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Resumo 
Neste estudo procuro analisar a composição das nações africanas e as respectivas representações atribuídas 
a elas nas Minas Gerais do século XVIII. Para tanto, utilizo as Listas dos Quintos Reais da Coleção Casa dos 
Contos do Arquivo Público Mineiro nos anos de 1718 e 1719, para as localidades de Vila Rica e São João dei 
Rei; das listas da mesma coleção, porém localizadas no Arquivo Nacional, para Vila Rica no ano de 1804; e do 
rol de confessados da paróquia de São José em 1795, encontrado no Instituto Histórico Geográfico de Tiradentes. 
Dessa forma, o segundo objeto almejado pelo trabalho, trata da comparação entre as Comarcas mineiras de 
Ouro Preto e do Rio das Mortes no decorrer do Setecentos. No segundo momento, procuro compreender 
as representações que eram atribuídas às nações africanas em Minas Gerais no decorrer do século XVIII; a 
apropriação destas imagens feita por estes indivíduos; e a construção de suas identidades que, por sua vez, 
amalgamou as representações propaladas a eles e as próprias heranças culturais que os africanos traziam de suas 
terras natais. 

Palavras-chave: Minas Gerais; nações africanas; e representações. 

Abstract 
In this work, firstly, I'll try to analyze the African nations and your respective representations in eighteenth-
century Minas Gerais. So, I'll make use of the Listas dos Quintos Reais from Coleção Casa dos Contos in the 
Arquivo Público Mineiro in 1718 and 1719 for the locality of Vila Rica and São João del Rei; of the roll to 
same collection, though was meet in Arquivo Nacional to the Vila Rica in 1804; and of the roll of confessed of 
the São José's parish in 1795 as well, which was found in Instituto Histórico Geográfico de Tiradentes. So, the 
second purpose of this work is the comparison between the political districts of Ouro Preto and Rio das Mortes 
along the Eighteenth-Century. In a second moment, I'll try understand the representations that were ascribed 
to the African nations in eighteenth-century Minas Gerais; and analyze their appropriations by Africans; and I 
study the constructions of their identity, which, in its turn, mixtured their representations with their own cultural 
heritage that they brought from home lands. 
Keywords: Minas Gerais; African nations; and representations. 
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"Os Outros (Des)classificados do ouro " 
A (re)criação da África nas Minas setecentistas 

Rodrigo Castro Rezende 

D u r a n t e algumas décadas os estudos historiográficos sobre Minas Gerais, 
principalmente as análises concernentes ao Setecentos mineiro, apresentou esta Capitania como a mais 
opulenta da Colônia, vista apenas por ricos homens brancos (senhores de escravos) e por seus escravos, 
sugerindo então que esta era uma sociedade dicotômica. Porém, no ano de 1982, no livro: Desclassificados 
do Ouro: A pobreza mineira no século XVIII, Laura de Mello e Souza demonstraria outra Minas, com uma 
camada de pobres, vagabundos e mendigos, desvirtuando assim a historiografia até então aceita nos meios 
acadêmicos1. A partir disso, as Minas vislumbrada unicamente pela sua opulência, já não existiria mais. 

Se, por um lado, emergiu com Mello e Souza uma gama social "desclassificada" que, não por 
acaso, a autora encarregou-se de classificar, por outro lado, os cativos continuaram, em grande medida, 
desclassificados. Desse modo, neste trabalho procuro elucidar algumas questões e verificar algumas 
pontuações, talvez postulações mitológicas, eu diria, sobre as nações dos africanos na Capitania mineira. 
Além disso, procurei apresentar alguns dados sobre as origens dos escravos e promover algumas discussões, 
mesmo que ainda de forma incipiente, sobre as preferências senhoriais. Mesmo que certos estratos sociais 
saíram do anonimato, como o caso dos pobres mineiros de Souza, outros permaneceram desclassificados e 
é isto que esse trabalho tenta desenvolver algumas considerações. 

A composição das Nações africanas em Minas 

Tentando identificar a composição da população mancípia nas Minas Gerais do século XVIII, 
procuramos na Tabela 1 analisar e comparar as origens dos escravos de Vila Rica para o ano de 1718 e 
1804 e os das regiões de São João dei Rei, para o ano de 1719, e São José no ano de 1795. Ao todo foram 
encontradas 29 nações africanas divididas assim: 11 tipos diferentes de origens para os africanos da Costa 
Ocidental, 17 nações para a Costa Centro-Ocidental e 1 para a Costa Oriental. Acrescenta-se ainda que 
havia dois gentios da América Lusitana - os carijós e os crioulos. No caso das nações africanas, cujas 
identificações não foram possíveis de serem feitas, estas, de modo geral, permaneceram com percentuais 
baixos, excluindo deste caso São João dei Rei, para o ano de 1719, que apresentou 26,63% de seus escravos 
não identificados. 

Sendo assim, em Vila Rica no ano de 1718, dos 1832 escravos encontrados nas listas dos Quintos 
Reais, 61,41% (1125) eram da África Ocidental. Entre estes, a nação mina respondeu por 56,88%. Já entre 
os africanos da Costa Centro-Ocidental e Oriental, que corresponderam a 29,3 8% dos escravos de Vila Rica, 
os angolas seguidos pelos benguelas tiveram os maiores percentuais. Apesar dos africanos notadamente 
representarem a maioria dos escravos desta Vila, os crioulos tiveram uma participação bem significativa, 
com o percentual de 6,77%. 

Na Vila de São João dei Rei, no ano de 1719, foram levantados apenas 368 escravos. Os indivíduos 
da África Ocidental representaram 19,57% (72) e os da África Centro-Ocidental e Oriental corresponderam 
a 41,57% (153). No primeiro grupo os minas tiveram o maior percentual, enquanto que no segundo os 
benguelas seguidos pelos angolas tiveram os percentuais mais altos. 

Muito embora em ambas localidades os minas tiveram os maiores percentuais, na Vila de São João 
dei Rei foram os africanos da Costa Centro-Ocidental e Oriental a responderem pela maioria da população 
cativa. Com isso, nota-se que apesar da supremacia dos minas dentre as nações africanas em Minas, na 
primeira metade do século XVIII, é possível que a proximidade entre a Comarca do Rio das Mortes com 
a Capitania do Rio de Janeiro tenha influenciado a composição da população cativa desta região mineira. 
Ainda, percebe-se que havia em São João um percentual mais alto de crioulos e carijós do que em Vila 
Rica. Disto se infere que São João dei Rei, nas décadas iniciais do povoamento em Minas, repunha sua 
mão-de-obra mancípia conjugando o tráfico de escravos - a maioria com os cativos nascidos na América 
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Lusitana. Assim, pelos dados retirados de São João dei Rei, em 1719, nota-se que nos estudos sobre as 
origens dos escravos africanos em Minas deve-se ter em conta as particularidades regionais da Capitania, 
pois a composição da escravaria de cada região mineira dependeu da proximidade com as áreas exportadoras 
de escravos para Minas. A meu ver, havia áreas de influências em Minas e, neste caso, o fato da Comarca 
do Rio das Mortes ser mais próxima do Rio de Janeiro pode ter balizado a semelhança da população cativa 
desta região com o Rio de Janeiro. Enquanto que as Comarcas do Norte mineiro teriam mais escravos 
vindos da Bahia. 

Tabela 1 - Número absoluto e relativo dos escravos, segundo suas Nações. Comarcas de 
Ouro Preto e Rio das Mortes, para os anos de 1718,1719,1795 e 1804. 

Vila Rica 
São João dei 

Rei Vila Rica 
São José dei 

Rei 
Regiões Nações 1718 (%) 1719 (%) 1804 (%) 1795 (%) 
Africa 

Ocidental 
Mina 56,88 17,93 5,34 4,36 

Outras 4,53 1,64 0,19 0,37 

Sub-Total (%) 35,48 61,41 19,57 5,53 4,73 

Sub-Total (N) 11 1125 72 58 253 
África Centro-

Ocidental 
Angola 12,06 13,59 28,91 20,99 

Benguela 8,79 14,13 3,34 20 

Congo 4,15 7,34 1,43 5,05 

Outras 3,12 5,69 1,82 8,06 

Africa Oriental Moçambique 1,26 0,82 0 0 

Sub-Total (%) 58,06 29,38 41,57 35,5 54,1 

Sub-Total (N) 18 538 153 372 2877 

Brasil Carijó 0,11 3,8 0 0 

Crioulo 6,77 8,15 58,78 39,57 

Sub-Total (%) 6,45 6,88 11,96 58,78 39,57 

Sub-Total (N) 2 126 44 616 2106 

Desconhecidos 
Outras 
Nações 

Indefinidos 

2,06 0,27 0,19 1,15 
Outras 
Nações 

Indefinidos 0,27 26,63 0 0,45 

Sub-Total (%) 100 2,33 26,9 0,19 1,6 

Sub-Total (N) 42 99 2 85 

Total (%) 100 100 100 100 100 

Total (N) 31 1832 368 1048 5321 
Fonte: Listas dos Quintos Reais da Col.Casa dos Contos, e.c. 1023 e 1028, encontradas no A. R M.; Rol de 
confessados do I.H.G.T.; e Listas dos Quintos da Col. Casa dos Contos do A.N. 

O Rol de Confessados de São José dei Rei, em 1795, abrange a própria vila de São José e as nove capelas que 
constituíam sua freguesia, sendo elas: Passatempo, Oliveira, Cláudio, Desterro, Lage, Japão, São João Batista, Pilar 
do Padre Gaspar e Penha da França do Bichinho (LIBBY, Douglas Cole e GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. 
Reconstruindo a liberdade: Alforrias e forros na freguesia de São José do Rio das Mortes, 1750-1850. Revista Varia 
História. Belo Horizonte: UFMG, Junho de 2003, n°30, p.l 12-151. p.l 15). 

Ainda por esta Tabela, observa-se que na segunda metade do século XVIII, a imagem demonstrada 
para a Capitania mineira, em seus anos iniciais, se modifica. No ano de 1804, os moradores de Vila Rica 
possuíam 1048 escravos, sendo que destes, 58 (5,53%) eram da África Ocidental, 372 (35,5%) originários 
das regiões Centro-Ocidental e Oriental africana e 616 (58,78%) eram representados pelos crioulos. Entre 
os africanos da Costa Ocidental, os minas tinham o maior percentual, 5,34%, ao passo que, dentre os 
indivíduos da Costa Centro-Ocidental africana, os angolas era a nação mais representativa, enquanto os 
moçambiques não tiveram percentual algum. Percebe-se ainda que a população de Vila Rica em 1804, 
diferentemente do ano de 1718, reconstituía sua população cativa através dos escravos nascidos na América 
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Lusitana. Segundo Libby, a população de Vila Rica, depois do declínio aurífero, teve seu poder aquisitivo 
diminuído e, por isso, procurou entre os crioulos a manutenção do trabalho escravo na região. Deste modo, 
na opinião deste autor, configura-se a partir deste momento um surto momentâneo de escravos nascidos na 
América Lusitana, o que de certa forma, fez ocorrer o processo de crioulização em Vila Rica2. Este processo 
de crioulização pode ter sido em função do maior nascimento de crioulos na região, como também pode ter 
ocorrido pela importação destes, ou ainda pela venda maciça de africanos para fora da Vila. Neste último 
caso, a população crioula não aumentou através da reprodução natural, tampouco pela importação, mas 
talvez pelo refluxo de africanos da região que fez com que os crioulos fossem mantidos em um patamar 
estável da população, enquanto a população africana declinava. 

Anos antes de Vila Rica, a paróquia de São José dei Rei apresentou uma composição da origem dos 
escravos africanos bem interessante. Contanto com 5321 cativos, no ano de 1795, São José tinha 2877 
(54,1%) escravos da África Centro-Ocidental e Oriental, 253 (4,73%) da África Ocidental e 2106 (39,57%) 
crioulos. Dentre os africanos advindos da Costa da Mina, os minas tiveram o maior percentual. Já entre os 
indivíduos da Costa Centro-Ocidental e Oriental, os angolas e os benguelas foram, com respectivamente 
20,99% e 20%, os mais representativos. Já entre os gentios de São José, os crioulos tiveram o maior 
percentual. Com efeito, esta localidade, em finais do Setecentos, articulou a reposição da mão-de-obra 
cativa, conjugando o tráfico de escravos, com os mancípios nascidos na Colônia. Ao comparar a Vila de São 
José dei Rei, em 1795, com Vila Rica, nove anos depois, percebe-se que em ambas localidades, os angolas, 
entre os africanos, tiveram os maiores percentuais, ao passo que o processo de crioulização era visível 
nestas duas regiões. Além disso, nota-se que os africanos da Costa Ocidental tiveram percentuais ínfimos 
e que os africanos da Costa Oriental não tiveram percentuais nestas regiões. Ainda, quando cotejamos São 
José em 1795 e São João no ano de 1719, nota-se que houve a intensificação de dois processos em São José, 
que já eram visíveis em São João: o primeiro foi a "bantolização" da população africana; e o segundo, a 
crioulização. 

Nesta perspectiva ainda, quando comparamos as Comarcas de Ouro Preto e do Rio das Mortes, entre 
a primeira e a segunda metade do século XVIII, observa-se que ocorre uma "bantolização" da população 
africana, em conjunto com o processo de crioulização. Tais processos fortalecem os estudos historiográficos, 
tanto no que concerne o crescimento da economia fluminense e de sua influência em Minas, na segunda 
metade do Setecentos, quanto ao momentâneo assentamento econômico mineiro, que forçou a população 
livre e liberta a repor os seus escravos através dos crioulos. Contudo, o processo de "bantolização" ocorreu 
de forma mais consistente em regiões que estavam em franca expansão econômica, como a Comarca do Rio 
das Mortes. No caso da crioulização da população cativa, verifica-se este fenômeno demográfico em áreas 
cuja economia estava se assentando3. Esta última observação pode ser verificada na região da Comarca de 
Ouro Preto, em 1804, quando os crioulos responderam por quase 60% dos escravos da região. Neste sentido, 
os estudos sobre as origens dos escravos africanos em Minas devem estar em consonância ao aspecto 
espaço-temporal, pois cada Comarca parece ter tido um ritmo próprio na formação de sua população cativa, 
pois tiveram realidades históricas próprias. 

A construção do conceito de Nação 

O termo nação utilizado pelos portugueses no século XVIII designava um "nome colletivo, que se diz 
da Gente, que vive em alguma grande região, ou Reyno, debaixo do mesmo Senhorio. Nisto se diferencia 
Nação de Povo, porque nação comprehende muitos povos. [Havendo ainda nações] [...] de extraordinário, 
& monstruoso Gentio"4. Dessa forma, o uso português do termo nação era aplicado a dois tipos de "gentes", 
aos não-gentios como, por exemplo, aos indivíduos provenientes dos reinos europeus, e aos gentios, que é 
sinonímia de idólatras e pagãos. Em ambos os casos, o termo nação era aposto aos indivíduos que viviam 
na mesma região e sob a tutela do mesmo soberano. 

No caso dos africanos, suas procedências eram incertas e comumente conheciam-se apenas os povos, 
as localidades e, em alguns casos, os "reinos" que enviavam escravos ao Atlântico. Isto teve como corolário 
a amálgama de indivíduos de origens distintas e, na maioria das vezes, desconhecidas em uma única nação. 
Em função disso Karasch ressalta que o termo nação utilizado para qualificar e representar os indivíduos 
da "África Negra", na verdade, expressava uma "[...] 'comunidade imaginada' [...], que tinham de se juntar 
todos em novas comunidades que já não estavam baseadas numa etnia específica"5. Portanto, os africanos 
eram denominados e unidos em uma nação imaginada, a partir da atribuição de algumas características 
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comuns ao grupo, que eram formuladas conforme a visão de mundo da sociedade em que estavam inseridos. 
Essas "comunidades imaginadas" eram construídas não apenas pela imposição da sociedade luso-brasileira, 
mas também pelos aspectos comuns dos indivíduos que a compunham. Dentre os aspectos comuns que os 
membros de cada nação se reconheciam estava a formação do grupo. Ou seja, os indivíduos de uma mesma 
nação africana imaginada criavam o sentimento de pertença, a partir de "[...] um mito do seu próprio 
passado, uma história ou série de histórias que explicam como o grupo começou a existir, de que modo 
chegou ao ponto em que se encontra, como e porquê se distinguiu de outros grupos análogos existentes nas 
proximidades"6. 

Dessa forma, as nações imaginadas imputadas aos africanos se originavam das necessidades dos não-
africanos em tentarem compreender e entender as várias procedências e qualidades daqueles povos e, com 
isso, as utilizarem na sociedade colonial. Além disso, mais do que uma percepção extragrupal, as nações 
imaginadas expressavam a autocaracterização dos indivíduos que as compunham. Com isso, a formação 
das nações africanas imaginadas ocorreria em consonância à soma da atribuição com a apropriação, 
acrescentada dos próprios valores e códigos culturais africanos, tendo por resultado a construção da 
identidade dos povos da Africa na América Lusitana. Ou seja, construía as nações africanas. 

Neste caso, a construção da identidade de um grupo só é possível se houver conexão entre as 
representações dos sujeitos fora do grupo que é representado e a percepção interna do grupo de suas 
características básicas e comuns7. Em outras palavras, as representações que fazem um grupo criar um 
sentido de pertença e, ao mesmo tempo, ser excludente em relação a outros indivíduos partem dos atos de 
atribuir, apropriar e auto-representar. 

Por este prisma, as nações imaginadas aparecem como o elo que ligava as percepções de mundo 
dos não-africanos e a auto-representação dos indivíduos que formavam uma nação africana imaginada, 
podendo se referir aos portos, às localidades e aos "reinos" do litoral africano, como os luandas, os angolas, 
os benguelas, e outros; à vocábulos comuns, como o termo nagô usado por vários povos que falavam a 
língua ioruba no Brasil e se referindo a localidade de proveniência, como Nagô-Bá (De Egbá), Nagô-Jebu 
(De Ijebu), Nagô-Gexá (De Ijexa)8; como a nação imaginada dos bambas, que era uma tradução fonética 
portuguesa do termo quibundo mbamba9; à uma etnia, como os mandingas10; ou à termos genéricos, 
dependendo da região de destino na América Lusitana, como é o caso dos minas, dos moçambiques e dos 
congos". 

Além disso, uma outra característica da sociedade luso-brasileira era imputar funções sociais aos 
indivíduos do "Continente Negro" segundo suas origens. As origens e as funções sociais se complementavam 
e tornavam as nações africanas interdependentes dentro, é claro, da divisão de funções na sociedade 
colonial12. Com efeito, este tipo de organização social, que atribui a cada etnia uma função, faz com 
que o indivíduo social desapareça e se formule estereótipos sobre os indivíduos conforme sua etnia. Os 
estereótipos funcionam "[...] como uma generalização excessiva a respeito do comportamento ou de outras 
características de membros de determinados grupos"13 e não explica a realidade em sim, mas apenas a 
realidade imaginada. Portanto, os estereótipos são os guias que balizam os comportamentos dos grupos, 
sendo cada um dos membros de uma nação africana estereotipado conforme a função que era atribuída a 
seu grupo. 

Muito embora os conceitos utilizados anteriormente se refiram a uma concepção de nação imaginada 
para o "Mundo Colonial Português" como um todo, sobretudo, para a América Lusitana do setecentos, as 
representações e as formas como cada nação africana imaginada foi representada em Minas Gerais, durante 
o mesmo período, ora se igualava, ora se destoava das formas como foram apreciadas até este momento. 
As representações, segundo Chartier, "[...] embora, aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na 
razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 
relacionamento dos discursos proferidos com a posição de que os utiliza"14. Ou seja, as representações 
variam diferentemente conforme cada sociedade e, mesmo dentro de uma sociedade, as representações 
são díspares entre os diversos grupos que a compõe. Por outro lado, estas representações traduzem os 
comportamentos e as visões de mundo de uma sociedade, segundo sua própria realidade histórica'5. A 
isto se alia o fato de que as representações em si são polissêmicas e se referem à condição humana. Nesta 
perspectiva, a imaginação social, ou o imaginário, da qual as representações são tributárias, se alude a uma 
determinada sociedade assentada em um exato momento e, por isso, cada período "[...] traz consigo uma 
certa definição do homem, simultaneamente descritiva e normativa, ao mesmo tempo [em] que se dota, a 
partir dela, de uma determinada ideia de imaginação, daquilo que ela é ou daquilo que deveria ser" "'. O 
imaginário então, expressa a identidade de um grupo, pois este grupo se coloca em um determinado local 
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no mundo, se diferenciando dos demais grupos e, por isso, as referências simbólicas deste grupo indicam 
os indivíduos que a ele pertence, mas também demonstram como e porquê outros indivíduos não fazem 
parte do grupo em questão. Assim, as representações formam as identidades que, por si mesma, "[...] supõe 
uma distinção clara entre o que representa e o que é representado". E ainda marca "[...] uma presença, 
[uma] apresentação pública de uma coisa ou de uma pessoa"17. Ou seja, identifica um grupo em relação aos 
demais. 

Sendo assim, a identidade se caracteriza pela mutabilidade, pela distinção entre os grupos e pela soma 
entre a representação extragrupal e a auto-representação dos membros dos grupos. A identidade está, então, 
em constante construção e baliza a visão de mundo de uma determinada sociedade em uma dada realidade 
histórica. Nesta perspectiva, a identidade representa o elo de ligação entre os indivíduos de um grupo. Tal 
elo procede de características comuns que são fomentadas pelos aspectos histórico-culturais de um povo. 
Ou seja, a identidade procede do passado comum de um povo, que pode ser de fato vivido ou fantasiado. 
Mas, de qualquer forma, este passado comum é amalgamado aos aspectos sócio-culturais do grupo, dando 
assim, um sentimento de pertença ao grupo pelos indivíduos que o formam. 

A descoberta do ouro nos sertões da América Lusitana no final do século XVII criou na mentalidade 
luso-brasileira e portuguesa a falsa idéia do fausto fácil e rápido. Esta idéia possibilitou o azo para a 
migração de indivíduos dos mais distantes rincões da Colônia e do Reino para as Gerais. Estes primeiros 
imigrantes "[...] trouxeram seus signos, seus símbolos e sua cultura que, uma vez incorporados à mente 
do colonizado, forjaram parte de sua identidade"18. Por conta disso, estes indivíduos oriundos de áreas 
muitas vezes distintas umas das outras deram, através de suas próprias histórias, definições díspares para 
o meio que estavam construindo. Não obstante estes indivíduos tenham culturas distintas, as adaptações e 
as sobreposições culturais entre eles eram inevitáveis. Estes encontros multiculturais acabaram por resultar 
"[...] na aproximação entre universos geograficamente afastados, em hibridismos e em impermeabilidades, 
em (re)apropriações, em adaptações e em sobreposição de representações e de práticas culturais"19. Desse 
modo, os olhares da população não-africana existentes em Minas eram mutáveis e instáveis, que variavam 
constantemente, produzindo imagens diversas sobre os africanos. 

Em virtude disso, muitas vezes havia a dicotomia entre os termos Guiné e Africa, como na carta do 
Bispo do Rio de Janeiro enviada ao rei de Portugal, D. João V, dando cumprimento a provisão de 30 de abril 
de 1714, em que se deveria declarar o número de párocos que seriam necessários aos moradores das Minas. 
Nesta correspondência, o Bispo do Rio de Janeiro declara que cada "[...] Parrocho [deveria receber] húa 
oitava de ouro por pessoa de comunhão, e meya oitava [...] [de confissão pelos] escravos novos que vem da 
Costa da guiné"20. Ou seja, a idéia expressa ao termo Costa da Guiné é sinonímia de Continente africano e 
não de uma região qualquer da Africa. 

Em outro documento, datado de 01 de setembro de 1778, D. Maria I, rainha de Portugal, é solicitada 
pelos oficiais da câmara da Vila Nova da Rainha a conceder uma mercê para ajudar os moradores de Minas 
Gerais a combater os escravos fugidos que causavam grandes danos à população. Nesta carta, os membros 
da Câmara ressaltam a lealdade dos moradores das Minas à Coroa portuguesa, justificando a ajuda aos 
habitantes das Gerais no combate contra a insubmissão da "gente preta" "da Africa e da Guiné"21. Neste 
episódio, o termo Guiné aparece dissociado da terminologia Africa, como se fosse uma região autônoma 
a esta, o que comprova a volatilidade das representações destinadas ao Continente africano em Minas e 
demonstrando a falta de um termo consensual entre a população. Assim, a designação dada ao "Continente 
Negro" em Minas pode aparecer como Africa e Guiné, como supracitado, ou ainda com termos menos 
freqüentes, como etíopes, fazendo referência não aos africanos da Costa Oriental, mas a todo e qualquer 
africano. 

Este foi o caso aventado na correspondência do Governador das Minas remitida à D. Maria I, rainha 
de Portugal, em 09 de novembro de 1778, observando que os negros eram 

[...] o inimigo mais perneciozo porq. Sendo estas Minas só cultivadas com gente preta barbara de Africa e Guiné 
[...] contandosse pa húm branco mais de cem Etíopes, q ' como barbaros impellidos de Sua natural frieza, tem 
por varias vezes intentado despojamos das próprias vidas [...] [Pede o Governador das Gerais] Pa V. Magc Seja 
Servido pôr os Seos Reaes olhos de pied° nesta capitania da qal Se comunica a Coroa Portugueza as fonrças com 

' Se faz temer os príncipes da Europa, e mais Regiões e de donde Se pode Esperar mais aventejadas no q' Se 
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pode descubrir e Conquistar o Gentio Brazilico22. 

Estas diferentes terminologias expressam a idéia de constante construção das representações filiadas 
às nações africanas. Estas alterações nas imagens construidas sobre as nações africanas podem ser 
apreendidas nos símbolos criados para a nação mina. Para a população mineira, os africanos desta nação 
eram preferidos para o trabalho na mineração, pois, segundo os mineiros, os minas eram "[...] os mais 
fortes e vigorosos, mas eu [o Governador do Rio de Janeiro] entendo que adquiriram aquela reputação por 
serem tidos por feiticeiros e têm introduzido o diabo que só eles descobrem ouro [...]""• Na percepção do 
Governador do Rio de Janeiro, em 18 de junho de 1725, a preferência da população mineira pelos minas 
está no fato de que eles, através da feitiçaria, descobriam ouro com muita facilidade e não na postulação de 
uma possível especialidade na mineração como ressalta freqüentemente a historiografia24. 

Em outro testemunho de época, a primazia pela aquisição do escravo mina pelos habitantes de Minas, 
se deve a outro motivo. Na carta de Tomás Francisco Xavier Hares, de 1752, sugerindo ao rei D. Jose I 
uma série de medidas para recuperar as minas de diamantes, fica evidente que, "[...] os mineiros [estimam 
os] negros da Costa da Mina; porque os acharam mais aptos pa o trabalho"25, não apenas da extração 
aurífera, mas também para a execução das demais atividades. A preferência da população mineira pelos 
escravos mina, segundo Hares, fez com que as dividas dos mineradores aumentassem assombrosamente, 
sobretudo, junto aos comboeiros e negociantes baianos. Neste viés, Hares recomenda ao rei de Portugal a 
substituição dos escravos da Costa da Mina, mais caros, pelos da Africa Oriental. E, assim, explica Hares 
que mesmo sendo os moçambiques inferiores aos minas os africanos da Costa Oriental "[...] pôde mt0 

bem extrahir o ouro; e fabricar as fazdas, porque sam aptos pa hum, e outro exercício. Achasse já abonado 
pela experiencia este préstimo; porque com efeito no Brazil e minas o tem mostrado os negros daquele 
hemisferio transportados nas Naus, que vem de Moçambique"26. 

Na correspondência de Hares vislumbra-se que a importância dos escravos minas para a população 
mineira está no fato destes poderem praticar com alguma vantagem os vários tipos de trabalhos, não 
havendo uma especialidade declarada dos minas em extrair o ouro. Apesar de Hares não explicar o real 
motivo da primazia dos habitantes das Minas pelos escravos da nação mina, como fez o Governador do Rio 
de Janeiro, ele destaca que os moçambiques seriam capazes de praticar as mesmas atividades que os minas, 
embora a "qualidade" desses escravos fosse menor que os da Costa da Mina. Nota-se então, que as nossas 
duas personagens, no espaço de 27 anos, nos proporcionam dois tipos de explicação para a preferência do 
mina. O primeiro ressalta a sua qualidade mística de encontrar ouro, enquanto o outro passa a idéia de que 
não havia um motivo real, podendo os minas ser substituídos pelos moçambiques. 

Em algumas ocasiões as representações atribuídas aos minas se referiam à possibilidades destes se 
amotinarem contra a população mineira, enquanto que as imagens desenvolvidas para os angolas eram 
diretamente antagônicas a isto. Nesta perspectiva, no incipiente levante escravo que se seguiu em Minas 
na década de 1720", D. João V, rei de Portugal, explicita, em 18 de junho de 1725, em carta enviada à D. 
Lourenço de Almeida, Governador de Minas, que o levante escravo em Minas não deu certo por que entre 
"[...] elles a diferença de que os negros de Angolla queriam que fosse Rey de todos húm dos do seo Reyno, 
e os Minas também de q. fosse da Sua mesma pátria". E como providência para evitar levantes escravos 
futuros, o Rei determina que "[...] se vam para essas minas os negros de Angolla pois Se tem visto que estes 
sam mais confidentes e mais sogeitos e obedientes do q. os minas a quem o seo feroz e valentia pode animar 
a entrarem em algua deliberação de se opporem contra os brancos"28. 

A visão descrita acima mostra que os escravos da Costa Ocidental africana, diferentemente dos da 
Costa Centro-Ocidental eram temidos em Minas. Em contrapartida, os angolas eram tidos como mais 
submissos e obedientes. A pretensa submissão e obediência dos angolas, às vezes, se transformavam em 
inferioridade física. Em correspondência enviada ao rei de Portugal pelo vice-rei do Brasil, entre 1718 e 
1719, fica explicita a preferência pelo elemento mina frente ao angola: "os negros da Costa da Mina são 
mais procurados para as minas e os engenhos que os de Angola, pela facilidade com que estes morrem e se 
suicidam"29. 

Percebe-se que a representação filiada aos angolas, que manifestava a idéia de docilidade e obediência, 
passa a ser a de fragilidade física. O fato dos angolas serem potenciais suicidas justificaria a compra de 
escravos minas. Já em 1725, em nova carta do vice-rei ao rei de Portugal, a imagem depreciativa dos angolas 
enquanto maus trabalhadores nas Minas ganha um novo revestimento. Segundo o vice-rei, "os negros de 
Angola não servem para o trabalho das minas, mas somente como domésticos, para acompanhar as pessoas 
do Estado de Minas como lacaios"30. Os angolas, neste momento, são vistos apenas como trabalhadores 
domésticos, não podendo executar os trabalhos intensivos em Minas. 



Por conta da representação dos escravos minas e dos africanos da Costa Ocidental em geral, estar 
conectada à deslealdade e periculosidade, parte da população mineira, muitas vezes, se apropriava destas 
representações e/ou as usavam em seu proveito. No parecer dado pelo Governador do Rio de Janeiro ao 
Conselho Ultramarino, de 18 de setembro de 1728, esta apropriação fica clara. Nesta correspondência, o 
governador alude que a população mineira usava os escravos da Costa Ocidental"[...] para [os] auxiliar[em] em 
suas vinganças, soberbas e vaidades, fazendo-se acompanhar para qualquer parte com grande quantidade de 
negros, bem vestidos e armados [...] adiantando-se nisto os negros da Costa da Mina"31. 

A apropriação cultural da população não-africana descrita acima era corriqueira na sociedade mineira 
do Setecentos. Em um caso emblemático, estudado recentemente por Eduardo França Paiva, personagens 
bem conhecidos da história mineira utilizaram destes escravos em proveito próprio e se apropriavam de 
suas representações. Na disputa ocorrida entre o Conde de Assumar, governador das Gerais, e Manuel 
Nunes Viana, este último espalhou "[...] a notícia que tinha o 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"32. Neste caso, Manuel Nunes Viana não apenas 
possuía um exército de mandingas, que eram vistos como feiticeiros, mas Viana também alegava ter os 
mesmos poderes mágicos dos mandingas. 

Com efeito, as representações imputadas às nações africanas pela população não-africana refletiram 
não apenas as visões de mundo destes, mas também, suas experiências históricas. Assim, uma nação 
africana no contexto mineiro do século XVIII, expressou os valores legados aos escravos do "Continente 
Negro" por esta sociedade. Ou seja, as imagens construídas a respeito das nações africanas demonstraram 
a realidade histórica mineira do Setecentos, com suas visões de mundo, necessidades e fluidez e, por isso, 
estes símbolos se alteravam constantemente. 

As representações imputadas às nações africanas em Minas eram também absorvidas pelos africanos. 
Este processo de apropriação pela parcela escrava da população mineira acontecia em consonância às 
atribuições dos íncolas não-africanos de Minas e fazia parte da construção da identidade dos africanos. 
Por vezes estas apropriações foram usadas como alicerce na ascensão social dos escravos crioulos, pardos, 
mulatos e africanos. Em outros aspectos, estas identidades foram utilizadas para demarcar a diferença entre 
as nações. 

Em 22 de agosto de 1786, a corporação da irmandade de São Gonçalo Garcia, ereta pelos pardos da 
vila de São João dei Rei, Comarca do Rio das Mortes, solicitava a D. Maria I, rainha de Portugal, a mercê de 
conceder o poder de alforriar os escravos pardos, pagando o justo valor aos seus donos. Argumentando que a 
liberdade é um direito natural, os irmãos da confraria de São Gonçalo Garcia requerem da Coroa portuguesa 
o direito de pagar pela manumissão de qualquer pardo em cativeiro. Nesta representação, os pardos não 
incluem os africanos no direito natural à liberdade e ainda, na tentativa de persuadir a rainha portuguesa, 
mostram, através das práticas islâmicas, a contradição de se encontrar em cativeiro seus irmãos. 

Que não he de conforme á justiça que seja o Escravo Mouro de melhor condição do que o Escravo [Cristão] no 
meio da Christandade; e assim como o Senhor do Mouro he obrigado a vendello para resgate pela Ordenação 
livro quarto título onze paragrafo quarto: também o Senhor do Christão deve ser obrigado a receber o justo valor 
do seu escravo, e dar-lhe liberdade33. 

A partir deste documento, nota-se que os pardos não se associavam ou fomentavam reivindicações a 
outros grupos nas Minas Gerais, apesar da condição social poder ser a mesma. Em outro exemplo, datado 
em 14 de outubro de 1755, os crioulos e os pardos residentes nas regiões da Vila Real do Sabará, Vila Rica, 
São João dei Rei, São José dei Rei e Serro Frio, se unem, segregados dos africanos, e pedem ao Governador 
das Minas, para que fosse nomeado um procurador "[...] agil, pratico e judicial"34 na defesa de seus direitos 
sobre as violências excessivas de que são vítimas. 

Nestes e em outros casos a identidade africana articulou, fortaleceu e segregou os grupos, independente 
da condição social. Os africanos absorviam estas imagens e reafirmavam suas origens a partir delas. Em 
1711, o Governador das Minas, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, expede uma ordem ao 
superintendente Joseph Rebello Perdigão para que se tirasse devassa do levantamento que intentaram os 
negros mina do Ribeirão Abaixo, próximo a Furquim. Nesta ordem, Antônio de Albuquerque nos dá conta 
que os minas "[...] estavão confederedos pa mattarem os brancos [...] sendo os delle cabeças princepaes, 
q. andão fazendo gente, e induzindo os mais dessa nação pa este effeito"35. Ou seja, este episódio é 
emblemático para apreendermos que, apesar da condição de cativeiro ser comum a muitos dos africanos, os 
estratagemas criados como oposição ao escravismo eram idealizados por nações isoladas. Nesta perspectiva, 
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as apropriações desenvolveram identidades sólidas e consolidadas, como demonstrado na ordem feita pelo 
Governador das Gerais. 

Prova disto se encontra no interessante relato que nos é oferecido por Antónia Ferreira da Costa, preta 
forra e moradora do Ribeirão de Santo Antonio de Santa Bárbara, termo da vila de Caeté. Em seu testamento, 
Antónia declara que é "[...] da nação mina e [foi] batizada no certão, vindo da Piedade da Bahia"36. Talvez 
motivada por possíveis perseguições religiosas, ou então por de fato professar o catolicismo, Antónia 
Ferreira é cuidadosa ao ressaltar o local em que foi batizada, passando a informação de que antes de viver 
em Minas, ela viveu durante um tempo de sua vida na Bahia. Ainda, quando Antónia continua a escrever 
seu testamento ela afirma que foi "[...] casada com Matheus Gonçalves, preto forro da Nação Mina, já 
defunto". Esta última informação reflete um fato corriqueiro nos testamentos analisados: a endogamia. Fato 
que comprova o sentido de pertença a um grupo entre os escravos das Minas Gerais. 

Além da endogamia como fator que alicerça a idéia de identidade entre os escravos, muitos indivíduos 
apenas formavam alianças com membros de sua própria nação. Este exemplo pode ser percebido no 
testamento a seguir: em 06 de fevereiro de 1778, no Arraial de Santa Rita, na freguesia de Santo Antônio do 
Rio das Velhas Acima, no Termo de Sabará, Thereza Moreira dos Santos, preta forra, de nação mina, teve 
como testamenteira Rita Maria da Silva, preta forra e também da nação mina37. 

Em outros casos, mesmo significando as nações africanas apropriadas um termo geral, os indivíduos se 
acomodavam nelas. Em 1780, Roza Gonçalves Fernandes revela suas últimas vontades em seu testamento, 
declarando que era natural da Costa da Guiné3", sem anunciar a qual nação pertencia. Caso semelhante é o 
da testante Antónia de Souza, que declara em seu testamento que "[...] [era] natural da Costa da Mina e [foi] 
casada com Cosme Marques, da nação mina"39. O relato de Antónia de Souza merece uma observação mais 
pormenorizada. Essa testadora assume a identidade de Costa da Mina, e não de nação mina. Isto talvez 
possa ser visto como um ato falho do escrivão, ou como sendo mesmo sua própria identidade. Neste caso, 
Antónia recebeu o termo genérico mina, enquanto seu marido Cosme era de fato da nação mina, podendo 
Antónia ter chegado em Minas pelo Rio de Janeiro, cujo termo mina era sinônimo de africano da Costa 
Ocidental, enquanto o seu marido, por ter recebido a denominação de nação mina, pode ter alcançado as 
Gerais pela Bahia40. Não obstante esta última observação, nota-se que tanto Roza Gonçalves Fernandes, 
quanto Antónia de Souza, mesmo recebendo terminologias genéricas, se apropriam destas identidades. 

E interessante notar que havia uma interlocução constante do ato de atribuir uma determinada imagem 
a uma nação africana e da apropriação dessas representações. Estes dois aspectos da construção da 
identidade eram interdependentes. Independente da mutabilidade da representação filiada a uma nação, o 
indivíduo se acomodava a ela. Evidências disto são os africanos que eram imaginados como pertencentes a 
uma nação que a priori não tinha uma região bem definida, como os guinés, e ainda assim assumiam esta 
identificação. 

Na medida em que as identidades eram construídas, reconstruídas e sobrepostas, muitas das "heranças 
culturais africanas" eram fortalecidas e conseguiram sobreviver. Apesar das representações filiadas às 
nações africanas serem desenvolvidas pela associação da atribuição dos não-africanos com a apropriação 
dos africanos, muitos dos valores e códigos culturais trazidos pelos indivíduos da Africa permaneceram, 
não raro, distantes dos estereótipos criados para representar as nações africanas. Estas "heranças culturais 
africanas" eram percebidas, mas não decodificadas pela parcela não-africana da população mineira. As 
línguas, as escarificações, as organizações interétnicas e outras manifestações culturais dos africanos foram 
conservadas fora das percepções de mundo dos não-africanos. 

As diferenças culturais entre as várias nações e as interpretações autônomas dos africanos dos signos 
existentes na sociedade mineira do Setecentos, em grande medida, conservaram-se intocadas pelos não-
africanos. Não obstante muitas das práticas culturais africanas tenham sido restringidas e a norma social 
fosse, em muitos casos, imposta aos africanos, havia espaço para a construção de uma visão de mundo 
própria destes indivíduos. Mesmo que para alguns o ato de apropriação possa ser identificado como o 
processo de imposição, a interação em um sistema social como este não poderia levar ao desaparecimento 
completo das diferenças culturais, principalmente entre os africanos e os não-africanos, pois os africanos 
não poderiam ser caracterizados como culturalmente iguais. Segundo Paiva, o "[...] mais importante é saber 
que, desde muito cedo, durante todo o século XVIII, o maior dos três agrupamentos sociais [os escravos] 
das Minas Gerais era marcado pela pluralidade étnica e, evidentemente, cultural"41. 

Embasado nesta pluralidade cultural, mas que ao mesmo tempo era desconhecida, o governador 
interino das Minas, Martinho de Mendonça, na Vila Real de Sabará, no ano de 1735, adverte os oficiais da 
Câmara sobre o ato de marcar os escravos que fugissem. Segundo Martinho de Mendonça, esta medida não 
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surtiria efeito algum, pois "[...] estes todos são marcados na cara nas suas terras e quantos mais lavores têm 
maior garbo e fidalguia para os ditos negros, e assim que já se não usa de marcar calos nas costas, como se 
mandou na dita provisão, por não servir isso de exemplo algum"42. 

A citação acima é nítida para percebermos o desconhecimento de alguns valores e códigos culturais 
africanos pela parcela não-africana de Minas. As marcas e os calos dos quais o Governador interino se 
refere, nada mais são do que as escarificações que, entre várias nações africanas, desempenhavam uma 
função social, ritualística e, comumente, "identitária". Não apenas as escarificações, mas também todo o 
"universo simbólico" do passado dos africanos era usado como instrumento de identidade coletiva e de 
transformação social. Por conta disso, muitos dos africanos em Minas reinventavam suas identidades, a 
partir não apenas das representações que lhes eram atribuídas, mas também, por suas "heranças culturais". 
Neste caso, a escarificação significou "[...] um tipo de insígnia, um emblema nacional, uniforme para todos 
indivíduos do mesmo grupo e diferente de um povo para outro, de maneira a dar a cada um uma característica 
distinta"43. Em outras palavras, essas marcas alicerçavam as identidades autônomas dos africanos em Minas, 
identidades estas que os não-africanos desconheciam. 

Embora incompreendidas, mas nunca despercebidas, algumas das práticas culturais africanas eram 
corriqueiramente vistas pelos não-africanos como sinal de oposição ao sistema escravista, já pelos africanos 
como um símbolo de identidade. Exemplo disso nos é oferecido em carta anônima, de 1751, escrita na Vila 
Real do Sabará. Nesta correspondência, cujo destino também é inominado, fica explícita uma característica 
de "herança cultural" que forjava as identidades próprias dos africanos em Minas. O nosso remetente 
anônimo descreve os embaraços que têm passado os senhores de escravos em Minas pela prática habitual 
dos cativos fugirem. Segundo ele, "[...] todo negro que se costuma a fugir e ainda os que ficam, "fugir", 
dizem eles, "fugir é bom", porque se os matam lá no mato, dizem, "moré, moré, morreu, acabou o cativeiro 
e foi descansar na sua terra". E para isso têm tomado tal modo e os senhores medo de os castigarem que 
nem a doutrina lhes ensinam".44 

A fuga em si não expressaria uma marca coletiva de um grupo, mas o ato de buscar na morte uma forma 
de liberdade sim. Miller observa que entre os africanos da Costa Centro-Ocidental a morte estava associada 
ao regresso à terra natal. Esta prática "[...] pode ter [...] [restaurado], na morte, identidades pessoais perdidas 
em vida"45. Além disso, o suicídio favoreceu a construção de identidades a priori desconhecidas pelos não-
africanos. Assim, muitos dos valores e características atribuídas a uma nação da África Centro-Ocidental, 
na verdade, eram compactuados por muitos dos indivíduos desta origem e não apenas por uma única 
nação. Ainda segundo Miller, os indivíduos da África Centro-Ocidental na América Lusitana mantinham 
um entendimento comum de comunidade, independente das nações que lhes eram atribuídas, pois, suas 
"heranças culturais" eram similares46. 

A língua era uma das "heranças culturais" que mais habitualmente foi usada na construção das 
identidades autônomas dos africanos. As nações africanas, mesmo aquelas provenientes de regiões em que 
existiam diferentes idiomas, formulavam dialetos próprios para desenvolver a comunicação entre o grupo. 
Estes dialetos eram, não raramente, incompreendidos pelos não-africanos. Neste caso, Castro demonstra 
que os africanos da nação mina fomentaram nas Minas Gerais, da primeira metade do século XVIII, uma 
"língua geral mina" que "[...] retratava um processo inicial de crioulização por absorção de traços lexicais 
e gramaticais de outras línguas do grupo gbe, tendo o fon como língua lexicalizadora"47. 

Estas e outras características entre os africanos foram comuns em Minas Gerais. Tais valores e códigos 
culturais permaneceram impermeáveis aos não-africanos. Os africanos podem ter repudiado determinados 
valores locais por motivos de preservação cultural, ou ainda por considerarem esta impermeabilidade cultural 
como um fator de sobrevivência em um habitat a priori estranho. O fato é que esta resistência cultural 
desenvolveu uma percepção própria de cada grupo sobre as representações que eles recebiam. Assim, cada 
nação africana atribuiu símbolos próprios as suas representações e criaram identidades autônomas àquelas 
imaginadas pelo restante da população mineira. 

Prova disto é o testamento de Joana Machado, preta forra, que em 06 de março de 1782, ao residir 
no arraial de São Gonçalo do Rio Abaixo, freguesia de Santo Antônio do Ribeirão de Santa Bárbara, além 
de afirmar que era solteira, de nunca ter se casado e não possuir filhos, declarou que era "[...] natural 
da Costa da Mina e de nação coira, filha do gentio da guiné donde vim para esta freguesia [...] e nesta 
recebi o sacramento do santo batismo"48. Neste testamento fica nítido que Joana Machado se apropriou 
das terminologias imputadas às nações africanas e conhecia exatamente seu território de proveniência, 
como também a testadora fez questão de demonstrar sua origem pagã. Em Bluteau, a palavra filho denota a 
origem do indivíduo ou o "[...] mesmo, que nascido, & criado em alguma Província, Reyno, Cidade, porque 
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a nossa Patria he nossa mãy"4'. Neste sentido, Joana Machado não apenas afirma sua identidade, mas 
também expressa sua origem pagã, podendo refletir uma certa resistência à cultura luso-brasileira, apesar 
de que esta afirmação é um pouco frágil. Joana usa das terminologias guiné e gentio para, dentro do sistema 
simbólico da sociedade mineira, recriar sua procedência original e construir sua identidade. 

Outro relato interessante é o de Roza Moreira de Carvalho, moradora da vila de São José dei Rei que 
no ano de 1796 declarou em seu testamento que era "[...] natural da Costa da Mina do Estado da Guiné"50. 
Recorrendo ao dicionário de Bluteau descobrimos que a palavra Estado, no Setecentos, aludia aos negócios, 
ao modo de viver, à estratificação social, a prontidão, à saúde, a família e ao "Reino. Império. As terras 
do Senhorio, ou domínio de algum Princepe", ou ainda, se refere as terras eclesiásticas51. Assim como 
Joana Machado, Roza Moreira fez questão de deixar em seu testamento que era do "Estado da Guiné". 
Tal terminologia poderia se referir ao modo de vida, a sua família ou a sua origem. Em ambos os casos, 
Roza não apenas revelou sua origem, mas também sua identidade. Para tanto, a testamenteira articulou as 
terminologias da sociedade em que estava, Estado e Guiné, para representar sua verdadeira identidade. 

Os testamentos de Joana Machado e Roza Moreira são emblemáticos para percebermos como os 
escravos construíam suas identidades utilizando as representações recorrentes na sociedade mineira. 
Tanto em um testamento quanto no outro, as ex-escravas mostravam seus lugares no mundo a partir das 
representações que lhe eram atribuídas. Neste último caso, Joana e Roza apropriaram destas representações 
e decodificaram conforme suas próprias visões de mundo. No tocante as representações atribuídas às nações 
africanas em Minas Gerais, no século XVIII, percebeu-se que essas variaram constantemente. Como as 
representações derivam de uma determinada realidade histórica, os símbolos imputados aos africanos se 
alteraram constantemente. Com efeito, apesar da mutabilidade das representações destinadas aos africanos, 
as apropriações seguiram estas alterações. Os africanos buscaram se acomodar nestas representações e, 
a partir daí, criar significados próprios para suas nações. Significados estes que eram, em muitos casos, 
imperceptíveis aos não-africanos, mas que entre os indivíduos do "Continente Negro" ajudaram a construir 
suas identidades. Então, nota-se que as representações filiadas a cada nação africana não eram impostas aos 
africanos, mas, ao contrário, eram construídas por estes a partir do meio em que estavam inseridos. 

Considerações Finais 

Por este trabalho percebeu-se que os não-africanos representaram os africanos a partir de suas próprias 
visões de mundo e, em muitos casos, deixaram despercebidos inúmeros aspectos próprios da cultura africana 
e da identidade destes que se forjavam em Minas. Em outras palavras, muitas das características próprias 
dos africanos, que eram utilizadas por estes na construção de suas identidades, permaneceram "encobertas" 
aos não-africanos51. De qualquer forma, ressalta-se que as identidades africanas não foram edificadas pela 
vontade apenas da porção não-africana da América Lusitana, mas, ao contrário, as identidades africanas 
eram construídas muito mais autonomamente do que a historiografia até então foi capaz de perceber. Os 
africanos deram valores próprios às representações atribuídas a eles, e, muitas vezes, os não-africanos, é 
quem foram incapazes de percebe-los. 

No que concerne a composição da população cativa mineira, notou-se que houve dois fenômenos 
entre a primeira e a segunda metade do século XVIII. No início do povoamento mineiro a população cativa 
tinha como nação africana de maior percentual a mina, já no final do Setecentos ocorrem os fenômenos 
da "bantolização" e crioulização da massa mancípia. Estes dois fatos, a meu ver, estão amalgamados as 
transformações econômicas ocorridas em Minas e na Colônia como um todo, exemplificando a queda do 
poder político-econômico da Bahia e o conseqüente crescimento da praça mercantil do Rio de Janeiro. 
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