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Autoridades e desmandos

Foi uma aventura perigosa para os que se decidiram embrenhar por matas fechadas,

por trilhas indígenas pouco conhecidas, por regiões não exploradas, tudo em nome do metal

dourado, das pedras preciosas e do enriquecimento imediato. Homens destemidos, mas,

também, rudes, violentos, de espírito rebelde: eram assim os primeiros exploradores do

sertão, que mais tarde chamou-se de Minas Gerais. Fosse Gândavo1 lido por eles,

vaticinariam imediatamente: terras onde os nativos não conheciam as letras L, R e F. Terras

sem Lei, sem Rei e sem Fé. É bem verdade que para esses primeiros aventureiros a

ausência de Rei e de Fé era um problema menos importante. Já a ausência de Lei era uma

condição vantajosa, pois isso os permitia legislar particularmente e decidir o que se fazer

sem se preocupar com as definições, rigores e punições das leis. A lei, então, assim como

no mundo natural, era a do mais forte ou, talvez, do mais astuto, do que conhecia melhor as

características do sertão, do que, ainda, oferecia aos outros proteção. Nos últimos anos do

século XVII e nos primeiros do século XVIII autoridade e poder eram quase que uma coisa

só e, claro, não eram exercidos nem pelo Estado, nem pela Igreja, praticamente ausentes

desse horizonte desocupado.

A descoberta do ouro e das pedras e os lucros certos das atividades comerciais

nessas áreas, entretanto, foram alavancas vigorosas na alteração desse quadro desregrado e

isso não demorou a acontecer. Não obstante, a sociedade mineradora continuava marcada

por conflitos entre interesses opostos, defendidos pelas autoridades civis e religiosas e pelos

mineradores. Isso deu a ela, portanto, um caráter eminentemente masculino e misógino, que

1 GÂNDAVO, Pero de Magalhães de. Tratado da Terra do Brasil & História da Província Santa Cruz a que
vulgarmente chamamos Brasil 1576. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/ Ed. Massangana, 1995.
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perduraria por décadas até que uma urbanização vigorosa e um mercado interno poderoso

forçassem mudanças efetivas desse quadro inicial. O padrão de mando era eminentemente

masculino e a força física, assim como a violência, imperaram nesse tempo, muitas vezes,

como se verá, subsidiado por práticas mágicas e por representações que misturaram poder

de armas e poder místico.

Dois personagens importantes desses tempos confusos e dessas Minas conturbadas

protagonizaram uma disputa de poder e uma contenda que geraram muita violência, muito

ódio, ações armadas, decisões políticas, fomentando desafetos, inimizades e retaliações

entre eles, seus subordinados e seus entourages. De um lado Manuel Nunes Viana, um

negociante português vindo da Bahia, proprietário de extensas propriedades no Vale do Rio

São Francisco, homem de muito poder, célebre pela rudeza, mas dado às letras, que

controlava milícia particular bastante numerosa, líder dos reinóis ou emboabas, que

expulsaram os paulistas das terras minerais em célebre conflito ocorrido nos primeiros anos

de ocupação da região, entre 1707 e 1709, episódio sangrento que ficou conhecido como

Guerra dos Emboabas. Manuel Nunes Viana chegou a ser aclamado governador da região

pelos exploradores forasteiros contrários aos paulistas, mas acabou retrocedendo diante da

intervenção das autoridades representantes do rei. Não obstante, continuou a atuar na

região, cometendo atrocidades, desobedecendo a lei, fomentando rebeldias, se opondo ao

controle do Estado sobre as atividades econômicas e sobre a organização da sociedade

mineradora. De outro lado, o todo poderoso D. Pedro Miguel de Almeida e Portugal, Conde

de Assumar, também português, homem letrado, de esmerada formação intelectual,

governador da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro a partir de 1717 e governador da

Capitania das Minas Gerais a partir de 1720, até 1721, quando foi convocado a voltar para

Lisboa.

Os dois homens protagonizaram embates violentos e acabaram espelhando o

espírito daquele tempo de organização social incipiente, de controle público ainda frágil

diante do poderio privado dos potentados. Adriana Romeiro, estudiosa do tema e da

biografia de Manuel Nunes Viana, diz que ele foi uma das maiores figuras do contrabando

da época e

que havia montado uma ampla organização de criadores de gado,
marchantes, lavradores e comboieiros e negociantes para fornecer
mercadorias para as Minas. Seu negócio era introduzir boiadas e
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produtos nas Minas, saídos das fazendas que possuía nas margens
do Rio São Francisco, e receber volumosos carregamentos que lhe
eram remetidos do Recôncavo pelos seus sócios. Com grandes
comboios, Nunes Viana marchava para o território das lavras,
acompanhado de grandes escoltas armadas e dispostas a resistir
às patrulhas que faziam a fiscalização das estradas proibidas. Em
1708, o superintendente Borba Gato resolveu pedir a expulsão de
Nunes Viana, sob pena de confisco dos bens e castigo, alegando
que ele “não tem mais exercício no Rio de São Francisco que
esperar os comboios da Bahia uma grossa sociedade que tem
naquela cidade e tanto que lhe chegam não se contenta com
marchar com estes para as Minas senão convir servindo de
capitania aos mais comboios para que nenhum seja tomado do
inimigo que nesta conta tem a quem trata da arrecadação da
Fazenda de Sua Mejestade.” Era Nunes Viana, aos olhos do
superintendente, o maior contrabandista e defraudador do fisco
régio...2

Mesmo sendo expulso por editais de Borba Gato, o Superintendente das Minas do

Poente, Viana permaneceria ainda muitos anos provocando a ira das autoridades reais

instaladas nas Minas Gerais e o medo entre a população local. Em 1720, ele participou da

sublevação dos mineradores contrários à instalação das Casas de Fundição, por meio das

quais se pretendia controlar todo o metal extraído, transformando o ouro em pó,

apresentado pelos mineradores, em barras com marcas oficiais, retendo a quinta parte do

montante original como imposto pago ao Erário Régio. 3

Quando D. Pedro de Almeida assumiu o governo da então Capitania de São Paulo e

Minas do Ouro, em 1717, criada em decorrência da Guerra dos Emboabas, os problemas

com o mestre-de-campo Nunes Viana se alargaram. Os desmandos de Viana,

complementados pelos que cometia Manuel Rodrigues Soares, também mestre-de-campo e

primo dele, irritavam profundamente o governador, que se instalara nas Minas Gerais, não

obstante a sede da capitania fosse a Vila de São Paulo. Tamanho incômodo foi, certamente,

aumentando com o passar do tempo e subsidiou o famoso discurso escrito pelo conde,

talvez em conjunto com dois padres jesuítas próximos a ele, escrito após a já mencionada

2 ROMEIRO, Adriana & BOTELHO, Ângela Vianna. (dir.) Dicionário Histórico das Minas Gerais – período
colonial. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 153-154.
3 GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. Manuel Nunes Viana. In: VAINFAS, Ronaldo (dir.) Dicionário do Brasil
Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 372.
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Revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos, em 1720. Assumar e os outros autores

diziam, então:

Postoque das Minas, e seus moradores bastava dizer o que dos do
Ponto Euxino, e da mesma regiam affirma Tertulliano: q.’ hé
habitada de gente intratável, sem domicílio, e ainda que estâ em
continuo movimento, hé menos inconstante, que os seus costumes:
os dias nunca amanhecem serenos: o ar he hu’ nublado perpetuo:
tudo he frio naquelle paíz, menos o vicio, q.’ estâ ardendo sempre.
Eu com tudo reparando com mais attenção na antiga, e continuada
successão de perturbações, que nellas se vem, acrescentarey, que a
terra parece, que evapora tumultos: a água exalla motins: o ouro
toca desaforos: distillam Liberdades os ares: vomitam insolências
as nuvens: influyem desordem os astros: o clima he tumba da paz,
e berçoda rebelliam: a natureza anda inquieta comsigo, e
amotinada Lá por dentro, é como no inferno.4

É muito provável que a descrição acima, além de expor as impressões do

governador sobre a sociedade mineradora, também seja tributária da personalidade rebelde,

autoritária, desrespeitosa de Viana, segundo, claro, a opinião do próprio Assumar. E um dos

pilares de sustentação das atitudes e dos discursos do terrível Viana estava no controle que

ele exercia de forças milicianas privadas, como já disse. E é aqui que, finalmente, o tema

anunciado no título desse texto aparece com maior nitidez. Os homens armados controlados

por Manuel Nunes Viana, assim como os submetidos a Manuel Rodrigues Soares, eram, em

grande parcela, africanos e escravos.

Milícias negras e corpos fechados

Escravos armados era algo que as autoridades coloniais temiam fortemente e

proibiam, mas sempre fora uma situação comum na América portuguesa. Durante as

primeiras décadas de ocupação das terras mineradoras isso se repetiu com freqüência, não

deixando de fomentar violências e desmandos da parte dos proprietários que haviam

montado suas milícias escravas e por parte dos próprios escravos armados. Até mesmo o

Estado acabou incorporando tal prática, montando tropas de escravos armados e, também,

os convocando entre os proprietários leais ao governo.

4 A REVOLTA DE 1720 EM VILLA RICA; discurso histórico-político (advertências e notas de Xavier da
Veiga). Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes, 1898, p. 8. Ver, também, DISCURSO HISTÓRICO E
POLÍTICO SOBRE A SUBLEVAÇÃO QUE NAS MINAS HOUVE NO ANO DE 1720. (estudo crítico de Laura
de Mello e Souza). Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994.
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Esse recurso foi largamente explorado pelos dois personagens já identificados

acima: o governador Conde de Assumar e o mestre-de-campo Manuel Nunes Viana. Mas,

nessa disputa especificamente, havia aspectos muito particulares. É que Manuel Nunes

Viana contava com uma tropa pessoal, uma guarda ou milícia particular, formada por

negros mandingueiros, o que lhe dava, segundo o que se acreditava, poderes mágicos,

aumentando a irritação de Assumar. Viana mandara espalhar por toda a região mineradora e

mesmo pelos caminhos da Bahia a Minas Gerais que o governo aumentaria os impostos e

expropriaria os produtores e que por isso a população não deveria se sujeitar à autoridade

do governador, passando a obedecer as suas ordens e vontades e não as oficiais. Além

disso, aterrorizava a mesma população com desmandos, arbitrariedades, despotismo e com

a notícia que tinha seu corpo fechado, isto é, impermeável a qualquer mal, material ou

espiritual, que adivinhava, também, o que se passava dentro das casas das pessoas, tudo

subsidiado por sua tropa de mandingueiros. Esses mandingueiros eram, na verdade,

escravos de origem africana, mais especificamente da região do antigo império Mali, daí

malinkes, malê e mandinga.5 Em grande número esses africanos eram convertidos ao Islã,

mesmo que continuassem preservando crenças relacionadas às religiões tradicionais

anteriores, na região, ao islamismo. Muitas vezes, ainda em solo africano, Alá e entidades

tradicionais se misturavam e se complementavam, o que acabou sendo fomentado na

América portuguesa. O Mali, segundo a tradição, nascera em torno de microestados, que,

com o passar do tempo, diante da necessidade de proteção e do avanço do maometismo, se

ajuntaram em torno do chefe: o mansa. O processo teria ocorrido por volta do século XII.

As primeiras chefias se formaram a partir de clãs nobres mandingas e de mansa que exercia

o poder se encarregando de fazer a ligação entre seu povo e o divino, assumindo, para

tanto, o papel de senhor da terra e da chuva.6 Antes disso, as primeiras chefias entre os

mandingas eram formadas nos clãs de ferreiros, feiticeiros, caçadores, sempre, de alguma

forma, vinculados às práticas mais mundanas e importantes para aquelas sociedades e a

poderio mágico religioso. No século XIII, um chefe mandinga se impôs a partir de vitórias

em guerras: Sundiata, considerado um grande mago depois de vitorioso, havia, entretanto,

5 Ver sobre o assunto REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil; a história do levante dos Malês em 1835.
Edição revista e ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 158-214; SILVA, Alberto da Costa e. A
enxada e a lança; A África antes dos portugueses. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996, p. 295-318.
6 Ver SILVA, Alberto da Costa e. A enxada... p. 301-302.
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nascido aleijado e, depois, havia sido curado com ajuda de um ferreiro e se transformado

em grande caçador. Convocado, no exílio, por sua gente, para poder defendê-la de

invasores, Sundiata voltou com numeroso contingente mandinga e sagrou-se vitorioso.

Depois disso, o grande império Mali começara a se formar.

Os mandinga, portanto, conheciam tradição bélica, organização miliciana, além de

serem considerados guerreiros feiticeiros. Exércitos de escravos fiéis ao mansa também não

eram incomuns. Costa e Silva escreve sobre isso:

A propagação do islamismo não era ajudada pela força das
armas. A conquista militar não trazia a conversão do gentio, uma
vez que os exércitos do mansa não se formavam de muçulmanos
em guerra santa, mas de contingentes em que deviam predominar
os animistas. Com efeito, grande parte das tropas era constituída
de escravos. E não apenas dos esquadrões levantados pelo próprio
mansa, mas também daqueles que lhe forneciam os governadores
de província e os reis e chefes vassalos. Da cavalaria, composta
por aristocratas mandingas ou dos povos tributários, não se diria
tampouco que fosse ardentemente maometana.7

Coincidência aqui não é, ao que parece, puro acaso. A descrição de Costa e Silva

para a realidade Mali do século XIV se assemelha muito ao que se lê na documentação

setecentista produzida a partir dos embates entre o conde de Assumar e Manuel Nunes

Viana. A semelhança entre os quadros, não obstante as diferenças flagrantes de

historicidade de cada um, chega a ser incômoda. Novamente, evoquemos Costa e Silva para

demonstrar, talvez, certas continuidades desconcertantes. Segundo esse africanista

respeitável, “sobre os mineradores de ouro, contudo, o mansa jamais conseguiu impor um

governo direto – que lhe daria o controle da produção do metal amarelo –, nem muito

menos a crença em Alá”.8 Se se comparar isso à sedição de 1720 em Vila Rica, de

mineradores contrários ao controle rígido do Estado sobre a produção aurífera, com

participação de Nunes Viana, o que dizer? Como não se deixar sucumbir por essa

semelhança de práticas e de estratégias? E sobre a crença em Alá? Será que Viana, de corpo

fechado, com tropa de mandingueiros feiticeiros, estaria também, ainda que parcialmente,

resistindo à fé cristã? Vejamos, mais uma vez, o que Costa e Silva sublinha sobre os mansa

do Mali.

7 Ver SILVA, Alberto da Costa e. A enxada... p. 313.
8 Ver SILVA, Alberto da Costa e. A enxada... p. 312.
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Como o gana, o mansa exercia pessoalmente a autoridade e tinha
a palavra final na administração da justiça. Os súditos
muçulmanos eram julgados pelo cádis, de acordo com as leis do
Islão. Os animistas, pelos seus chefes e segundo as normas
tradicionais de cada povo. Os abusos das autoridades eram
punidos, e punidos os atos dos malfeitores. E com tal energia, que
a ordem e a segurança, em tempo de paz, eram completas em todo
o território do império. Ibne Batuta viajou de Ualata a Niani, com
apenas três companheiros. Sem qualquer escolta. E nada de mau
lhes sucedeu, pois ninguém no Mali, segundo ele, tinha o que
temer dos ladrões ou dos bandidos. O poder do mansa e o dos que
em seu nome governavam exerciam-se de forma efetiva. Devia ser
intrincada a estrutura social e política de um império tão
heterogêneo quanto o Mali. No ápice da pirâmide estava o mansa,
e depois dele a linhagem real, e num círculo mais largo, o clã dos
Queitas. Vinha em seguida a nação mandinga, e após ela, todas as
outras. Nas nações, distinguiam-se as famílias reais e a nobreza,
os homens livres, os que pertenciam as castas profissionais (como
os bardos, os ferreiros, os carpinteiros, os curtidores), os sevos e
os escravos.9

Alguns séculos depois, mais exatamente, no início do século XVIII, em Minas

Gerais, o conde de Assumar escrevia ao conde de Vimieyro, governador da Bahia e vice-rei

do Brasil informando sobre Manuel Nunes Viana, a quem chamava de “régulo tirano”.

Dizia Assumar:

E para que Vossa Excelência fique inteirado o que este homem tem
persuadido os povos daquelle desticto e quazii todo o certão onde
vive como regullo e as impressoens que tem metido na cabessa
como elle he grande bal ladrão e está sempre falando nas suas
valentias estão aquelles homens crendo hoje que as ballas lhe não
entrão no corpo que seos negros são todos mandigueiros (sic), e
que he capas de adevinhar tudo o que se passa dentro das mesmas
cazas de cada qual, porque elle faz galla delle insinuar estes
discurços, que entre gente rústica e de nenhuma inteligencia; não
há duvida que fazem grande impressão estas supertiçois e as
acreditão mais que a mesma e como vem que muitas vezes
correspondem os effeitos as cauzas que imaginão so Deos do ceo
lhas tirará esta openião e abaixo delle Vossa Excelencia se
remeter este homem a Lisboa porque em parte estiver no certão há
de sempre trazer inquieto parte do certão da Bahia, parte do de
Pernambuco, e quazi todo este governo, ainda Vossa Excelencia e
ao governador de Pernambuco tem praças e tropas com que

9 Ver SILVA, Alberto da Costa e. A enxada... p. 315.
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podem sugeitar os povos mas este governo não tem meyo nenhum
com que reprimir hum levantamento de povo, que daqui por diante
será inivitavel se Manuel Nunes nos puzer aqui (como pode, e
como intente) em citio de gados, assim meu Senhor protexto a
Vossa Excelencia pellos quintos de Sua Magestade e pello sossego
deste governo com Manuel Nunes na Tabua não podem estar
nunca seguros em aqui havendo hú governador que faça a justiça
e que não sujeite a tollerar lhe as duas ditas insolências (...) e em
fim com mil mortes, se tantas vidas tivesse não pagava Manuel
Nunes as mortes os latrocínios as soblevaçois, os roubos, os
insultos, as insolencias que tem feito toda a sua vida, e que ainda
agora continua sem temor de Deos nem de El Rey, com o que se
tem adquerido hua autoridade tão dispotica e tão soberana, que
entre estes povos, que mais querem desobedecer a hua ordem de
Sua Magestade que a outra de Manuel Nunes Vianna, e deixo a
concidderação de Vossa Excelencia o quam prejudiciaes são
semelhantes pessoas nas republicas.

Tendo me dilatado demaziado nesta carta e nunca acabara de
contar as extraordinarias façanhas deste bandido, mas seria pouco
todo papel cera mister largo tempo para as contar, mas baste isto
que Vossa Excelencia conheça qual he o errado procedimento
deste homem, e para tudo o que Vossa Excelencia me ordenar
terey sempre prompta a minha obediência...10

Na verdade, Nunes Viana se procedia como um verdadeiro mansa, o que,

evidentemente, não agradava em nada o governador, que, aliás, insinuava ter o mestre-de-

campo se afastado de Deus, pois não o temia, assim como a El Rei. Isso significava dizer,

mesmo que sem explicitar demasiadamente a acusação, que Viana tinha incorporado

práticas mágico-religiosas africanas, talvez influenciado por seus próprios escravos

mandingueiros, não obstante associá-las a superstição de gente rústica. Contudo, essas

crenças, esses discursos e essas práticas, talvez não o soubesse tão bem o conde quanto

parecia sabê-lo o “régulo”, era antiga tradição cultivada em extensas regiões da África, que

migrara fortemente para o Brasil. Isso viera e continuaria a vir com as centenas de milhares

de escravos “minas”, iorubas, akans (mistura da etnias, origem de saída e identidades

religiosas) que entravam pelo porto da Bahia e desciam pelos caminhos dos sertões em

direção às Minas. Foi no seio de todo esse movimento, desse trânsito de culturas que, por

exemplo, orações populares surgiram, sendo evocadas até hoje. Uma delas, expressa bem a

10 Arquivo Público Mineiro/Seção Colonial, códice 11, f. 89v-91.
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mistura entre tantas tradições religiosas, culturais e bélicas africanas e afro-brasileiras, além

do sincretismo religioso desenvolvido no Brasil:

Jorge sentou praça/ na cavalaria/ eu estou feliz porque eu/ também
sou da sua companhia/ eu estou vestido com/ as roupas e as armas
de Jorge/ para que meus inimigos/ tenham mãos e não me toquem/
para que meus inimigos/ tenham pés e não me alcancem/ para que
meus inimigos/ tenham olhos e não me vejam/ e nem mesmo o
pensamento/ eles possam ter para/ me fazerem mal/ armas de fogo/
meu corpo não alcançarão/ facas e espadas se quebrem/ sem o
meu corpo tocar/ cordas e correntes se arrebentem/ sem o meu
corpo amarrar/ pois eu estou vestido/ com as roupas e as armas de
jorge/ jorge é da capadócia.11

A permanência dessas práticas é a melhor expressão de sua apropriação pela

população africana e afro-brasileira, além, claro, da apropriação por outros grupos sociais

no presente e no passado. Nunes Viana montou uma tropa de feiticeiros armados, o que lhe

deu poder e autoridade entre a população das Minas e despertou o interesse e o ódio do

Estado. No entanto, o diálogo e as imposições sobre a gente que habitava a região

mineradora deu resultado, a ponto de várias bandos (ordens oficiais) publicados pelo conde

de Assumar não surtirem o efeito esperado e não obstarem as investidas de Viana e de seus

comparsas. Nunes Viana estaria informado sobre a saga de invasões e conquistas dos

mandingas, do império Mali? Talvez valorizasse a tradição oral de seus guerreiros

mandingas! É bom lembrar que eram os mandingas feiticeiros que fechavam o corpo do

mansa e dos nobre, o que significa que fechavam os seus próprios corpos, pois dominavam

a fórmula de fazê-lo. Isso seria bastante conveniente a ele, que demonstrou claramente sua

pretensão de poder. Estaria Viana, junto com seus aliados e escravos armados, recriando

um império Mali no sertão, entre a Bahia e Minas Gerais? Estaria intentando se tornar um

soberano, um mansa malinke em pleno sertão da América portuguesa?

Essa história processada em uma sociedade ainda desorganizada, sem a presença

efetiva e vigorosa do Estado, marcada pela presença ostensiva de homens desbravadores e

exploradores e de universo mágico e mítico, coloca mais indagações, na verdade, que

apresenta respostas. Continuemos, portanto, nas perguntas. Estaríamos diante de um caso

11 Retirado de VELOSO, Caetano. Caetano – Prenda Minha. Polygram do Brasil, 1998.
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exemplar de apropriação cultural? Viana teria, real e/ou teatralizadamente, integral ou

parcialmente incorporado o papel de um Ifá yorubá, além ou juntamente com o de mansa?

Citons, parmi des réponses de Bokonõ: Fa est le messager de Dieu
... – Fa est un vod secourable, qui sait tou, qui voi tout, qui est
proche par-tout... – Fa n’est pas um vod : il est de la classe des
organizateurs du monde... – Fa n’est pás à proprement parler um
vod : il tient lê milieu entre les divinités et les humains... – Fa est
une chose avec laquelle on découvre les secrets. Fa est le chef (the
leader, precise l’informateur) de tous les vod : il les commande
tous. C’est à lui qu’ils demandent la permission de faire quoi que
ce soit… Beaucoup de Bokonõ dissent: Fa est comme les vod . Car
il n’est pás tout à fait de leur catégorie. Il dit tous les secrets, il
explique tout. Il dit par exemple, à ceux qu’um vod harcèle, qu’ils
ont mange leur interdit; revele tout. Les vod n’agissent pás de la
sorte. Les vod aiment tuer. Les vod sont cruels; em tout cas ils
sont violents. Fa n’est pas comme eux: il est comme un home bon
plutôt que comme un vod ; il est humain. C’est à lui que les vod 
viennent demander conseil, car il est comme uin bienfaicteur. Ceus
que frappe ce côté humain sont amenés à classer Fa à part, à ne
pas l’integrér dans la catégorie des vod , em tout cas à le faire
participer moitié de l’homme, moitié d’um vod ... 12

Haveria aqui certa superposição de culturas e de práticas yorubás e muçulmanas –

“povo Mina”? 13 Seria esse o motivo para Nunes Viana considerar que, além de ter o corpo

fechado, pudesse adivinhar o que acontecia dentro das casas das pessoas? Será que ele

acreditava no poder que lhe era atribuído? Se tiver sido assim, como é que seus “negros

armados mandingueiros” o convenceram disso? Qual o papel desempenhado nesse

convencimento pelo tal “negro insolente”, por meio do qual Manuel Nunes Viana fazia

12 MAUPOIL, Bernard. La Géomancie; à l’ancienne Cote dês Esclaves. Paris: Institut d’Ethnologie/Musée de
L’Homme, 1988, p. 10-11.
13 Sobre a superposição e a mescla de culturas e de religiões, na África e no Brasil, ver, entre outros,
BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. São Paulo: Pioneira/Edusp, 1971, 2 v; KARASCH, Mary
C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850).(trad.) São Paulo: Companhia das Letras, 2000;
MAUPOIL, Bernard. op. cit.; PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na Colônia;
Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte: EdUFMG, 2001; RAMOS, Arthur. O negro brasileiro; etnografia
religiosa. 3 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1951; REIS, João José. Magia Jeje na Bahia: a
invasão do Calundu do Pasto de Cachoeira, 1785. Revista Brasileira de História – ANPUH, São Paulo, n. 16,
p. 57-81, 1988; REIS, João José. Rebelião escrava ... op. cit.; RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 6
ed. São Paulo/Brasília: Companhia Editora Nacional/Ed. Universidade de Brasília, 1982; SILVA, Alberto da
Costa e. A enxada... op. cit.; SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o limbambo; a África e a escravidão,
1500-1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Fundação Biblioteca Nacional, 2002.
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cumprir suas ordens?14 Como, a partir daí ele impôs essa imagem a seus aliados e a seus

inimigos? Como essa imagem e esse discurso o ajudaram a manter seu poder e sua

autoridade nas Minas e a sua impunidade também? Ter negros mandingueiros, que

garantiriam corpos fechados, teria sido um dos elementos buscados para se formar uma

milícia negra? Teriam existido muitas outras milícias mandingas nas Minas e, também, nos

sertões da Bahia e de Pernambuco?

O conde governador, em 1718, já demonstrava insatisfação diante dos recursos

militares que dispunha para defender-se e aos povos dos desmandos de potentados que não

se submetiam ao poder central. Assumar, portanto, não hesitou em convocar os negros

armados de outros homens poderosos da região, fiéis ao governo. Assim, tentava manter a

ordem na região, contrapondo milícias privadas, compostas por negros armados. Nem

todos, certamente, eram mandingueiros, mas, talvez, por isso mesmo, conhecessem

“antídotos” ou práticas anuladoras do poder malinke, ou, ainda, talvez desconhecessem ou

não dessem importância a tal poder. Talvez, fosse algo mais simples até: como o conde

dizia que o “governador de Pernambuco tem praças e tropas com que podem sugeitar os

povos mas este governo não tem meyo nenhum com que reprimir hum levantamento de

povo”15, o mais viável era fazer uso das tropas armadas particulares existentes,

freqüentemente organizadas pelos proprietários da região. Essas dimensões, na verdade, se

misturavam no cotidiano das áreas de mineração e de comércio, assim como nos caminhos

das Minas Gerais, durante as primeiras décadas de ocupação, entre a população

majoritariamente masculina, marcadamente rude, desejosa de enriquecimento fácil e

disposta a transgredir as normas, a lei e a ordem. Talvez esteja aí a origem do que já foi

chamado de código do sertão16, imprevisibilidade do sertão17 ou soberania fragmentada,

também, no sertão.18 Esse universo setecentista conheceu tensões e conflitos dos mais

variados tipos, mas se transformou, ao mesmo tempo, no molde, a partir do qual, o Estado

português buscou aprimorar sua atuação, seja acirrando certas formas de controle, seja

14 Arquivo Público Mineiro/Seção Colonial, códice 11, f. 90v.
15 Arquivo Público Mineiro/Seção Colonial, códice 11, f. 91.
16 Ver FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Ática, 1976 e
ANASTASIA, Carla Maria Junho. Saci-pererê: uma alegoria mestiça do sertão. In: PAIVA, Eduardo França
& ANASTASIA, Carla Maria Junho. (orgs.) O trabalho mestiço; maneiras de pensar e formas de viver,
séculos XVI a XIX. 2 ed. São Paulo/Belo Horizonte: Annablume/PPGH-UFMG, 2003, p. 379-392.
17 Ver FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. op. cit. e ANASTASIA, Carla Maria Junho. Saci-pererê... op. cit.
18 ANASTASIA, Carla Maria Junho. Vassalos rebeldes; violência coletiva nas Minas na primeira metade do
século XVIII. Belo Horizonte: C/Arte Editora, 1998.
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dialogando com as gentes suas maneiras de viver, suas formas de pensar. Nesse quadro

inicial, tão política e socialmente conturbado, as milícias negras e as práticas culturais afro-

brasileiras mantiveram-se estreitamente ligadas e acabaram se tornando elementos

fundamentais, claro, aliadas a outros desses elementos formadores, na montagem do mundo

colonial que se construiria a partir daí.
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