
I – Das “doenças de feitiço” 
nas Minas do ouro 

Estavam a morrer algumas pessoas na casa apresadamente 
e também alguns escravos desconfiando ele testemunha 
que seriam feitiços (...) vindo este a casa dele testemunha 
lhe curou um negro dizendo que a sua moléstia eram 
feitiços que a dita Victoria lhe tinha feito isso depois de 
terem morrido seis escravos que o tal negro Jozé Cabus 
disse morrerão dos mesmos feitiços... (AEAM. Devassas 
Eclesiásticas – 1756-1757 fls. 184-184v).

Somente a Europa teve a idéia nítida do diabo, o procurou e desejou. 
Só ela adorou o mal absoluto, ou pelo menos o que se supunha ser tal 
(Jules Michelet. A Feiticeira, 1862).

No correr do ano de 1743, um negro chamado Bardara teria seus 
feitos contados na mesa de uma das devassas eclesiásticas engendradas 
nas Gerais do “século do ouro”. Qualificado como feiticeiro, pesava 
sobre ele a acusação de produzir malefícios contra um “parceiro” de 
mesma cor, que não tem seu nome explicitado na denúncia, em função 
de “razões” entre ambos. Achando-se seu desafeto a comer uma espiga 
de milho, Bardara resolveu que “não havia de chegar de acabar de co-
mer o espigão, pelo que dera uma volta por detrás dele o dito parceiro 
e este caio no chão doente de cuja doença sempre depois veio morrer”. 
(AEAM. Devassas Eclesiásticas – 1743. fl. 1v). 

Movido igualmente por ódios pessoais também teria agido em 
1751 um escravo registrado apenas como “um negro velho de nação 
mina”, sendo responsável pela confecção de feitiços contra Antônio, que 
“padecia moléstia a que não pode dar remédio”. O motivo concreto da 
vingança encetada pelo escravo feiticeiro não chega até nós, restringindo 
seu denunciante a mencionar que o escravo “tinha dado malefícios por 
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umas rezões [sic.] anteriores que se tinha tido e com isso faleceu em 
breves dias”. (AEAM. Devassas Eclesiásticas 1750-1753 fl. 40).

Cerca de dez anos depois das ações de Bardara, outro negro, um 
escravo de nome João, seria alvo de várias denúncias por ser acusado 
da produção de feitiços que levaram a óbito diversas pessoas. Um de 
seus denunciantes foi Antônio José de Almeida – “que vive de sua arte 
cirúrgica” – que ao ser chamado para curar uma de suas vítimas, “que 
na enfermidade conheceu ser extranatural”, acabou com esse argu-
mento a embasar a denúncia contra o suposto agente da doença que 
fora incapaz de curar por extrapolar suas habilidades médicas. (AEAM. 
Devassas Eclesiásticas 1750-1753 fl. 97v).

Na Vila do Príncipe (atual Serro) do ano de 1748, um escravo do 
capitão João Mendes da Rocha, referido posteriormente como forro, co-
nhecido como Antônio Barriga, foi alvo de três denúncias. Pesava contra 
ele a acusação de “usar de feitiçaria” com o fito de matar pessoas, como 
fizera “a hum coitado de outro negro por nome Domingos”. A má fama 
de feiticeiro custou-lhe ainda um tiro depois da acusação de ter enfeiti-
çado uma mulher (AEAM. Devassas Eclesiásticas – 1748-1749 fls. 9v-13).

Enfim, na freguesia dos Prados em Mariana – localidade referida 
pelo denunciante, sugestivamente, como “aldeia das feiticeiras” – mo-
rava uma mulata forra de nome Florência, denunciada ao Santo Ofício 
por fazer diversos feitiços. Uma de suas vítimas teria sido o alferes 
Domingos Róis Dantas, seu senhor, pressionado a alforriar Florência 
que além de prejudicar sua saúde ainda impedia-lhe o casamento. 
Tomando conhecimento dos feitos de sua mulata o alferes teria tentado 
adverti-la em vão:

vem cá porca feiticeira para que tu enterraste esta porcada aqui em 
minha porta? Disse ela: Vossa Mercê não há de casar e eu ficar cativa 
toda a minha vida, ainda que eu saiba ir para o inferno, e senão, 
com os mesmos remédios lhe hei de tirar a vida (ANTT. Cadernos do 
Promotor nº 130)13.

13  Devo a transcrição desse caso e de outros que serão analisados no curso deste trabalho à 
generosidade de Luiz Mott, a quem fica aqui registrada minha gratidão. 
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Os casos acima narrados servem, de modo preliminar, para 
pensar como os habitantes dos arraiais auríferos, no curso do século 
XVIII, teciam parte de suas explicações acerca da ocorrência de mortes 
e doenças que afetavam seus conhecidos e familiares, os escravos que 
possuíam e, mesmo, seus próprios corpos. Objetivo mostrar neste ca-
pítulo como na forma desses indivíduos conceberem tais males havia 
um indissociável imbricamento entre o que seria posteriormente e 
mais claramente dividido entre natural e sobrenatural, especialmente 
perceptível na recorrência com que me deparei com as “doenças de 
feitiço”. Esta expressão – além de outras correlatas – foi por várias 
vezes encontrada nas denúncias por mim pesquisadas. Aliás, este halo 
sobrenatural, como discutirei no curso deste trabalho, se estendia das 
doenças às práticas de cura que visavam remediá-las.  

Assim, acredito ser pertinente tecer algumas considerações acerca 
de como os habitantes dos arraiais auríferos explicavam seus achaques 
e óbitos. Tal atitude de voltar minha atenção parcialmente para as do-
enças – mais especificamente, para aquelas supostamente produzidas 
pela ação de feiticeiros – justifica-se pela necessidade de melhor analisar 
como os indivíduos que curavam manipulavam ervas, orações, banhos, 
batuques em suas ações terapêuticas, principalmente no intento de 
tratar de pessoas que se acreditava terem sido alvo de feitiços. Além 
disso, me causou certa surpresa a ausência das doenças na literatura 
consultada para a região das Gerais no curso do século XVIII. Se por 
um lado, as práticas de cura aguçam há algum tempo a curiosidade 
dos pesquisadores, por outro, as doenças foram eclipsadas ou apenas 
mencionadas de modo bastante esparso e lacônico nas páginas desses 
trabalhos. Aliás, a própria inclusão das doenças na agenda de pesquisa 
de nós historiadores no Brasil, por si só, configura-se algo bastante 
novo, ainda que em franca expansão (Nascimento et. al., 2006, 7-8).

Nesta perspectiva, é possível identificar, dentre as concepções 
de adoecimentos presentes no cenário mineiro setecentista, aquelas 
associadas à produção de  malefícios; as formas de pensar as doenças e 
suas ações terapêuticas no curso da Idade Moderna, e como tais cren-
ças chegaram às Minas, passíveis de serem encontradas nas acusações 
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perpetradas nas devassas eclesiásticas, feitas em sua maioria por homens 
procedentes de Portugal (Figueiredo, 1997, 54), nas anotações dos padres 
visitadores e nas curas efetuadas pelos africanos e seus descendentes. 
A análise dessas concepções permite identificar, uma vez mais, os 
“encontros” e imbricamentos entre crenças e práticas europeias e as de 
diversos grupos africanos. Assim, os conceitos e caminhos de pesquisa 
percorridos por alguns autores são de crucial importância para este 
trabalho e precisam aqui ser discutidos.

Entretanto, antes de adentrar no universo das “doenças de feitiço” 
e as ações de seus supostos protagonistas nas Gerais do século XVIII, 
considero importante algumas discussões preliminares.  

O natural e o sobrenatural 
De acordo com Mircea Eliade, em análise generalizadora, para 

o “homem religioso” a presença e ação do sagrado preenchiam toda a 
sua existência e a de seu mundo, igualmente sacralizado. Não haveria 
outra possibilidade de vida fora do plano divino. Assim, o mundo 
físico e o metafísico estavam ligados de modo indissociável (Eliade, 
s/d, 37 e segs.). Nascimentos e mortes; ocorrência de doenças e curas; 
prosperidade e dificuldade nas colheitas; passagens de cometas e suas 
conseqüências nos corpos dos indivíduos; malefícios e bênçãos desfe-
ridas por seres de carne e osso, sob os auspícios de santos e demônios, 
nada escaparia ao contato com o sagrado que organizava o cosmos que 
se contrapunha ao caos a dar sentido à vida humana. Lembrando, como 
argumenta Ramon Grossi, que esta permanente vivência do sagrado, 
para Eliade, abarcava tanto as crenças e práticas ortodoxas como as 
consideradas heterodoxas (Grossi, 1999, 92). Neste contexto, um mundo 
dessacralizado seria inconcebível – uma espécie de “não-mundo” – e 
impossibilitaria a própria existência.

Atualmente, classificaríamos fenômenos como “naturais” ou 
“sobrenaturais”. O que não pode ser explicado por o que se chama de 
“ciência” passa à esfera sobrenatural. Na época aqui estudada, decer-
to, tais classificações e fronteiras eram bem diferentes: muitas vezes, 
percebemos superposições entre o visível e o invisível, o corpóreo e o 
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espiritual, o mundo dos vivos e dos mortos, etc. Na Europa, assim com 
nas Minas setecentistas, o sagrado permeava a relação entre adoecimento 
e cura, num universo habitado por feiticeiros e curadores ilegais (cujas 
práticas, segundo seus denunciantes e algozes, também se aproximavam 
dos feitiços), como é possível constatar na documentação persecutória 
das devassas episcopais e na ação do Santo Ofício. 

No que concerne ao universo europeu, boa parte dessas “respostas” 
possuem fortes matrizes (ou heranças, se quisermos usar um termo 
que Le Goff considera mais apropriado) medievais ou, por vezes, ainda 
mais antigas (Le Goff, 1985, 21 e segs; Ginzburg, 2007). De acordo com 
Le Goff, a percepção do que atualmente adjetivaríamos “maravilhoso” 
tinha para os medievos um significado bem mais amplo, que nos aju-
da a entender a inexistência de limites entre o que concebemos como 
“natural/sobrenatural”14.

Valendo-se de uma obra literária anônima, a Demanda do Santo 
Graal (século XIII), Todorov igualmente atesta como a aventura dos 
personagens da narrativa – em geral, cavaleiros – não seria uma “simples 
aventura”, mas “o sinal de outra coisa”, a que eles deveriam se mostrar 
atentos para conseguirem “adivinhar” os meandros de uma existência 
preenchida de “segundo sentido”, sendo, para tanto, ajudados por ou-
tros personagens, como os “santos homens” (eremitas, abades, sábios). 
Todorov sublinha, ainda, a existência de uma “narrativa dupla”, a unir 
organicamente os acontecimentos terrenos aos ditames transcenden-
tais, mais tipicamente divinos, produzindo, na Demanda..., uma fusão 
indivisível entre essas duas esferas (Todorov, 1979, 171 e 176 e segs). 

Essas formas de explicar acontecimentos cotidianos e o tipo 
de relação que os homens tinham com o céu e a terra, o micro e o 

14 Preferindo aqui as palavras de Le Goff: Ao nosso “maravilhoso” corresponde mais o plural 
mirabilia. Se se pode portanto reconhecer uma continuidade de interesse entre a Idade 
Média e nós por um mesmo fenômeno a que chamamos “o maravilhoso”, deve-se notar que, 
onde nós vemos uma categoria – uma categoria do espírito ou da literatura –, os homens 
cultos da Idade Média e os que dela recebiam sua própria informação e formação viam, 
sem dúvida, um universo – e isso é muito importante –, mas um universo de objetos, uma 
coleção mais que uma categoria (...) – A irrupção do maravilhoso no quotidiano realiza-se 
sem fricções, sem suturas – o reconhecimento do maravilhoso no quotidiano é natural (Le 
Goff, 1985, 19-20 e 35 grifos meus).
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macrocosmo, na composição e fundição de um todo que, em linguagem 
atual, definiríamos com o binômio “natural”/“sobrenatural”, possuíram 
vida longa na cena europeia. 

Ao analisar um período já considerado como ‘moderno”, o 
historiador Robert Darnton demonstra que as fronteiras entre o que 
a sociedade francesa considerava como possível e aquilo que era im-
possível eram móveis e demoraram a se fixar. Darnton   acompanha 
no contexto do final do século XVIII, as ações terapêuticas de Mesmer, 
um médico formado em Viena, baseadas na crença na existência de 
um fluido invisível que compunha os corpos e que precisava ser “de-
sobstruído” e “harmonizado” e no “magnetismo animal”, interagindo 
nessas concepções vários outros sistemas científicos. Assim, seguindo 
os argumentos de Darnton, algumas das premissas do mesmerismo 
não seriam estranhas a comunidades e audiências científicas contem-
porâneas, além de percepções correlatas que poderiam ser encontra-
das na produção de homens de ciência como Newton ou Lavoisier. 
Ainda que alguns indivíduos vissem nas terapias de Mesmer e seus 
discípulos, evidências de charlatanismo, não haveria muita distância 
entre suas concepções médicas e as demais práticas científicas coevas. 
A separação entre científico e não-científico apenas começavam a ser 
estabelecidas nos padrões que nos são contemporâneos (Darnton, 
1988, 20).  

Creio ser possível pensar também as complexas relações entre 
o que hoje definiríamos, talvez, em fronteiras menos fluidas, como 
“natural/sobrenatural”, para a crença e manipulação das “doenças de 
feitiço”, além de suas ações terapêuticas, nos termos de “apropriações” e 
“representações”, conforme pensado por Chartier. Para o autor, a noção 
de representação, que, aliás, não era estranha aos homens do Antigo 
Regime, pode ser operada no âmbito das ciências sociais levando-se 
em consideração a observação de três olhares (“modalidades da relação 
com o mundo social”, nas palavras do autor), dentre eles, “o trabalho 
de classificação e delimitação que produz as configurações intelectuais 
múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente construída 
pelos diferentes grupos” (Chartier, 2002, 23 e 135 e segs; 1995). 
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Pensar a difundida crença nas “doenças de feitiço” nessa chave, a 
meu ver, pode contribuir para os interesses específicos deste trabalho 
na percepção de como esse tipo de verdade forjada pelas pessoas aqui 
estudadas era comungada e confrontada, em especificidades de olhares 
e práticas, pelos mais diversos agentes sociais, de médicos e cirurgiões, 
que como será discutido, se esforçaram em seus tratados para definir os 
sintomas dos feitiços e as formas de remediá-los, a senhores, escravos 
e, os demais indivíduos que atuavam como curadores sem que para 
isso tivessem licença. 

Assim, a influência das supostas forças sobrenaturais – celestes 
ou infernais, no caso do Ocidente cristão –, que forjavam e aplacavam 
medos, e a corporificação de seus numerosos agentes engendrava cren-
ças e práticas mágicas (Ibidem, 230; Thomas, 1991, 198); Bethencourt, 
2004, 41). 

Tal concepção mágica, ancorada na interferência de forças sobrena-
turais, como objetivo analisar para o contexto mineiro do século XVIII, 
estava no cerne das explicações quanto à ocorrência das doenças, com 
destaque para as “doenças de feitiço” e para as ações terapêuticas dos 
agentes legais e ilegais das curas. Facetas encontradas tanto nas obras 
publicadas por cirurgiões e médicos no curso do setecentos, como nas 
denúncias extraídas das devassas eclesiásticas. 

Ainda seguindo os argumentos de Delumeau e Thomas, coube 
às igrejas cristãs, especialmente no contexto das reformas religiosas, 
a iniciativa de cada vez mais controlar e sofisticar os usos de uma 
espécie de “magismo oficial”, a garantir o contato com o sobrenatural 
cristão pelas vias da ortodoxia. A Igreja, concomitantemente, estimu-
lava e regrava a utilização de relíquias, orações, água benta, amuletos, 
hóstias, manipulados como verdadeiros instrumentos mágicos, o que 
levou Keith Thomas a afirmar que “a distinção entre magia e religião 
era uma impossível sutileza” (Thomas, 1991, 35-36). 

Em sintonia com tal monopólio cristão do contato com o “outro 
mundo”, no caso do Brasil, as benesses e milagres operados através do 
recurso e manipulação do arsenal sagrado seriam também reservados 
apenas aos clérigos e/ou aos indivíduos por eles abonados, como eram 
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os oficiais chancelados, como os cirurgiões, físicos e boticários. Nas 
Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707), principal legis-
lação eclesiástica sob os moldes de Trento e que influenciou diretamente 
as diretrizes dos bispados criados no Brasil no curso do século XVIII, 
como o de Mariana (Hoonaert, 1979, 177 e 246; Boschi, 1998, 374), tal 
percepção é claramente presente:

...ainda que Deus em sua Igreja deixou graça para curar, a qual se pode 
achar não somente nos justos, mas ainda nos pecadores; contudo, 
porque no modo que se costuma usar desta graça se podem intro-
duzir perniciosas superstições, e pecaminosos abusos, estritamente 
proibidos (...) que ninguém no nosso Acerbispado benza gente, gado, 
ou quaisquer animais, nem use de ensalmos [sic.], e palavra, ou de 
outra coisa para curar feridas, e doenças, ou levantar espinhela sem 
por Nós examinados, e aprovado e haver licença nossa por escrito. 
(Da Vide,[1707] 1853, 316).  

Neste contexto, as igrejas cristãs no curso do Antigo Regime, para 
além de reivindicarem para si o legítimo controle do que era conside-
rado sagrado (como relíquias, amuletos cristãos, usos de orações...), 
se preocuparam com outra ordem de ações. Assim, intensificaram e 
sofisticaram seu aparato normatizador e coercitivo (Delumeau, 1990, 32). 
Tais ações coercitivas eram ambivalentes e abarcavam os mais variados 
agentes e práticas consideradas heterodoxas. Entretanto, foram alvo 
das práticas persecutórias das igrejas cristãs especialmente as camadas 
subalternas15. Tal ímpeto de imposição da ortodoxia católica sobre a 
égide de Trento, também no Novo Mundo, motivou um sem número 

15  O historiador italiano Carlo Ginzburg em vários de seus estudos nos mostra igualmente 
como as formas de ver e agir mais diretamente ligadas às camadas populares sofreram, no 
Antigo Regime, um intenso processo de controle e repressão. Entre outras obras conferir, 
Ginzburg (2007 e 1998). Nunca é demais lembrarmos que na perspectiva desses autores não 
há espaço para um hiato entre as camadas letradas e as camadas subalternas. Nas palavras 
de Burke: “Assim, a diferença cultural crucial nos inícios da Europa moderna (quero 
argumentar) estava entre a maioria, para quem a cultura popular era a única cultura, e a 
minoria, que tinha acesso à grande cultura, mas que participava da pequena tradição como 
uma segunda cultura. Esta minoria era anfíbia, bicultural e também bilíngüe” (Burke, 1989, 
55). 
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de padres visitadores a percorrer os mais variados cantões da capitania 
do ouro no curso do século XVIII, sendo as devassas eclesiásticas um 
dos principais mecanismos de repressão episcopal. 

De forma paralela ao processo de monopolização do sagrado pela 
Igreja e seus agentes, há tendências específicas de autonomização do 
saber médico que buscam naturalizar as causas das doenças, cuja origem 
data da Antiguidade, trazendo para o seu domínio crenças e práticas 
terapêuticas que estiveram mais desvinculadas da esfera do sagrado/
sobrenatural. É possível desse modo, pensar nos termos da existência 
de diferentes tradições e de maneiras ambivalentes – e diacrônicas – de 
explicar as doenças e suas possíveis curas, ainda que este não seja o 
objeto de análise escolhido nessa pesquisa.  

No Corpus Hippocraticum, por exemplo, há repetidas considerações 
acerca da influência dos “ares”, da localização dos sítios, da “dieta”16, 
das variações climáticas abruptas, que desferiam determinados tipos 
de enfermidades e, ainda, contribuíam para sua difusão (Cairus, 1999; 
Falagas et all, 2010, 716-718; Rebollo, 2006, 54 e segs; Risse In: Bynun 
e Porter, 1997, 51-54). 

Como sublinha Henrique Cairus, em especial a partir da análise 
Da doença Sagrada, tratado que não seria da lavra direta do médico 
“grego”17, deparamo-nos com a afirmação de que as doenças – no caso 
do tratado, a epilepsia –  deveriam ser explicadas pela sua natureza, 
eliminando, desse modo, o halo sagrado sobre sua incidência. Como 
afirma Cairus, “o que o tratado condena veementemente é a relação 
direta entre a ação de um deus e a manifestação mórbida” (Cairus, 1999, 
73; 2005, 132 e segs). Do mesmo modo, Harold Cook enfatiza no tratado 
“hipocrático” a ausência de explicações “nos termos do misterioso ou 
divino”. Assim, a definição das causas da “doença sagrada” se faz no 

16 Para a discussão da ampla noção de “dieta” nos escritos hipocráticos, conferir, entre outros 
autores: Jordanova (1997, 136), Cairus (2005, 93), Cook (In: Bynum e Porter, 1997, 940).

17 Vivian Nutton, ao explicar as bases da teoria humoral, nos trás um panorama bastante 
interessante sobre as suas variações, matizando a ideia dos quatro humores, além de 
sublinhar os problemas de autoria das obras atribuídas à Hipócrates e, ainda, estabelece o 
diálogo entre outros autores que também pensavam em termos de “humores” e “fluidos” 
(Nutton, 1997, 94-95). Acerca da autenticidade nos escritos hipocráticos e as tentativas de 
classificação do Corpus hippocraticum, conferir também Cairus (2005, 25-28).
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domínio das “disfunções fisiológicas do corpo” (Cook In: Bynun e 
Porter, 1997, 941-942. Tradução livre). Em determinado trecho deste 
tratado é possível ler:

... Os homens, por causa da inexperiência ou da admiração, acredi-
taram que sua natureza e sua motivação fosse algo divino, e devido 
à facilidade do modo de cura pelo qual é curada, engana, pois que 
curam-na por meio de purgações e encantamentos. Se ela vier a ser 
considerada sagrada por causa de seu caráter admirável, haverá 
muitas enfermidades sagradas, e não apenas uma; assim eu mostrarei 
outras (doenças) em nada menos admiráveis, nem monstruosas, as 
quais ninguém acredita serem sagradas (Da Doença Sagrada. Apud: 
Cairus, 1999, 41)    

Os tratados de cirurgiões e médicos do século XVIII, usados aqui 
como fontes e analisados adiante a partir do que escreveram sobre os 
feitiços e as ações das bruxas, não deixavam igualmente de considerar 
nas causas e tratamentos de diversas enfermidades condicionantes como 
o regime de chuvas e os “ares”, as formas de trabalho, alimentação e 
estilo de vida das pessoas que tentavam remediar, fortemente balizados 
que estavam pelas duradouras concepções hipocrático-galênicas18.

Pelo exposto, para esses representantes do saber médico oficial, 
fosse na Europa fosse nas Gerais, assim como para seus contemporâ-
neos, não havia nenhuma incongruência em considerar feitiços como 
causadores de enfermidades, conceber um cometa como vetor para 
transportar epidemias, que doenças seriam produto do castigo divino 
como punições às desobediências, imoralidades ou teste de fé, ou mesmo 
que a natureza e a “dieta” dos indivíduos de uma determinada região, 
assim como a posição do sol, o tipo de vento e solo, causavam enfermi-
dades específicas ou as agravavam e difundiam... Aliás, como dito acima, 
fronteiras atuais que separam fenômenos “naturais” dos “sobrenaturais” 

18  De acordo com Cairus, “alguns tratados [que compõem o corpus hippocraticum] foram 
lidos até o século XIX como verdadeiros manuais de medicina” (Cairus, 2005,29). Para 
duradoura influência do hipocratismo na medicina ocidental, conferir também Jordanova 
e Porter (1997, 134-135).
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são informadas por um tipo de percepção de “fazer ciência” bastante 
distante dos quadros mentais das pessoas aqui pesquisadas. 

Superposições entre o “natural” e o “sobrenatural”, com interferên-
cias diretas do “outro mundo” no curso da vida de homens e mulheres 
não era exclusividade dos europeus do Antigo Regime. As culturas 
africanas que concernem às populações brasileiras relacionavam de 
forma específica fenômenos visíveis e invisíveis. A compreensão da 
distinção entre o natural e o sobrenatural na cultura europeia moderna 
permite discernir interseções e aproximações entre crenças oriundas 
de diferentes continentes. Ao longo deste trabalho, será dada ênfase às 
culturas africanas centro-ocidentais. Neste contexto, Alberto da Costa 
e Silva sublinha tais proximidades:

(...) Os congos não encontravam nas crenças cristãs nada que con-
flitasse frontalmente com que tinham aprendido deste de crianças. 
Tinham a consciência de um Deus Supremo, embora a ele não recor-
ressem. Acreditavam na sobrevivência da alma e que esta, na morte, 
passava de um mundo de lágrimas para a completa bem-aventurança. 
O além-calunga era todo plenitude, claridade e ordem. E, se não ti-
nham a noção de inferno podiam, com algum esforço, reconhecer a 
presença do demônio no lado destruidor do cariapemba e em certas 
manifestações de espíritos aos quais não se prestassem os rituais 
devidos. (Silva apud Sá Junior, 2008, 24). 

Ao analisar também as práticas religiosas no continente africano, 
com maior ênfase na África centro-ocidental, John Thorton igualmente 
aponta para essa constante interferência de forças sobrenaturais na vida 
das pessoas e na dinâmica de suas práticas sociais, além de encontrar, 
como Costa e Silva, pontos de contato entre as vivências mágico-
-religiosas dos povos de língua “banto” e aquelas dos missionários 
católicos. Assim, para Thorton, é possível pensar na existência de “uma 
ampla base comum” que abarcava as várias cosmogonias africanas e a 
cosmogonia cristã e que foram de crucial importância para amalgamar 
e criar o que o autor nomeia “catolicismo africano”. Estando a supraci-
tada base comum ancorada na crença na existência de “dois mundos”: 
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“este mundo” e o “outro mundo”, que interagiam vivamente graças às 
revelações e ações engendradas por indivíduos com poderes especiais, 
como eram sacerdotes, profetas, etc., a circularem entre o natural e o 
sobrenatural (Thorton, 2004, 312-334).

Robert Slenes, valendo-se em grande medida dos argumentos dos 
antropólogos Cramer, Fox e Vansina, também mostra que a despeito 
das diferenças territoriais e grupais, havia entre os povos da África 
Centro-ocidental um referencial religioso comum, nomeado “complexo 
ventura/desventura”, que, uma vez mais, remete ao imbricamento entre 
o natural e o sobrenatural na cosmogonia de grupos africanos, que, 
em síntese, comungavam da crença em um universo bom e harmônico, 
provedor de saúde, prosperidade, fecundidade, garantidas graças a 
um sem-número de rituais, oferendas, diversificados cultos a espíritos 
tutelares (os bisimbi, na cosmologia Kongo), entre outros contatos com 
o “outro mundo”. Entretanto, tal “ventura” poderia ser constantemente 
afetada pela ação de indivíduos mal intencionados e a manipulação de 
forças malévolas que desferiam desequilíbrio e agruras, ou se preferir-
mos, “desventura” (Slenes, 1991-1992, 58; 2006, 287 e segs.), sobretudo 
através da confecção de feitiços. Lembrando que mais adiante, ao dar 
conta de como as crenças e práticas associadas à feitiçaria marcaram 
cotidianamente a vida dos habitantes das Minas setecentistas, achei 
plausível a possibilidade de olhar algumas dessas ações a partir de um 
prisma de matizes “banto”, associado ao “complexo ventura/desventura”. 

Um mundo habitado por bruxas e diabos
Outras questões são essenciais para o desenvolvimento do tema, 

se levarmos em consideração as observações tecidas por Thomas e 
Delumeau, entre outros autores, sobre a longevidade das concepções 
de feitiçaria e como as mesmas adquiriram cores próprias na Europa 
a partir de fins da Idade Média.

Como afirma Delumeau, a Europa Moderna foi palco de um ir-
resistível assalto do diabo e seus mais diversos sequazes. A crença nos 
amplos poderes do “Príncipe das Trevas” e de suas múltiplas facetas 
para aviltar o gênero humano era comungada por todos os estratos 
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