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RESUMO 
 
 

 A pesquisa realizada visou investigar a relação entre os ideais do Iluminismo e os 
pensamentos insatisfeitos dos ativistas, ideólogos e interessados nos aspectos financeiros 
entre a Metrópole e a Colônia, no processo da Conjuração Mineira. Tal movimento de revolta 
de conspiradores mineiros aconteceu no fim do ciclo d’ouro, no século XVIII, com ideais 
supostamente inspirados em livros que cruzaram o Atlântico e entraram clandestinamente na 
Colônia, livros tidos como proibidos. O grupo de conjurados era composto por alferes, padres, 
literatos e cônegos, membros da elite letrada, com acesso aos livros que visava implantar a 
República nas Minas Gerais. A maioria dos livros proibidos ficava armazenada em bibliotecas 
particulares, como a do Cônego Vieira que tinha em seu acervo obras de Bielfeld, Voltaire e 
Condillac, autores iluministas com ideias amplamente conhecidas. O conteúdo destes livros 
começou a ser difundido entre os letrados, iniciando a construção de um ideal conspirador 
fomentado pelos interesses particulares. Entre os que mais tarde serão os conjurados, 
circulava o “Recueil de Loix Constituitives des Etasts-Unis de L’Amérique” (1778) que incluía 
artigos de confederações e as constituições das treze colônias inglesas na América do Norte. 
Metodologicamente esse estudo foi baseado na perspectiva da análise do discurso e da 
análise documental, considerando-se a materialidade dos livros e a recepção das ideias que 
eles expressavam, numa dimensão da História Cultural. No que se faz referência aos planos 
dos conjurados para o pós-sucesso da República estavam inseridos a criação de uma 
Universidade em Vila Rica, expressando a iluminista ânsia pelo saber. Estavam inclusos aos 
planos, também, a separação da Igreja e Estado, a instalação de um parlamento, eleições de 
três em três anos. Como se pode analisar pelo conteúdo dos autos do processo dos 
conjurados, os livros inspiraram os revoltosos a criarem planos que expressaram novos ideais 
de mudanças em cada aspecto intelectual da Conjuração Mineira. Concluiu-se que as obras, 
apesar de circularem em escassa quantia e clandestinamente na colônia, tiveram ampla 
difusão entre a elite mineira que, no século XVIII, era a que mais se destacava no cenário da 
Colônia do Brasil e a partir da qual se organizaram o grupo de conspiradores. Pode-se concluir 
também, que as ideias oriundas da Europa e dos Estados Unidos encontraram solo fértil na 
elite mineira, para que seus ideais Iluministas fossem implantados. Deve-se considerar também 
que o próprio Iluminismo francês teve como um de seus pilares a divulgação e circulação de 
ideias por meio de material escrito. Foi nesse período na França que começou a ser 
conformada a noção moderna de difusão de ideias.  


