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Resumo 

As narrativas sobre pactos com o diabo são importantes tópicos da vida musical, social e 

religiosa dos tocadores de viola de dez cordas do norte e noroeste do estado de Minas Gerais. 

Por um lado, elas apresentam, passo a passo, as regras de consecução do pacto e se 

caracterizam por serem bastante descritivas, apontando os lugares, os momentos e os objetos 

mais adequados à sua execução. São verdadeiras “receitas” para sua efetivação, apresentando 

um grande estoque de saberes relativos aos contatos com o diabo. Por outro lado, as narrativas 

também destacam o caráter pretensamente factual do evento. Para todos os efeitos, elas tratam 

de casos que se supõe terem ocorrido com alguém, num lugar e numa época específica. Dados 

referentes ao tempo, ao espaço e ao nome do personagem fornecem os parâmetros 

responsáveis por enquadrar uma pessoa que, viva ou morta, mantém ou manteve relações 

sociais efetivas com aquele que conta a história. Meu objetivo com esta apresentação é 

descrever e analisar alguns dos significados sociais e simbólicos dos relatos sobre pactos. 

Noutros termos, eu estou preocupado em entender de que modo as receitas e as histórias de 

supostos pactários se articulam no sentido de construir a figura pública de um tocador. Meu 

argumento é o de que os relatos são performances orais responsáveis por engendrar um campo 

de disputas específico, onde os violeiros e seus aliados se enfrentam em torno de suas 

reputações. 

Palavras-chaves: Antropologia, música, oralidade, performance, reciprocidade. 

 

Apresentação
1
  

As narrativas sobre pactos com o diabo são importantes tópicos da vida musical, social 

e religiosa dos tocadores de viola de dez cordas do norte e noroeste do estado de Minas Gerais. 

As histórias são contadas nas casas ou nos locais de encontros sociais mais restritos, soando, 
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 Este texto é uma versão reduzida do meu artigo, de mesmo nome, publicado em 2008 (Pereira, 2008).  
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em certos momentos, como pequenas anedotas para despertar o riso de uma seleta platéia. Elas 

podem, em outras ocasiões, adquirir também um ar de seriedade. Relatadas como quase 

segredos, exigem a atenção redobrada de uma pequena audiência, antes de suscitar alguns 

debates morais e religiosos. Articuladas a acusações veladas, reputações em risco e tabus 

religiosos, elas permanecem como ameaças surdas, imperceptíveis.  

As narrativas obedecem a algumas linhas gerais. Por um lado, apresentam passo a 

passo as regras de consecução do pacto; são como um manual de conduta para futuros 

interessados e respostas quase obrigatórias a uma pergunta específica: “mas, então, como se 

faz um pacto?”. Os relatos se caracterizam, neste caso, por serem altamente descritivos, 

apontando os lugares, os momentos e os objetos mais adequados à sua execução. São 

verdadeiras “receitas” – para usar um termo nativo – para sua efetivação, apresentando o 

estoque de saberes relativos aos contatos com o diabo e colocando em jogo alguns dos 

conceitos centrais da vida musical, social e religiosa dos violeiros da região.  

Por outro lado, as narrativas também destacam o caráter supostamente factual do 

evento. Para todos os efeitos, os relatos tratariam de casos que efetivamente ocorreram - ou 

que, pelo menos, se supõe ter ocorrido - com alguém, num lugar e numa época específica. 

Dados referentes ao tempo, ao espaço e ao nome do personagem fornecem os parâmetros 

responsáveis por enquadrar uma pessoa que, viva ou morta, mantém ou manteve relações 

sociais efetivas com aquele que conta a história. O que está em jogo, aqui, não é uma simples 

troca de informações sobre um dado personagem da vida social. As narrativas são baseadas em 

ações pretensamente observadas que - classificadas de acordo com certos valores e categorias - 

funcionam como ferramentas para conferir reputações pessoais. Elas, em síntese, propõem uma 

moldura moral, social e religiosa, por meio da qual um personagem é enquadrado pelos 

membros de uma determinada comunidade ao mesmo tempo em que são responsáveis por 

engendrar um campo de disputas específico, onde os violeiros, aliados a seus grupos 

familiares, de vizinhança ou de serviços rituais, se enfrentam em torno da imagem pública de 

um tocador. 

Num primeiro momento, não é fácil conversar com um violeiro ou devoto mineiro 

sobre o tema dos pactos, principalmente, como foi o meu caso, se você é um estrangeiro ou um 

recém-chegado a sua comunidade. O entrevistado provavelmente irá dizer que não “acredita 

nessas coisas” e, em seguida, reafirmar sua sincera crença nos assuntos de Deus e dos santos 

de sua maior devoção. O fenômeno, ao que parece, não está relacionado a um possível 
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processo de secularização do pensamento religioso entre os devotos da região, nem é um 

simples reflexo dos (pouquíssimos e envergonhados) debates promovidos pela igreja católica 

oficial nos últimos dois séculos, responsáveis em grande medida por transformar - pelo menos 

para seus principais ideólogos – o diabo numa espécie de relíquia embaraçosa de um suposto 

cristianismo primitivo e supersticioso, para tratá-lo como uma metáfora, um símbolo 

tradicional ou uma simples abstração (Kolakowski, 1985). Trata-se, na verdade, do uso de um 

conceito muito específico de crença, que se aproxima das ideias de “crédito” e “confiança”; 

não se restringindo, portanto, a levantar uma questão ontológica a respeito da existência, de 

fato ou não, da entidade. “Crer”, nestes contextos, é conferir crédito ao parceiro de trocas, é 

confiar no seu compromisso com o jogo dos dons e contradons
2
. Afirmar a “descrença” no 

diabo é outra forma de dizer que não se quer “assunto” com ele, que o devoto não pretende se 

engajar em contratos de reciprocidade com a entidade. Ao passo que o seu contrário - alardear 

a “crença” nas divindades - é o mesmo que reafirmar uma lealdade a Deus e, 

conseqüentemente, desenhar uma espécie um círculo de giz, um limite de proteção, capaz de 

manter o Anjo Negro longe do fiel
3
.  

A rigor, os violeiros e devotos do norte e noroeste mineiro não utilizam os substantivos 

“pacto” e “pactário” para se referirem, respectivamente, ao tocador supostamente 

comprometido com o demônio e ao acordo secreto firmado entre os dois. Eles preferem usar as 

locuções “tomar parte com”, ao invés do primeiro, e “ter parte com”, no lugar do segundo. As 

diferenças parecem ser significativas. A noção de parte designa, num sentido mais amplo, um 

tipo de contrato no qual seus participantes são entendidos como as metades (“partes”) de um 

mesmo corpo. Não haveria, ali, uma separação jurídica ou religiosa muito clara entre o 

contratado e o contratante, nem mesmo entre o que é dado e o que é recebido. Quando o 

devoto fala em “tomar parte” ele está querendo indicar, em primeiro lugar, a transmissão 

mágica de certo poder ou qualidade do diabo ao pactário (esta qualidade é ela mesma 

denominada “parte”). Da mesma forma, aquilo que o interessado entrega ao demônio – pode 

ser a alma ou outro tipo de “favor” – também se confunde com seu proprietário. O pactário – 
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 Marcel Mauss, no seu Ensaio sobre a Dádiva (2004), havia nos alertado para o caráter ambivalente do conceito 

em certas sociedades ditas “primitivas” ou “tradicionais”, indicando sua proximidade com o tema das prestações e 

contraprestações totais. 
3
 Há algo de cerimonial nas falas dos devotos, como se a simples negação de uma crença no demônio fosse uma 

maneira de afastá-lo ou como se, no sentido inverso, o simples fato de pronunciar o seu nome fosse o suficiente 

para tornar-se aberto às suas influências. O risco da sua presença não permite nem que ele seja mencionado pelo 

seu nome próprio, preferindo as pessoas tratá-lo por nomes genéricos ou apelidos, tais como o “cujo”, o “dianho”, 

a “coisa”, o “diá”, o “escuro”, o “pé-de-bode”, etc.  
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aquele que “tem parte” – torna-se uma espécie de propriedade do seu novo parceiro de trocas, 

que passa a deter os direitos sobre aquilo que, antes, indicava sua ligação com Deus.  

A noção de parte também designa, num sentido mais específico, uma espécie de acordo 

ilícito e obscuro, a partir do qual os contratantes se unem para uma “combinação”, “tramóia” 

ou “conchavo”; o que explica, pelo menos parcialmente, o caráter secreto da operação. O 

conceito se aproxima, aqui, das ideias de “estar à parte” ou “apartado”, para indicar, por um 

lado, o afastamento permanente do tocador das zonas mais próximas daquilo que é considerado 

central e mais importante na vida dos devotos e tocadores da região, e, por outro, o seu caráter 

de conspiração e segredo. A imagem da parte como algo obscuro e mantido à margem da 

ordem moral e religiosa dos violeiros e devotos do norte e noroeste mineiro talvez esteja por 

trás do caráter extremamente ambíguo do pactário e dos relatos em torno de seus vínculos 

demoníacos, ao mesmo tempo temido por seus vínculos com o diabo e admirado por sua 

coragem e competência musical única.  

Um dos aspectos mais importantes dos relatos sobre pactos é que eles nunca parecem 

ser contados pelos supostos pactários. Via de regra, as narrativas surgem como acusações 

veladas ou jocosas, feitas a tocadores específicos, geralmente pertencentes a outros grupos 

familiares ou de atividades rituais. Sem saber e sem poder controlar a fala coletiva dos demais 

membros de um dado agrupamento social, a vítima adquire a fama de pactário
4
. Em geral, essa 

imagem pública pode ser considerada “justa” ou “injusta”, “verdadeira” ou “mentirosa”. Longe 

de ser incontestável, sua fama, ao contrário, contribui para movimentar todo um campo de 

disputas sociais, que opõem e aproximam grupos aliados ou rivais. Algumas questões 

importantes podem ser levantadas a partir destas considerações: quais os padrões 

performativos destes relatos? De que modo eles estariam ligados aos processos de autenticação 

de uma história? Quando uma versão se torna mais verdadeira do que as outras? Qual a relação 

que isso tem com o poder local de famílias, comunidades de vizinhança ou grupos de serviços 

rituais?  

Por enquanto, já é possível afirmar que a noção de fama apresenta algumas pistas 

interessantes para o entendimento dos principais significados sociais e simbólicos expressos 

nas práticas de se narrar supostos pactos com o diabo no norte e noroeste mineiro. O conceito 

indica aos próprios tocadores e devotos que a construção de identidades sociais e religiosas de 
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 O conceito se refere, aqui, ao processo de construção coletiva da identidade de um tocador de viola. A noção, 

como bem observou Comerford entre camponeses da Zona da Mata mineira, também pode ser aplicada a outros 

campos da vida social (2001). 
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um violeiro é, sobretudo, um gesto social e coletivo. Ele nos faz suspeitar certa consciência 

nativa de que o tocador e seus atributos mais importantes também podem ser produtos de uma 

sociedade e uma cultura. As narrativas sobre supostos pactários, noutros termos, propõem uma 

espécie de desnaturalização de suas qualidades, revelando os segredos do seu próprio 

funcionamento: se é a sociedade que produz (reconhece) a alma de um tocador, será somente 

ela também que poderá retirá-la dos seus membros. O pacto, assim, não deve ser entendido 

apenas como a venda individual de uma alma para o capeta; ele, ao contrário, pode ser outra 

coisa, para representar uma usurpação coletiva do espírito de um tocador inserido em relações 

sociais marcadamente agonísticas.  
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