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Resumo/ Abstract  

Com base na documentação avulsa do Conselho Ultramarino, do Arquivo 

Histórico Ultramarino, seção Angola, a pesquisa analisa a inserção e a atuação de 

degredados em funções militares no Reino de Angola durante a segunda metade do 

século XVIII. Ao compreender degredados como sujeitos ativos e atuantes, a pesquisa 

aborda conflitos que degredados causaram na sociedade angola. Sua atuação levou a 

percepções diferenciadas sobre o grupo. 

Nesse sentido, em um episódio ocorrido em 1763 o governador de Angola, 

Antônio de Vasconcelos, em carta ao secretário dos negócios ultramarinos, Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado, se reportou a uma “conjuração de degredados”, tendo 

ordenado a prisão dos envolvidos no calabouço. Como o governador, em 1763 o juiz de 

fora de Luanda e os camaristas informam ao secretário ultramarino sobre o atentado dos 

degredados e as “desordens que eles têm cometido”. Novamente, o governador reforçou 

o lastimoso “atentado dos degradados” e descreveu as lideranças identificadas e as 

penas aplicadas. A partir daí, o governador rogou para que não se mandassem o de 

outras conquistas e do reino, degredados de “vil conduta”, como o líder José Álvares de 

Oliveira, natural de Portalegre (Portugal).1  

Fora o próprio líder da conjuração, José Alvares, quem revelou todo o 

“Levantamento”2, que também está presente na descrição do cronista militar Elias 

Alexandre da Silva Corrêa, que viveu em Angola entre 1782 e 17893. Elias Corrêa 

afirmou em História de Angola, que os facinorosos degredados planejavam assassinar o 

governador e os oficiais, saquear casas e embarcar para o Brasil. O líder ou cabeça do 

motim, José Alvares, acabou preso e condenado à morte por enforcamento, tendo sido 

posteriormente esquartejado. 

                                                                 
1O caso foi montado a partir de Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Conselho Ultramarino (CU), 

Angola, Avulsos, Caixa 45, Documento 5; Cx. 46, D. 16; Cx. 46, D. 27; Cx. 46, D. 32. 
2 A palavra Levantamento também aparece na documentação e significa: “rebelião ou perturbação 

premeditada , no motim...” BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 

architectonico ... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728.  
3 CORRÊA, Elias Alexandre da Silva. História de Angola, 2 vols., Lisboa, Coleção dos Clássicos da 

Expansão Portuguesa no Mundo, Série E – Império Africano, 1937.  
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Ressalte-se que a punição era algo que deveria ser exemplar, e, principalmente, 

não devia (e não foi) contestada, apesar das partes envolvidas4. O próprio José Alvares 

pediu por sua condenação e para que fossem inocentados os demais envolvidos, ainda 

que os outros acusados também tenham sido mortos. Assim, o castigo ou a punição 

eram impostos como algo natural, essencial à manutenção da ordem. Os desejos do líder 

dos degredados não foram atendidos, mas ele e os demais participantes tiveram acesso à 

justiça real. Portanto, não houve contestação da punição, pois se tratou de uma tentativa 

de assassinato de preposto do rei. 

 

A punição era para melhorar o indivíduo, não apenas castigá-lo diante dos 

demais, punir nesta sociedade demonstrava um ato de amor, de graça, de misericórdia e 

de justiça. O Rei, personificação da lei, deveria agir como pai, cujo dever moral era 

punir seus súditos para educá-los.5. Deve-se lembrar que estamos buscando analisar 

uma sociedade católica, onde a Igreja representava o papel da moral, uma função de 

controle moral sobre o homem, exigindo que os homens obedecessem às leis, ou seja, 

que as leis os guiassem. De muitas formas, a religião dominava o pensamento do 

homem, justificava ou reforçava a hierarquia social. O Estado existia, mas não 

representava o grande papel de controlador da sociedade e das relações sociais 

estabelecidas.  

 

Os planos do líder da Conjuração, José Alvares, era promover um levantamento. 

Tomaria, inicialmente a guarda do governador e prenderia “os oficiais, Ministros, e 

governador”, para depois “matar, e roubar, com o destino de fugir em um Navio, 

associado com outros, que tinha confederados para o referido levantamento.” 6 Neste 

caso, o governador do Reino de Angola, Antônio de Vasconcelos, seria morto junto aos 

demais oficiais. Como o governador era o representante de sua Majestade, o plano de 

levantamento caracterizava um crime de Lesa Majestade, que 

 

“quer dizer traição comettida contra a pessoa do Rey, ou seu Real Stado, que he tão 

grave e abominavel crime, e que os antigos Sabedores tanto estranharão, que o 

comparavão á lepra; porque assi como esta enfermidade enche todo o corpo, sem 

nunca mais se poder curar, e empece ainda aos descendentes de quem a tem, e aos 

que com ele conversão; polo que he apartado da comunicação da gente: assi o erro 

                                                                 
4 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Editora Vozes, 2013. (1ª edição 1975) 
5 CARDIM, Pedro. Amor e Amizade na Cultura Política dos séculos XVI e XVII. Revista da Universidade 

Católica Portuguesa, v. XI, p. 21- 57, 1999. 
6 Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU) 
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da traição condena o que a comete, e empece e infama os que de sua linha 

descendem, postoque não tenhão culpa.”7     

 

Com base na acepção de Michel Foucault, cabe perguntar: “quem é esse 

indivíduo que cometeu esse crime?” 8 Quais as suas relações de poder na sociedade? 

Quais as suas relações com os militares? Com o Governador? Era fama pública que este 

seria morto no motim planejado por degredados. Apesar de o poder nem sempre se dar 

de forma conflituosa, os próprios indivíduos eram elos que propagam o poder. Assim, 

podemos compreender que o líder da Conjuração desenvolvia relações políticas com 

outros indivíduos, principalmente os que participaram do motim e também com seus 

familiares, pois, por exemplo, o filho de José Alvares, o sargento da artilharia, Antônio 

dos Santos, abriria as portas da Fortaleza de São Miguel.   

O governador Antônio de Vasconcelos “chegou a 4 de Outubro de 1758 [em 

Angola]” 9, na Nau de Guerra Nossa Senhora da Caridade de que era comandante 

Francisco Miguel Ayres e junto com ele vieram alguns degredados, parte considerável 

dos que vieram como degredados na mesma nau participando do motim, como José 

Alvares, Francisco da Guerra, Antônio dos Santos, entre outros. Em grande parte, os 

degredados procediam do reino, mas também do Rio de Janeiro e Bahia. Eram vadios 

ou assassinos, com penas entre 5, 6, 8 e 10 anos de degredo para Angola, apenas um 

deles condenado por toda a vida.  

No entanto, ser degredado não significa deixar de ser súdito. Podemos 

compreender a própria pena de degredo como um dom, pois estava prevista nas 

Ordenações Filipinas10. As Ordenações davam parâmetros jurídicos à vida das pessoas 

e aqueles que a desrespeitavam eram punidos, independente do crime. Elaborada em 

cinco livros, o quinto aborda as questões do direito penal. No título Dos degredos e 

degredados, são determinadas as penas de degredo para Brasil, África, Castro Marim e 

partes da Índia. Em síntese, estar sob determinada jurisdição e ser julgado, mesmo 

condenado, faz do degredado o recebedor de um dom, a justiça real, mesmo que esta 

justiça o condene. Por isso, este trabalho não compreende o degredo como uma quebra 

                                                                 
7 Ordenações Filipinas: Livro V. Rio de Janeiro, 14ª edição, 1870. (Ordenações e Leis do Reino de 

Portugal – Recopiladas por mandado D’ El - Rey D. Philippe I).  
8 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 2014, p. 227.  
9 CORRÊA, Elias Alexandre da Silva. História de Angola, 2 vols., Lisboa, Coleção dos Clássicos da 

Expansão Portuguesa no Mundo, Série E – Império Africano, 1937. 
10 Trata-se de Ordenações Filipinas, como “um reagrupamento das ordenações portuguesas precedentes, e 

não de uma legislação “castilhizante” como poder-se-ia supor, dadas a nacionalidade do novo rei e a 

situação política de Portugal.” PIERONI, Geraldo. Os Excluídos do Reino. A Inquisição Portuguesa e o 

degredo para o Brasil Colônia. Editora UnB, São Paulo, 2000, p.44. 
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do contra dom, pois dessa forma o degredado deixaria de ser súdito do rei. Na nossa 

perspectiva ele estava sendo apenas punido e cumprindo a pena. Segundo Marcel 

Mauss,“as trocas e os contratos se fazem sob a forma de presentes, em teoria 

voluntários, na verdade obrigatoriamente dados e retribuídos”.11 Numa sociedade 

baseada na desigualdade, as Ordenações eram um presente (direito à justiça e 

julgamento) do rei aos súditos, que retribuíam com o cumprimento do degredo, que 

estava previsto nestas leis e não excluía a pessoa de sua relação com o soberano.  

O cumprimento da pena significava o contra dom. A punição era para melhorar 

o indivíduo, não apenas castigá-lo diante dos demais, punir nesta sociedade 

demonstrava um ato de amor, de graça, de misericórdia e justiça. O Rei, personificação 

da lei, deveria agir como pai, que tem o dever moral de punir seus súditos para educá-

los.12. O contra dom do degredado era cumprir a pena.  

No caso do levantamento, o governador estava inclinado à justiça e com foco 

nas políticas de povoamento branco e o incentivo ao comércio de escravos. Nos relatos 

de Elias Alexandre, o governador desejava expulsar os estrangeiros e acabar com a falta 

de punição aos delitos graves. Para isso estabeleceu uma Junta Criminal em Angola, em 

1761, “composta por Ouvidor, Juiz de Fora, Coronel, Tenente Coronel, e Sargento mor 

do Regimento e do General como Presidente com voto decisivo nos casos de empate, 

para sentenciar verbal, e sumariamente em forma militar.” 13 A Junta condenou os réus 

da Conjuração e, logo em seguida, aplicou as devidas penas, porque  

“a impunição dos delictos graves cometidos nesta Conquista, conduzia aos máos 

amnimos a sacear-se sem temor nas suas crimináveis paixoens. Cometião-se 

enormes atentados, e tanto erão mais impunes, quanto mais horrorosos. O poder de 

condenar à ultima pena não o havia delegado o Soberano nesta Conquista. Os Reos 

sofrião, sim a prisão, em q.to o multiforme manejo da Jurisprudencia, produzindo 

novas chicanas delongavão, quando não absorvião o Suplicio: a Relação da quella 

Capital os Sentenceava, quando já mesmo em Angola não havia lembrança dos seus 

crimes.  

Vasconcellos, compadecido mais da humanidade dos inocentes, q. da dos culpados, 

representou ao Soberano o nocivo estado da Republica, exposta aos funestos 

impulsos dos malévolos, q. bem davão lugar a presumir não serem poucos; 

quando o numero dos degredados era crescido. Esta plebe costumada aos 

insultos, ás prizoens, aos ferros, aos interrogatorios judiciais; e a escolha das Cadêas 

publicas, zombavão da humanidade dos seus compatriotas, e espalhavão o temor, e 

espanto, athé o centro dos certoens, porem, obtendo Vasconcellos a permissão de 

estabelecer a Junta Criminal, q. hoje existe, pôs freio aos insultantes, 

                                                                 
11 MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 
12 CARDIM, Pedro. Amor e Amizade na Cultura Política dos séculos XVI e XVII. Revista da 

Universidade Católica Portuguesa, v. XI, p. 21- 57, 1999. 
13 CORRÊA, Elias Alexandre da Silva. História de Angola, 2 vols., Lisboa, Coleção dos Clássicos da 

Expansão Portuguesa no Mundo, Série E – Império Africano, 1937, p. 23 (nota de rodapé) 
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protegendo a segurança do mais pacifico comercio com a punição vezivel dos 

delictos.” 14 (Grifo nosso)  

 

Segundo Elias, o governador revela à Sua Majestade a quantidade de criminosos 

que existiam em Angola, mas continuava a utilizar-se de degredados, que estavam em 

número crescido. A Junta traria freio às ações criminosas.Mas, não conseguiu controlar 

ou ameaçar a ação dos degredados, que era de conhecimento público no caso da 

Conjuração. Muitos insultantes estavam no sertão, “terra sem lei, habitada de 

desertores e degredados.” 15  

Para Elias Alexandre, portanto, os degredados eram plebe acostumada a 

castigos, eram uma gente que vivia às margens da lei, nos sertões. Causavam temor e 

desarticulavam o comércio. Na prática, em Angola, tudo isso significava que os 

degredados atuavam nas rotas que ligavam Luanda aos presídios do sertão. Esta atuação 

mercantil dos degredados, à margem da lei, podia significar contrabando. 

Igualmente o era a avaliação que o Senado da Câmara fazia aos degredados. Por 

exemplo, em uma carta enviada ao Conselho Ultramarino, os camaristas afirmavam que 

os degredados causavam a ruína do Reino de Angola, eram os mais baixos da 

República, estavam entranhados no sertão inviabilizando o comércio de escravos. 

 [...] e feito uma Colônia de degradados; os mais facinorosos; que há nesse Reino, e 

em todas as suas conquistas: estes tem feito a decadência do comércio nos sertões, 

com as violências, que praticam com os negros; e com os contínuos estratagemas; 

a que se dirigem as suas perversas ideias; sendo todo o seu  cuidado fugirem, e 

roubarem; sem que lhe possa obstar nem a força nem a Justiça; principalmente 

depois, que se entranham pelos sertões; aonde sem receio continuam as péssimas 

desordens; que lhes sugere a sua insaciável cobiça; o que certamente deploraram 

sem remédio os habitantes deste dito Reino em quanto Vossa Majestade não 

determinar, que para ele não venham degradados de semelhante qualidade; e 

menos das Relações do Rio, e Bahia; pois por estes Tribunais se estão mandando 

todos os dias; de sorte, que não há homem perverso; que não venha a ser 

instrumento de opressões a esta cidade, e seus Domínios aonde finalmente acaba 

sem outro fruto, mais que a contínua produção do seu malvado exemplo.16 

Como se vê, quer na avaliação coeva ao motim, quer na memória construída por 

Elias Corrêa, os degredados atuavam no comércio interior de forma não prevista pelos 

poderes do governador e da Câmara.   

                                                                 
14 CORRÊA, Elias Alexandre da Silva. História de Angola, 2 vols., Lisboa, Coleção dos Clássicos da 

Expansão Portuguesa no Mundo, Série E – Império Africano, 1937, p.23.  
15 SANTOS, Catarina Madeira. Um governo "polido" para Angola. Reconfigurar dispositivos de domínio. 

(1750 - c.1800). Tese de Doutorado. Universidade Nova de Lisboa/Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas: Lisboa, 2005, p.172.  
16Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 27 (AHU) 
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O líder do motim, José Alvares de Oliveira, veio degredado para Angola em 1758, 

na companhia do Governador Antônio de Vasconcelos, condenado há 10 anos. Mesmo 

“antes de embarcar na Corte de Lisboa, pretendeu com outros matar os Guardas na 

Trafaria, para depois fugir pelo Alentejo donde era natural.”17 No mar, proferiu o 

levantamento para fugir para qualquer porto estrangeiro. Depois que o réu chegou em 

Angola, “passados poucos meses” era “cabo de Esquadra de uma das Companhias.” 

Aproveitaria  a situação, usaria armas da Companhia, e depois fugiria em um barco.  

Como seus planos de fugida não alcançaram sucesso, José Alvares resolveu se 

associar aos “filhos de mar em fora”, isto é, homens que não viviam em Angola. Os 

primeiros cúmplices do Levantamento foram Francisco da Guerra e Antônio dos Santos, 

que algumas testemunhas afirmavam ser tratado como filho de Alvares. Mas, nem 

mesmo estes dois sabiam o principal motivo do motim, que seria rechaçar a Manoel 

Cardoso. Este Manoel era ninguém mais do que administrador do Contrato Real. Os 

demais participantes da Conjuração eram de confiança do líder, que a partir de seu 

comando estariam prontos para executar o plano. No depoimento do líder, são citados 

Jerônimo Rodrigues, João Dantas, Francisco da Guerra, Antônio dos Santos, entre 

outros dos principais condenados, homens de confiança.  

Por sua vez, Jerônimo Rodrigues afirmou que José Alvares, em uma conversa 

informal em sua casa, faria um Levantamento, mas de forma diferente de outros. Ele 

havia de chamar os homens que trabalhavam na Pedreira. Mas, Jerônimo advertiu o réu 

dizendo:  “Homem não se meta nisso; porque onde há você de ir que escape ao braço 

del Rey em um crime de Lesa Majestade?”18 Mas, Alvares afirmou que, após chegar em 

Pernambuco e todos estarem livres, seguiria para o sertão, onde muitos criminosos 

escapavam. Mesmo que fossem presos, poderiam receber perdão e serem enviados para 

Caconda ou Benguela.  Ao final da conversa, Alvares negou os planos e disse que 

estava apenas brincando, para saber se havia homens naquela terra, prontos e com 

coragem para o levante.   

 Nas palavras de Manoel Francisco de Campos, o líder do motim lhe ofereceu voltar 

para sua terra através do levantamento. Também, ao falar com Francisco Xavier 

Carreira no Calabouço, onde estava preso há 11 anos, este lhe informou que poderia sair 

dali em breve e daria para o insulto 6 ou 7 mil réis de Livranças. Outros réus do 
                                                                 
17Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU) 
18Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU) 
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processo também estiveram na prisão do Calabouço, segundo o réu Francisco Carreira, 

e lhe informaram os planos da conjuração. Segundo Antônio dos Santos, o líder José 

Alvares afirmava que “nesta terra se podia fazer um Levantamento; porque os filhos 

dela eram Canga Massas, e não valiam nada.”19 Ou seja, todos os degredados que 

participaram da Conjuração eram criminosos que não valiam nada.  

Nos planos de José Alvares, a Conjuração daria certo principalmente porque em 

outros locais as revoltas alcançaram sucesso. Nos autos de perguntas de Francisco da 

Guerra, alguns dias antes do Natal, Alvares lhe dissera que “nesta terra se podia fazer 

um Levantamento; asseverando-lhe, que no Pará havia anos se tinha feito um, com o 

qual tiraram o Governador” e quando chegaram os desembargadores para realizar a 

Devassa foram impedidos de entrar 20. Por isso, para os degredados deveriam executar o 

plano de tomada da guarda e retirar o governador do cargo, pois este gostava de castigar 

os soldados e os enviar para a Pedra do Encoge.  

Dentre os vários autos de perguntas, identificamos algumas informações 

constantemente repetidas. Muitos réus negam amizade com o José Alvares, apenas o 

conheciam e assim que souberam da Conjuração o advertiram que não poderia ficar 

isento de punição, que o alcançaria em qualquer domínio ultramarino. Apenas sobre o 

sargento Antônio dos Santos, todos afirmam que ele era filho de Alvares, mas o próprio 

Antônio afirmou que seu laço com Alvares era de amizade. Alguns afirmam que não 

sabiam a causa de sua prisão e souberam do levante apenas no dia da prisão, ou que o 

motim estava entre 40 e 50 homens. De qualquer modo, eram todos, disseram, filhos de 

mar em fora.  

Pelo exposto, os degredados trouxeram relações sociais tecidas antes do degredo, ao 

menos parte deles, mesmo que fossem apenas durante a viagem. Foi o que bastou para 

criarem vínculos políticos. 

Muitas dessas informações dadas pelos autos de devassa podem ter sido combinadas 

entre os réus, por isso repetida em vários em momentos. Provavelmente, a notícia do 

motim tenha se espalhado entre os degredados, pois muitos já estavam sabendo ou 

envolvidos nos planos, além de constarem no Rol feito por Alvares. Assim, “se a 

                                                                 
19Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU) 
20Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU) 



8 |Juliana Diogo Abrahão, José Alvares de Oliveira e sua punição incontestável (Angola, 1763)  

V EJIHM 2017 Coimbra| V Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
V International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

conspiração fosse descoberta, todos deveriam negar qualquer conhecimento dela. Não 

haveria nada escrito.” 21  

Para determinados degredados, a Conjuração significava o fim da pena de degredo, 

porque já estavam cumprindo pena há pelos menos 4 ou 5 anos. Mas, outros, o acesso a 

mulheres brancas era essencial, o que demonstra que cada um deles guardava motivação 

diferente no evento. Ao relacionarem-se com o levante buscavam defender seus 

interesses.  Tal como a Conjuração Mineira de 1789, “cada um deles [conspiradores] 

possuía um motivo para participar do movimento.” 22 

Nas palavras de Maria Eugênia Martins Vieira, na Conjuração Angolana de 1763,  

“houve uma tentativa de revolta organizada por um degredado e constituída 

unicamente por degredados.” 23 De fato, a revolta organizada por José Alvares 

envolveu os degredados chegados com o governador, em 1758, e outros que já estavam 

cumprindo pena em Angola, mais precisamente em Luanda,  onde ocupavam postos em 

vários regimentos militares. Não à-toa, os “réus absolvidos por inocentes foram 

mandados para os presídios do sertão.” 24 

Talvez por motivação e implicação distintas no episódio, os degredados receberam 

punições diferenciadas. Apesar das tentativas de Guilherme Franco Tagarro e Domingos 

Plácido da Silva, ambos nomeados para defesa dos réus no Auto da Devassa, o crime de 

Lesa- Majestade, prevista nas Ordenações Filipinas, levava à pena de morte. Dentre os 

argumentos dos defensores estava a ignorância ao levarem os réus ao último suplício e 

imploram por piedade. Nas palavras de Guilherme Franco, os criminosos prostrados 

diante do Soberano,  

 

“suplicam incessantemente a suma piedade de que Vossa Excelência é revestido e 

dotado, confessam a inadvertência em que caíram que como rústicos e mal 

advertidos é que em aquela facticidade assentiram: Valha pois Vossa Excelência a 

uns miseráveis arrependidos, que parece não há de ficar por semelhante atributo 

despendido [o] a Majestade divina ofendida.” 25  

                                                                 
21MAXWELL, Kenneth R. A Devassa da devassa: a Inconfidência Mineira, Brasil – Portugal, 1750 – 

1808. São Paulo: Paz e Terra, 2010, 7ª edição, p. 193.  
22 MAXWELL, A Devassa da devassa: a Inconfidência Mineira, Brasil – Portugal, 1750 – 1808, 2010, 

op. cit., p.196.  
23 MARTINS VIEIRA, Maria Eugênia. "Registro de cartas de guia de degredados para Angola (1714 - 

1751)", tese defendida na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1966, p. 21.  
24 MARTINS VIEIRA, "Registro de cartas de guia de degredados para Angola (1714 - 1751)", 1966, op. 

cit., p. 19.  
25 Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU) 
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Segundo Domingos, estes homens teriam cometido tais crimes, porque estavam 

apartados de Deus e, quando presos, seriam como gado morboso, “se deve separar do 

rebanho, para não ser todo contaminado.”26 Mas, mesmo sendo tal caso tão horrível, 

eles não fugiram, quando o poderiam ter feito. O Rei deveria, antes, perdoar, e não 

castigar ao inocente, só deveriam padecer os culpados, principalmente o cabeça do 

motim, José Alvares, que receberia o castigo exemplar. Somente o perdão atenuaria o 

ódio universal contra os culpados.   

Mesmo diante os argumentos da defesa, o governador Antônio de Vasconcelos, 

presidiu a Junta que condenou os desertores. O líder da Conjuração foi privado das 

honras de que gozava como português e levado com baraço e pregão à praça onde 

estava o cadafalso. Rompido vivo, logo depois foi queimado e suas cinzas lançadas ao 

mar. Os bens foram confiscados e entregues para o Fisco e Câmara Real e sua casa 

própria foi demolida e arrasada. A condenação serviu de exemplo aos demais.  

Sua posição na hierarquia social também pode ter influenciado sua condenação, 

apesar de o crime de Lesa- Majestade prever a pena de morte. José Alvares era sapateiro 

e também cabo de Esquadra, ofício e cargo que não revelam bom posicionamento na 

hierarquia local, sem contar que o réu era um degredado. Mas, mesmo assim, era 

Vassalo do Rei, reconhecido como português, o que deixou de ser quando condenado.   

Estas sociedades priorizam a individualização das penas através do uso da 

analogia. “Precisamente con referencia a la consideracións subjetiva del delito, a sua 

diferenciacións de acuerdo con los momentos, los lugares y las personas, a la 

diferencialidad social de conjunto del sistema jurídico...”27  

Em uma sociedade de Antigo Regime, os valores de boa vontade, amizade e 

generosidade premiam os indivíduos, mas excluiu os demais. José Alvares, antes 

mesmo de sua condenação, nas palavras de uma das testemunhas pediu que:  

 

“O enforcassem logo, pois ele era só o culpado, e que estava muita gente inocente; 

pois que ele réu só tinha falado a João Dantas, a Jerônimo Rodrigues, a João 

Rodrigues, a João Gonçalves Pernambuco, a Ricardo de Azevedo tão somente para 

lhe tirar alguns vinténs, com o pretexto do referido Levantamento; que comunicou 

aos sobreditos dizendo-lhe, que havia de tomar a guarda do Governador, prender o 

Capitão, e mais oficiais dela. [...] Dito com asseverar, que ele era a causa de tudo; e 

que se merecia algum castigo, que o enforcassem logo, e que os mais não 

                                                                 
26 Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU) 
27 LEVI, Giovani. Reciprocidad Mediterránea. Hispania (Madrid), LX/1, 2000, pp. 103-126.  
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padecessem por amor dele, que o Sargento da Artilharia, e a Guerra, e Caetano 

Ramos estavam inocentes.” 28 

 

 Assim, assumia a culpa pelo motim planejado, no qual representava segundo as 

Ordenações um crime de Lesa- Majestade, contra a pessoa do Rei, e que os demais 

eram todos inocentes, não mereciam castigos, pois apenas desejava lhes tirar quantias de 

vinténs e prometia-lhes muitas mulheres brancas, demonstrando os valores de amizade e 

generosidade, mas o pedido de José Alvares não foi atendido e pode ser compreendido 

devido sua falta de influencia na hierarquia local ou o estigma de degredado somado ao 

gravíssimo crime. 

Os sentimentos como o amor e a amizade neste tipo de sociedade também são 

importantes para compreensão dos costumes e da cultura. Esses sentimentos, antes de 

qualquer coisa, eram vividos de forma diferente do atual. Pedro Cardim afirma que “a 

amizade e o amor dos nossos dias, por conseguinte, têm pouco a ver com o modo como 

esses afetos foram encarados no passado.”29 Penalizar, portanto, podia ser um reforço 

de autoridade pelo ato benevolente, mas educativo, tal como o de um pai para com seus 

filhos.  

As relações familiares, de amizade, de compadrio eram todas regradas pelo 

amor, ou seja, o amor ao próximo. O bem individual não tinha espaço nessa sociedade, 

o bem comum era mais importante, e os laços continuavam essenciais. A religião 

também influenciava nesses afetos, para o cristianismo o amor de Deus permitia que 

nós amássemos uns aos outros, criássemos laços de amor. Esses afetos eram 

reconhecidos também no mundo jurídico, as leis faziam diversas referências ao amor e a 

amizade.  

Segundo o autor, “la ley existe, pero es distinta para todos, según las 

condiciones y los méritos”30, e a Igreja possuía uma função corretiva e de controle sobre 

esses indivíduos, no qual deveriam obedecer e temer a Deus, além de exercer ou praticar  

os princípios cristãos, sem esquecer de Sua Majestade que seria enviada por Deus. O 

que aparece claramente na documentação, quando o defensor Domingos Plácido da 

Silva declarou que:   

                                                                 
28 Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU)   
29 CARDIM, Amor e Amizade na Cultura Política dos séculos XVI e XVII, 1999, op. cit., p.22.  
30 LEVI, Reciprocidad Mediterránea, 2000, op. cit.  
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“Deus Senhor Nosso pela sua clemência infinita foi servido livrar a esta cidade, e a 

todos os seus habitadores daquele eminente estrago, já quase chegado ao ato 

próximo de executar-se. (17) E quem se não Deus (18) nos poderia livrar de um 

perigo, do qual só tinha notícia os sócios da Conjuração, que vivos nos desejavam 

tragar e consumir? (19) Permitiu, pois Sua Divina Majestade houvessem 

denunciantes, que declarassem ao meritíssimo Senhor Doutor Juiz de Fora tudo, o 

que se passava, e o perigo, em que estávamos e tomando-lhe sua denúncia, como se 

vê dos autos.”31  

 

 Apenas a vontade divina livrou aquele local de terrível crime planejado por 

degredados, que matariam tantas pessoas e depois saqueariam as casas, para em seguida 

fugir em Navio com destino ao Recife de Pernambuco. Muitos inocentes poderiam 

padecer durante o motim, mas foram livrados por Deus de tal castigo, e por isso resultou 

tamanho ódio contra os culpados, e fez-se tão agravante seu delito. Levi afirma que a 

racionalidade desenvolvia-se paralelamente as formas de convivência social, nas 

sociedades de Antigo Regime, ou seja, a razão estava longe de dominar o pensamento 

desses indivíduos e a crença nos mandamentos da Igreja ordenava essa sociedade. Os 

valores cristãos estavam acima de tudo.  

A Igreja representava o papel da moral, uma função de controle sobre o homem, 

exigindo que os homens obedeçam às leis, ou seja, que as leis os guiem. De muitas 

formas, a religião dominava o pensamento do homem, justificava ou reforçava essa 

hierarquia social. O Estado existia, mas não representava o grande papel de controlador 

da sociedade e das relações estabelecidas.  

Mesmo após as sentenças anunciadas também foi realizada pelo Governador 

uma lista dos condenados que seriam desnaturalizados32, pois “como tais privados com 

a naturalidade de todas as honras, que indignamente gozaram como Vassalos deste 

Reino” 33 Uma boa parte desses vieram do Reino ou da Ilha da Madeira, além da Bahia 

e do Rio de Janeiro.  

Dessa forma, os principais condenados na Conjuração sofreram a pena máxima, 

prevista nas Ordenações pelo crime de Lesa- Majestade, “será condenado que morra 

morte natural cruelmente; e todos os seus bens, que tiver ao tempo da condenação, 

                                                                 
31 Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU)   
32 A palavra desnaturalizar, no dicionário do Bluteau, significa “tirar os direitos, & privilegios de natural 

de uma terra.” BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico 

... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. 8 v. 
33 Arquivo Histórico Ultramarino - Caixa 46: documento 8 (AHU)   
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serão confiscados para a Coroa do Reino”34, os demais,  perdoados pelo Governador  

não eram os principais cabeças do motim. Neste mesmo período em Portugal, um 

atentado contra o Rei Dom José I também levou os conspiradores à morte, mesmo 

pertencendo à família nobre, dentre eles o duque de Aveiro, o marquês de Távora e a 

marquesa. “Os presos foram sentenciados a 12 de Janeiro [de 1759]. Foram 

condenados pelos crimes de lesa-majestade, traição e rebelião contra o Rei e contra o 

Estado.”35  

Alguns dos criminosos foram condenados à suplícios idênticos e também 

queimados vivos e as cinza jogadas ao mar, como ocorreu com os principais réus da 

Conjuração de degredados em Angola. O Marquês de Pombal, ministro de Portugal, não 

perdoou o estatuto das famílias e utilizou este episódio para esmagar a alta aristocracia 

portuguesa. Segundo Kenneth Maxwell, “a forma como os conspiradores foram 

tratados não se afastou da prática europeia do século XVIII”36, ou seja, as punições 

sempre foram usadas e reforçadas para a manutenção da ordem, independente do crime, 

neste caso da Conjuração de degredados e o Caso da Família Távora, o crime de lesa- 

majestade levou a condenação imediata a morte, principalmente por atentar contra a 

vida do Governador e do Rei, respectivamente, além da ação contra o Estado.  

Conclusão  

É importante ressaltar que a pesquisa pretende construir não apenas uma visão 

sobre os degredados, mas realçar a utilidade dessas pessoas, seu comportamento nesses 

novos locais, além da presença dos poderes e costumes locais que influenciavam esses 

outsiders. Tudo isso, através da análise da Conjuração de degredados.  

O episódio ocorrido em Angola, em 1763, nos releva a atuação desses 

degradados, e principalmente, o pedido por mulheres brancas nos remete à questão do 

povoamento e também do seu status social, o que poderia impedir o acesso às mulheres. 

Muitas questões surgem a partir desta conjuração e que ainda serão respondidas pela 

pesquisa. 

                                                                 
34Ordenações Filipinas: Livro V. Rio de Janeiro, 14ª edição, 1870. (Ordenações e Leis do Reino de 

Portugal – Recopiladas por mandado D’ El - Rey D. Philippe I), p. 1154 – Crime de Lesa Majestade.  
35 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1996.   
36 MAXWELL, Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo, 1996, op. cit.   
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Mas, independente disso, concluímos que o crime de Lesa- majestade levaria o 

conspirador à morte e nesta sociedade as punições públicas tornaram-se essenciais para 

a justiça moderna, pois além do estigma da vergonha, o condenado serviria de exemplo. 

Segundo Michel Foucault, “as pessoas não só têm que saber, mas também ver com seus 

próprios olhos. Porque é necessário que tenham medo; mas também porque devem ser 

testemunhas e garantias da punição.”37 O relato de Elias Alexandre, confirma a 

punição de José Alvares e os demais participantes da conjuração, realizada em praça 

pública, e o próprio governador estava assistindo da janela do Palácio.38  
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