moléstia. Seus "poderes 
mágicos" permitiam que circulasse por dois importantes instantes da 
vida humana, isto é, ele podia estar ligado tanto à causa da moléstia, 
momento em a doença invadia o corpo, como à cura, momento em que 
a doença abandonava o corpo. Por exemplo, uma negra escrava Courá 
fo i denunciada, em uma Devassa Eclesiástica, por dar "(. .. ) fe itiços à 
seu senhor que está para morrer(. .. )"; por outro lado, um escravo Mina 
fo i denunciado por "(. . .) curar de feitiços com raízes e várias coisas e 
que se diz ser feiticeiro (. . .)"21 . 

Segundo o já citado Antônio Esteves Teixeira, a parda Isabel, em 
certa ocasião, "(. .. ) entrou ( .. .) a gritar( ... )". Ele logo foi perguntar-lhe o 
que tinha acontecido. Ela respondera que "(. . .)lhe deitaram um ovo cho
co e que eram feitiços e que não conheceu quem os botou por ser de 
noite(. .. )". Esteves disse que, pouco tempo após o episódio, Isabel tinha 

19 RIBEIRO. Op Cit.. p80-84 
20 Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte ( AEABH ). Livro de Visitas da Paróquia de Sabará, 

1734, f.86v. 
21 AEAM, Devassas Eclesiásticas, Prat. Z, Livro 4, 1748-49, fl s. 15v-16. 
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adoecido, ficando "(. .. )cheia de sarnas a modo de lepra(. .. )". Entretan
to, contradizendo sua afirmação inicial de que não viu quem jogou o 
ovo, Isabel começou a dizer "(. . .)que o dito ovo dos feitiços o fizera o 
dito negro Ignácio a rogo de uma parda por nome Juliana para com eles 
[lhe] fazer mal(. .. )". O mais curioso, porém, é que Isabel "( .. . )buscou o 
mesmo negro para a curar(. . .)". 

Inicialmente, Isabel não sabia quem lhe havia colocado o feitiço. 
Todavia, passado algum tempo, apontou Ignácio Mina como sendo o 
feiticeiro e a parda Juliana como a mandante. Mas como Isabel chegou 
a estes nomes? De acordo com Robert Rowland, "a vítima não pergunta 
'Quem é que se parece com um feiticeiro?', nem 'Quem é que se com
porta como um feiticeiro?', mas 'Quem poderá desejar meu mal?', ou 
'Com quem é que minhas relações não são o que deveriam ser?' "22 • 

Talvez Isabel tivesse alguma desavença com a parda Juliana, sen
tindo-a como uma ameaça em potencial. Quanto a Ignácio Mina, pode
mos pensar em duas hipóteses. Talvez ele estivesse do lado de Juliana, 
contra Isabel ; ou então, sua fama de feiticeiro teria feito com que seu 
nome fosse logo lembrado pela moça. Não nos esqueçamos que Igná
cio devia ser bem conhecido, pois percorria vários lugares à cavalo para 
atender seus "pacientes". 

O caso de lganácio Mina também aponta para outras questões. In
dagado, por Antônio da Costa Rodrigues, sobre como realizava suas 
curas, Ignácio respondeu que "(. . .) curava com raízes e ervas (. . .) mas 
que ele não tinha maldade(. . .) ". Outros negros - escravos, forros ou li
vres- denunciados nas Devassas Eclesiásticas, sob a acusação de usa
rem de ervas, raízes e outros produtos naturais, para fazerem feitiços, 
também afirmavam que não faziam mal a ninguém. Por exemplo, Simião 
Alves Pereira, português morador na freguesia de ltaubira, prendeu um 
escravo acusando-o de querer "(. . .) dar feitiços aos seus escravos e 
com efeito lhe acharam uns pós que dizià. o tal negro que não eram para 
matar nem para fazer o mal (. .. )"23 . 

Quando observamos os ingredientes dos feitiços, notamos a pre
sença de ervas, raízes, pós coloridos, folhas do mato, etc. Alguns des
tes produtos poderiam ser tóxicos, sendo usados, por exemplo, por es
cravos "feiticeiros" que assassinavam seus senhores. No entanto, amai
oria devia ser constituída por plantas medicinais, usadas, por todas as 
camadas sociais, nas curas cotidianas. Na própria natureza das Minas 
eram buscados os remédios para as moléstias que afligiam indivíduos 
livres e escravos. 

22 ROWLAND, Robert. "Malefício e Representações Coletivas: ou seja, por que na Inglaterra as feiticeiras não 
voavam". In: Revista USP São Paulo, n.31, set\nov 1996, p.21 . 

23 AEAM. Devassas Eclesiásticas. Prat. Z. Livro 6, 1753. 1.35. 
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Todavia, a interpenetração entre moléstia e malefício, como já vimos, 
jogava sobre as doenças e as práticas curativas uma carga mágica. Se 
um indivíduo "enfeitiçado" fosse curado com ervas e raízes, o poder 
curativo poderia ser acarretado à magia que acompanhava o tratamen
to. Por outro lado, suponhamos que alguém, com saúde perfeita, ficas
se, de repente, doente. Neste caso, mesmo se esta pessoa tivesse sido 
envenenada com algum produto natural , poder-se-ia buscar a causa da 
moléstia em algum feitiço. 

O medo que os senhores sentiam dos escravos refletia-se nas 
acusações de práticas mágicas sofridas pelos cativos. Quando al
gum membro da família do senhor ou do plantei de escravos contraía 
alguma enfermidade, logo um escravo, da casa ou de fora , podia ser 
acusado de tê-la provocado com feitiços .24 O senhor podia perder, 
devido à ação de fe itiços feitos por algum escravo, tanto um ente 
querido, como um ou vários cativos - neste caso, significando prejuí
zo financeiro . 

O capitão André da Costa de Oliveira chegou a vender um negro 
por "desgosto ", devido ao fato do dito negro andar "(. . .)aprendendo os 
feitiços o qual [ negro ] tinha umas raízes e cabelos de negros (. . .)"25

. 

Talvez, o capitão André da Costa de Oliveira estivesse querendo preca
ver-se de qualquer risco, futuro , que significava a presença de um es
cravo feiticeiro em sua senzala. Já um outro senhor, morador na fregue
sia de Ouro Preto , não teve a mesma sorte do capitão Oliveira, que se 
livrou do escravo feiticeiro antes que este lhe causasse algum problema. 
Ele chegou a prender um de seus escravos "(. . .) porque ele lhe tinha 
morto dois de seus escravos com feitiços (. . .) "26 . Dona Maria de Sá Ca
valgante , moradora no arraial e freguesia de Nossa Senhora da Concei
ção do Mato Dentro , acusou, em uma Devassa Eclesiásticas, sua escra
va Joana de ter morto seu marido com feitiços27 . 

Mesmo que Ignácio Mina, ou o escravo preso por Simião Alves Pe
reira, bem como muitos outros negros que empregavam produtos natu
rais em curas, afirmassem que não usavam tais produtos para "fazer o 
mal", suas palavras não eram enxergadas como sendo verdadeiras. Para 
muitos "brancos", um negro era, podemos pensar, "a priori ", um "feiticei
ro". Assim, raízes, ervas e pós, quando em posse de negros, só poderi
am estar servindo como ingredientes para "feitiços", que teriam como 
alvo, por exemplo, um senhor. Percebemos, por trás do receio dos "bran
cos" frente aos negros - escravos, forros ou livres -, um considerável 

24 SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz. SP: Cia. das Letras. 1993. 
25 AEAM , Devassas Eclesiásticas, Prat. Z, Livro 6, 1753, 1.101. 
26 AEAM, Devassas Eclesiásticas, Prat. Z, Livro 6, 1753, 1.04. 
27 AEAM, Devassas Eclesiásticas. Prat. Z, Livro 12, 1767-77. fls .34-34v. Apud , FURTADO, 1996, Op. Cit. , p .56. 
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medo das "gentes de cor". Sobre a América Portuguesa, Laura de Mello 
e Souza comenta: 

"O Inferno eram as tensões sociais, os envenenamentos desenho
res, os atabaques batendo nas senzalas e nas vielas escuras das 
vilas coloniais, os quilombos que assombravam as matas, os ca
minhos(. .. ) as curas mágicas, as adivinhações (. .. ) ".28 

O que Ignácio Mina, Matheus Monjolo e a escrava Courá tinham em 
comum? Todos foram denunciados nas Devassas Eclesiásticas por usa
rem de feitiços e todos eram africanos , como fica demonstrado pelare
ferência à nação africana de que cada um provinha. Ignácio Mina fazia 
curas, com ervas, "( .. .)aprendidas na sua terra(. .. )". Podemos perceber 
que estes indivíduos talvez estivessem preservando costumes e conhe
cimentos naturais africanos. Todavia, podiam cair nas redes das autori
dades. civis ou eclesiásticas , que percebiam em suas práticas um mun
do "não oficial" que devia ser combatido. 

Quanto à ação das autoridades da Igreja, temos o exemplo das De
vassas Eclesiásticas. Entretanto, as autoridades civis também atuavam 
contra delitos que envolviam "feitiçarias". Sobre a ação do poder laico, 
em questões envolvendo "feitiçaria" . o caso do preto coartado Vicente 
Soares é, no mínimo, bastante curioso . 

Em 1788, uma autoridade do Rio das Pedras remeteu preso, à Vila Rica, 
o preto coartado Vicente Soares29

. Ele tinha sido coartado por sua se
nhora, Maria Soares, há quatorze anos. No entanto, até aquele momen
to, "(. .. )nada tem dado à senhora do seu corte pela dita ser muito pobre 
e velha e o dito negro não faz caso da senhora (. .. )". Ao lermos o docu
mento até este ponto, temos a impressão de que o preto Vicente havia 
sido preso por não cumprir o acordo firmado com sua senhora. Mas por 
que ela estaria reclamando só após quatorze anos sem receber as quan
tias devidas pelo preto coartado? Estaria ela em dificuldades financei
ras? Este seria um motivo para se enviar o negro preso à Vila Rica? 

Ao continuarmos a leitura, logo temos uma surpresa. Vicente Soa
res , além de não fazer "caso da senhora ", tinha "(. .. ) nota [ de ] muito 
grande feiticeiro(. .. ) ". Queixavam-se do negro Maria Soares e seus vizi
nhos, o Tenente Coronel Jerônimo Carvalho da Silva, Maria de Castro e 
Miguel de castro. Diziam ter "(. . .)indícios(. . .) que o dito negro lhes mata
ram dois escravos e outros mais com moléstias incuráveis(. .. ) ". Segun
do a autoridade que mandava o negro preso, este era "(. . .) o motivo de 
eu o mandar preso (. .. ) ". 

28 SOUZA. Op . Cit., p 149. 
29 APM, Secretaria de Governo ( SG ). caixa 18. documento 12, 1788. 
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Considerações Finais 

Segundo Rowland , as crenças acerca da feitiçaria teriam uma dupla 
função. Serviriam como uma explicação, em um "primeiro nível", para a 
existência do mal e do infortúnio. Sob este aspecto, os feiticeiros e as 
feiticeiras seriam concebidos em termos coletivos, isto é, 

"(. .. ) são inimigos da comunidade, a encarnação sistemática de 
tudo o que, na sociedade em questão, é considerado como anti
social. Ao segundo nível, pelo contrário, os feiticeiros são indivídu
os anti-sociais que existem no interior da sociedade. São inimigos 
de outros indivíduos, e sua malevolência(. .. ) fornece uma explica
ção para os infortúnios e as desgraças individuais. "30 

No entanto, o que podemos perceber é que, no caso de Ignácio 
Mina, o feiticeiro( a) detinha um lado "positivo", isto é, ele era aquele que 
podia ser procurado pelos enfermos em busca de alguma cura através 
da magia. É verdade que estes mesmos feiticeiros podiam causar mae
lefícios, como certas doenças. Estas duas facetas dos feiticeiros convi
viam juntas, pois, por exemplo, somente um feiticeiro poderia descobrir 
se a doença era resultado de feitiços e quem era o causador(ra) . Ignácio 
Mina, certa vez, foi chamado por Mateus Gomes para ver sua escrava 
Quitéria, que estava enferma. Ignácio, após "examinar" a doente, "( .. .) 
disse que eram feitiços e lhe aplicou nos olhos ( .. .) umas ervas ( .. .) di
zendo que havia de botar bichos e ossos ( .. .) os botou e ficou sã da 
queixa que padecia(. .. )". 

Há também o caso do negro "Ventuza". Plácido Guedes Soares, na
tural da cidade de O linda e que vivia de sua roça, morador na freguesia 
de Santo Antônio de Rio Acima, disse, numa Devassa Eclesiástica, que 
um tal Ignácio de Souza havia perdido um negro. Ignácio de Souza, "( .. .) 
querendo saber se tinha ou não morrido de feitiços, e quem lhe tinha 
morto, fizera diligência por um negro chamado "Ventuza"(. .. )". O tal Ven
tuza, após realizar um ritual, "( .. .)declarou que a dita negra Catherina 
era a que tinha morto o dito negro( .. .)", valendo-se de feitiços. 31 

O caso de Ignácio Mina também revela um conflito entre mundo "ofi
cial" e mundo "não oficial". A Coroa procurava regrar a prática dos ofíci
os médicos na América Portuguesa. Aqueles que praticassem as "artes" 
curativas deviam inserir-se nos quadros da medicina oficial, isto é, se
rem médicos, cirurgiões ou boticários, aprovados pelas autoridades 
médicas. Entretanto, Ignácio Mina curava "( .. .)sem ser médico nem ci-

30 ROWLAND. Op Cit. . p22. 
31 AEAM. Devassas Eclesiásticas. Prat. Z. Livro 8. 1756, 1.125. 
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rurgião ( .. .) ", como muitos outros negros, e até mesmo "brancos", fican
do à margem desse mundo "oficial". 

Outro tipo de conflito que emerge no caso de Ignácio Mina diz res
peito ao confronto entre sobrenatural "oficial" e sobrenatural "não ofici
al" . O uso de meios "sobrenaturais" nas curas só era considerado lícito 
quando havia a presença da Igreja ou de membros da medicina "ofici
al". Todavia, quando eram pessoas comuns que faziam uso de meios 
"sobrenaturais" nas curas eram logo acusados de feitiçaria. Segundo o 
historiador inglês Keith Thomas32

, estudando, para a Inglaterra. a rela
ção entre religião e práticas mágicas, partindo da Idade Média e che
gando ao século XVIII, houve um processo de sobreposição do sobre
natural da Igreja sobre o sobrenatural "pagão". Thomas defende que, 
por trás do combate à feitiçaria, estava o conflito entre sobrenatural "ofi
cial ", normatizado r, e sobrenatural "não oficial", repleto de multiplicida
des. 

32 THOMAS, Keith. Religião e Declínio da Magia. SP: Cia. das Letras. 1991 
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