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RESUMO

O proposito deste trabalho é investigar delitos de Inconfidência na Capitania do Rio de Janeiro durante o século XVIII, a exemplo do que ocorreu na Capitania das Minas no

mesmo período. As razões que fomentaram os eventos tratados no delito de inconfidência estavam diretamente ligadas às ações do ministro de Dom José, o Marquês de Pombal,

contra a os jesuítas.

A forma portuguesa de pensar e agir, fortemente influenciadas pelos pensamentos neotomistas da influente companhia de Jesus, tornaram-se um obstáculo para os planos do

governo português o qual se personificava na pessoa do Marquês de pombal. Pombal foi como a grande maioria da época, um aliado da companhia, mas as constantes

interrupções dos Jesuítas às medidas do governo reformista Ilustrado português culminaram em um conflito ideológico e político.

Para a sociedade portuguesa do século XVIII a companhia de Jesus representava uma parte importante do cotidiano, sendo ela guia espiritual de grande parte da população, e

ainda, na vida secular, fazendo-se presente como dona de grandes empreendimentos econômicos no império português (e outros impérios do mundo moderno). Logo, quando a

disputa entre Pombal e os inacianos atinge seu ápice em 1758 com sua devida expulsão e confisco de seus bens e propriedades, certos indivíduos portugueses apresentaram

algo completamente novo em seu comportamento: Criticar a capacidade do rei e seus representantes em governar o império.

Através de transcrições e analises de documentos que se encontram no Arquivo Histórico Ultramarino buscamos informações sobre qualquer desrespeito, ao rei e seu governo,

que foram impulsionados pela expulsão dos Jesuítas de Portugal e de todos os seus domínios.

Estudar estas inconfidências nos permitiu levantar informações sobre a mudança de mentalidade da época e o processo de dessacralização do Rei Lusitano que foi insultado por

figuras coloniais da época, sendo esta temática importante para a compreensão de constituição de uma nova forma de pensar.
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