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edição especial sobre a Inconfidência Mineira

Inédito
José Resende Costa:
O primeiro rosto de um
Inconfidente

E mais...
Inconfidentes sob novos olhares
Ideais, Bandeira, Julgamento
Degredo e Repatriação

Rico e Revoltoso

Ao contrário do imaginário corrente, Tiradentes era um homem de posses
e com incomum influência para um “simples alferes”
O dia 21 de abril marca o fim da Inconfidência Mineira (1788-1789). A Inconfidência foi um movimento
planejado pela elite intelectual de Minas Gerais, que buscava a independência da região em relação a
Portugal e a instauração de um regime republicano inspirado no então recente modelo federalista norteamericano.
Entre os envolvidos e processados, aparece o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como
Tiradentes, que recebeu a maior punição: a morte, a decapitação e o esquartejamento. Morto em 21 de
abril de 1792, apesar de ser o personagem com maior número de estudos da Inconfidência Mineira, muito
pouco se conhece de sua trajetória e sobre o destino de seus bens.
Em 1781, por exemplo, Tiradentes comandou a construção do Caminho do Meneses, na serra da
Mantiqueira. Em petição ao comandante daquela área, informou que se achava com escravos e que estava
interessado em minerar no local. No espacho, com data de 22 de setembro de 1781, o escrivão Antônio
Tavares da Silva confirmou-lhe a concessão e a medição de 43 pontos de mineração, localizados no porto
do Meneses e nos córregos da Vargem e do Convento. No dia 24 daquele mesmo mês, o comandante
do distrito, o tenente-coronel Manuel do Vale Amado confirmou-lhe as datas minerais, entregando-lhe a
“posse corporal e atual e individual” das terras.
O exemplo das 43 datas que Tiradentes explorava permite constatar que ele não era um homem com
poucas posses, como se afirma, e que sua ligação com o poder era maior do que se tem dito, pois do
ponto de vista legal não seria possível explorar os pontos de mineração que estavam sob sua posse. Até
ser preso pela devassa da Inconfidência, em 1789, Tiradentes explorava aquelas terras. Foi possivelmente
com os lucros obtidos nessa mineração que pôde emprestar ao cadete José Pereira de Almeida Beltrão
200 mil réis e a Luís Pereira de Queirós a quantia de 220 mil réis, encontrados no sequestro de seus bens.
Não seria, por conseguinte, somente com o soldo de militar (142 mil e 350 réis anuais) que Tiradentes se
sustentaria. Em 1757, recebeu de sua mãe, Antônia da Encarnação Xavier, herança no valor de 965 mil e
774 réis.
A devassa descobriu, quase um mês após a apreensão de seus bens, que Tiradentes era dono de um sítio
com casas de vivenda, senzalas e monjolo, de aproximadamente 50 quilômetros quadrados, compreendidos
em oito sesmarias, na Rocinha Negra, no porto do Meneses, o que confirma a sua ligação com o poder,
pois não se podia doar mais que uma sesmaria a uma única pessoa. Praticamente nada sabemos sobre
esta propriedade, apenas que no dia 17 de setembro de 1783, Tiradentes apareceu medindo e demarcando
essas terras, e que elas não foram sequestradas pela devassa, porque o ferreiro João Alves Ferreira, que
dizia ser seu sócio, arranjou comprovante de tê-las comprado antes da prisão do alferes. Na freguesia
de Nossa Senhora da Glória de Simão Pereira, na região de São João del-Rei, Tiradentes também tinha
fazendas em três sesmarias, que passaram por arrematação ao capitão Jerônimo da Silva Ferreira.
Os exemplos das 11 sesmarias e das 43 datas exploradas por Tiradentes nos permitem inseri-lo entre os
grandes proprietários de terras da região, na segunda metade do século XVIII. O maior proprietário da
região da Mantiqueira, o Inconfidente e coronel José Aires Gomes, que tinha mais de 22 fazendas, não
possuía a mesma quantidade de terras com título de sesmaria de Tiradentes. A diferença entre as posses
de Aires e Tiradentes está no tamanho das propriedades: as terras de Tiradentes eram todas de meia légua
em quadra (pouco mais de 10 quilômetros quadrados), enquanto as pertencentes a Aires Gomes variavam
de meia a três léguas quadradas.
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