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Inconfidência Mineira: uma outra história
O professor André Figueiredo Rodrigues, do Centro
Universitário Anhanguera - Brigadeiro, lançou
recentemente o livro A Fortuna dos Inconfidentes:
caminhos e descaminhos dos bens de conjurados
mineiros (1760-1850), pela editora Globo. Trata-se
de uma obra originária de sua tese de doutorado
em História, defendida em setembro de 2008.
Na publicação é apresentado um estudo sobre a
constituição dos bens dos inconfidentes mineiros,
mostrando, por meio de documentação inédita,
uma complexa rede de interesses por trás das
apurações
oficiais
do
sequestro
de
seus
patrimônios. “De acordo com a história que
conhecemos, os inconfidentes, após serem presos,
tiveram seus bens [cerca de 643 quilos de ouro]
apreendidos pela Coroa portuguesa. Entretanto,
após análise dos Autos de Sequestro originais e
documentos correlatos à Inconfidência Mineira,
indiquei no livro que a Coroa não lucrou tal
quantidade com o confisco”, comenta o autor.
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Segundo o professor existiu um intenso jogo de
interesses que envolvia as próprias famílias,
especialmente as esposas que conseguiram
preservar as propriedades, ampliar o capital e
escapar do processo de retirada dos principais
bens, mentindo aos juízes sobre o real patrimônio.
“O livro traça uma outra história da Inconfidência:
a atuação de agentes no processo de preservação
do patrimônio dos inconfidentes nas mãos das
famílias”, explica.
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