
67

A guerra luso-castelhana e o
recrutamento de pardos e pretos: uma 

análise comparativa (Minas Gerais, São 
Paulo e Pernambuco, 1775-1777)

Luiz Geraldo Silva
Pequisador do CNPQ

Fernando Prestes de Souza
Leandro Francisco de Paula

Universidade Federal do Paraná

 

Este artigo tem por objetivo comparar as maneiras pelas quais diferentes capitanias – 
Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco – lidaram com a necessidade de prover o Estado do 
Brasil de gente armada ao longo da guerra luso-castelhana travada nas partes meridionais 
da América portuguesa entre 1774 e 1777. Contudo, pretendemos aqui examinar apenas 
o recrutamento de pardos e Henriques – as milícias negras, de segunda linha, da América 
portuguesa. Pardos e pretos estavam reunidos em terços desde as guerras luso-holandesas 
travadas entre 1645 e 1654 em Pernambuco.1 O terço do negro livre Henrique Dias era a 
matriz dos que foram estabelecidos pelas diversas capitanias ao longo do século,2 como aliás 
reconheciam os contemporâneos. Cabe, pois, num primeiro momento, examinar a questão 
das relações entre Portugal e Castela no que diz respeito às fronteiras meridionais, para, a 
seguir, discutir as medidas tomadas pela Coroa lusa desde a década de 1760 para reformar 
a estrutura, a composição e o tamanho de seus corpos militares. Depois disso, procuramos 
analisar a maneira pela qual cada uma das capitanias antes indicadas procurou lidar com o 
recrutamento de pardos e pretos, e como estes e as sociedades locais reagiram às demandas 
do Estado do Brasil em torno de gente armada. Finalmente, à guisa de conclusão, sugerimos 
algumas linhas gerais que contemplem a diversidade de situações observadas ao nível local. 
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Tensões luso-castelhanas
A fundação da Nova Colônia do Santíssimo Sacramento, em 1680, na margem esquerda 

do Rio da Prata, constituiu uma tentativa de manter os vínculos que, ao longo da dominação 
castelhana sobre Portugal (1580-1640), foram sendo estabelecidos entre comerciantes do 
Centro-Sul da América portuguesa e da região da prata.3 Ao fim da chamada União Ibérica, 
tais relações comerciais mantiveram-se firmes, a despeito de seu caráter de contrabando. 
Contudo, desde sua fundação, a colônia de Sacramento foi assaltada amiúde por espanhóis 
egressos de Buenos Aires. Estas constantes disputas assumiam, por vezes, caráter formal, 
uma vez que governadores coloniais de ambos os lados pareciam dar conta às suas respecti-
vas metrópoles das investidas em território inimigo. Por outro lado, havia também a insegu-
rança cotidiana, exemplificada pelos assaltos às roças dos portugueses. Tais práticas eram as 
responsáveis, entre outros motivos, pela alta deserção ali verificada.4 Em 1698, Sacramento 
ficou sob jurisdição da capitania do Rio de Janeiro, e em 1713 foi ali criada a capitania de Rio 
Grande de São Pedro.5 Contudo, apenas por volta de 1730 é que a administração portuguesa 
enviou algumas pessoas para colonizar o Presídio de Rio Grande de São Pedro, numa tenta-
tiva de assegurar a posse destas terras.6

O Tratado de Limites, estabelecido em 1750 em Madrid, representou tentativa de acla-
rar as fronteiras meridionais e amenizar os conflitos. Porém, este compromisso falhou por 
problemas internos à região e por dificuldades da prática da demarcação.7 Em 1761, através 
de um outro Tratado – o de El Pardo – a convenção de 1750 foi formalmente revogada.8 

Os conflitos locais se acentuaram à época da Guerra dos Sete Anos (1753-1763). Em 
1762, a fronteira noroeste de Portugal foi invadida por forças francesas e espanholas, as 
quais buscavam desestabilizar as relações entre lusitanos e ingleses.9 Como a organização 
defensiva portuguesa era precária, o auxílio inglês foi, como em muitas outras circunstân-
cias, imprescindível. Graças a ele, a contenda fronteiriça foi curta. Por outro lado, a guerra 
breve de 1762 representou uma inflexão profunda nos assuntos militares lusitanos. De-
correu dela a profunda reforma da estrutura militar portuguesa então levada a efeito pelo 
Conde de Lippe, um experiente e ilustrado general de origem alemã a serviço da Coroa bri-
tânica.10 Com a reforma, patrocinada pelo conde de Oeiras, mais tarde marquês do Pom-
bal, finalmente criou-se em Portugal “um corpo militar, ultrapassando o bando”,11 além de 
códigos de hierarquias, patentes e funções, sistemas de representações através de galões e 
atributos de comandos e fardamentos regulares. A guerra de 1762 precipitara até mesmo a 
criação do Erário Régio.12 

Contudo, se a tensão luso-castelhana da década de 1760 foi breve na Europa, ela prolon-
gar-se-ia por anos a fio na América. Já em abril de 1763, forças espanholas lideradas por D. 
Pedro de Cevallos ocuparam militarmente a Colônia de Sacramento, os fortes de São Miguel 
e de Santa Tereza, e o Rio Grande de São Pedro. Iniciou-se, desta forma, o chamado período 
da dominação espanhola no Sul da América portuguesa – o qual duraria de 1763 a 1776.13 
Seguiu-se, então, a adoção de algumas medidas agressivas do conde de Oeiras para melhorar 
as defesas do Estado do Brasil. A primeira ação, já em 1763, foi a transferência da capital do 
vice-reino de Salvador para o Rio de Janeiro. Situada mais ao Sul, esta praça defenderia com 
maior eficácia um ataque castelhano vindo daquela direção, bem como mobilizaria melhor 
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a gente de guerra do conjunto da América portuguesa. Ademais, muitos oficiais estrangeiros 
que haviam servido sob ordens do Conde de Lippe em Portugal – como o austríaco Johann 
Böhm e o sueco Jacques Funk – foram enviados para o Brasil para exercerem os comandos 
das principais tropas. O conde de Oeiras encaminhou dois outros eficientes aristocratas, os 
quais também haviam cooperado com o conde de Lippe. Referimo-nos ao morgado de Ma-
teus, nomeado governador da capitania restabelecida de São Paulo (1765), e ao marquês 
do Lavradio, que, após governar a Bahia em 1768, foi enviado ao Rio de Janeiro em 1769 
de modo a ocupar o posto de vice-rei do Estado do Brasil e governador e capitão general da 
capitania do Rio de Janeiro.14

Uma condição imposta pelo Marquês do Lavradio, e aceita pelo já então Marquês de 
Pombal, para assegurar a defesa de todas as capitanias, consistiu em recomendar, pessoal-
mente, alguns experientes militares para ocupar governos de capitanias. Esse esquema faci-
litaria a defesa de todo o território da América portuguesa, pois o vice-rei poderia solicitar, 
sem maior esforço, socorro em tropas e mantimentos através de sua rede de clientela. Entre 
1774 e 1775, com a intensificação dos combates no Sul, Lavradio pôde mexer à vontade nas 
peças dispostas no tabuleiro político-administrativo do Estado do Brasil. Por sua ingerência, 
Manoel da Cunha Meneses deixou o cargo de governador e capitão general de Pernambu-
co passando a ocupar função semelhante na Bahia. José César de Meneses, que servira no 
Estado da Índia, preencheu seu lugar. Antônio Carlos Furtado de Mendonça foi substituído 
por Antônio de Noronha no governo da capitania de Minas Gerais. Em São Paulo, teve fim 
o longo governo do morgado de Mateus (1765-1775), o qual fora substituído por Martim 
Lopes Lobo de Saldanha. O mesmo ocorreu em Santa Catarina e no Rio Grande, cujos novos 
governadores, respectivamente Francisco José da Rocha e Antônio da Gama e Freitas, foram 
nomeados diretamente por Lavradio em 1775.15

Coube a esses governadores, como a seus antecessores, levar adiante uma dura ativi-
dade de recrutamento na América portuguesa – tarefa que se processou sob atropelos e 
dificuldades de toda sorte. Contudo, antes de observarmos como tais práticas foram imple-
mentadas nas capitanias aqui em questão – Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco – consi-
deremos inicialmente o impacto provocado pela carta régia de 22 de março de 1766 – uma 
medida que objetivava ampliar o conjunto de contribuintes do imposto de sangue no âmbito 
da América portuguesa.

A ampliação dos efetivos
O impacto da carta régia de 22 de março de 1766 já foi percebido por alguns historia-

dores.16 Cabe-nos sintetizar seus principais pontos, e informar minimamente acerca de seus 
efeitos. O primeiro e talvez mais importante ponto da ordem régia em questão seja sua ge-
neralidade: enviada a todas as capitanias, com texto semelhante, constituía norma a ser apli-
cada em toda extensão do vasto espaço do Estado do Brasil. Seu ponto de partida era duplo: 
por um lado, denunciava a “irregularidade e falta de disciplina a que se acham reduzidas as 
tropas auxiliares desse Estado”, mas, por outro lado, reconhecia que estas “sendo reguladas 
e disciplinadas como devem ser, consiste numa das principais forças que tem o mesmo Es-
tado para se defender”. Ou seja, o Estado português tinha claro para si que precisava recor-
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rer militarmente aos colonos em caso de perigo, embora a desorganização das milícias não 
pagas fosse evidente. Outro aspecto curioso diz respeito à igual generalidade dos sujeitos 
passíveis de ingressar em corpos militares assim formados: cabia a cada governador e ca-
pitão general “alistar todos os moradores das terras da Vossa jurisdição que se acharem em 
estado de poderem servir nas Tropas Auxiliares, sem exceção de Nobres, Plebeus, Brancos, 
Mestiços, Pretos, Ingênuos e Libertos, e a proporção dos que tiver cada uma das referidas 
classes formeis Terços de Auxiliares e Ordenança”.17

Ainda conforme a carta régia, os governadores deveriam nomear “oficiais competentes” 
para “disciplinar cada um dos ditos Terços”. Estes teriam alguns privilégios, bem como se 
atentava para sua representação externa – como preconizara a reforma do conde de Lippe. 
Assim, “os serviços que fizerem os mesmos oficiais desde o Posto de Alferes, até o de Mes-
tre de Campo” deveriam ser “despachados como os dos oficiais das Tropas pagas”. Também 
poderiam “usar assim os ditos oficiais, como os soldados, de uniformes, divisas e lauréis 
nos chapéus somente, com a diferença de que as divisas e lauréis dos oficiais poderão ser 
de ouro e prata, e as dos soldados não passarão de lã”. Em tese, o oficial deveria ser “um Sar-
gento Mor escolhido entre os oficiais das Tropas pagas”, mas sabe-se que este aspecto que 
não era possível de se concretizar, visto o costume arraigado na América portuguesa de se 
nomear oficiais de ordenanças e de terços auxiliares em parte por critério de antiguidade, e 
por outra parte em decorrência das redes de clientelas.18 

Tais oficiais, ademais, venceriam “o mesmo soldo que vencem outros Sargentos Mores 
das Tropas Regulares dessa Capitania; pago na mesma forma pelos rendimentos das Câma-
ras dos respectivos Distritos”. Ou seja, nem se tratava de constituição de exércitos profissio-
nais, nem de tropas remuneradas, armadas e fardadas pela Coroa. Cabia aos colonos arcar 
com tais despesas, conciliando suas fazendas e engenhos, no caso das ordenanças, ou seus 
ofícios mecânicos e seu trabalho na lavoura de mantimentos, no caso dos auxiliares, com a 
prestação de serviço militar. Não por acaso, pois, determinava-se que no “pronto serviço dos 
sobreditos Terços serão obrigados todos os oficiais e soldados a terem a sua custa espadas e 
armas de um mesmo adarme”. Aos soldados e oficiais da Cavalaria obrigava-se “terem e sus-
tentarem, também à sua custa, um cavalo e um Escravo para cuidar nele, sem que nas ditas 
armas e cavalos e Escravos se lhes possa fazer penhora, embargo, ou execução alguma”. Ser 
militar dos terços auxiliares ou das ordenanças era, pois, necessariamente, ter privilégios e 
ser senhor de escravos. Mas os privilégios não eram tão indiscriminados, posto que a “isen-
ção” da execução de armas, escravos ou cavalos não deveria ser gozada “ampla e ilimitada-
mente” de modo aos “oficiais e soldados... fraudarem aos seus Credores, antes usarão dela 
somente com a restrição acima declarada”.19

Havia, como se vê, laivos ilustrados nessa norma, decorrentes talvez das reformas em-
preendidas pelo Conde de Lippe a partir de 1763 com a anuência de Pombal. Mas ela ainda 
conservava muito do espírito barroco antes prevalecente,20 além de refletir uma sensibilida-
de aguçada pelo temor de uma guerra de grandes proporções. Não por acaso a carta régia 
de 1766 será bastante criticada por governadores e homens de Estado ilustrados depois 
da década de 1780. Esta, conforme estes críticos, havia aumentado à exaustão o número de 
corpos militares em suas respectivas capitanias. Ademais, considerando que, desde a década 
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de 1760, dois terços da população da América portuguesa eram formados por homens de 
cor – fossem estes escravos ou livres –, e que os negros predominavam entre a população li-
vre,21 a maior parte dos corpos militares formados em decorrência da carta régia em questão 
foram, naturalmente, de “pretos” e “pardos”. Como escreveu na Bahia, em 1798, um crítico 
da ordem régia de 1766, graças a esta os homens de cor “se viram condecorados com postos 
de coronéis e outros semelhantes, com que esta gente... adiantou consideravelmente as suas 
idéias vaidosas”. Indo mais além, ele sugeriu que aquela ordem real representou “um erro de 
política em administração de colônia”.22 Por sua vez, em março de 1806, o então governador 
da capitania de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, argumentou que, em 
decorrência da ordem de 1766, “montaram-se Corpos, e alguns para existirem, foi preciso 
que ficassem com os membros espalhados pelos distritos de diferentes Vilas; nomearam-se 
Oficiais, até mesmo superiores, tirados dos ofícios mecânicos, e sem poderem manter a de-
cência e independência dos Postos”. 23

Fosse como fosse, à época de seu lançamento, a carta régia em questão provocou grande 
impacto sobre a sociedade colonial, sobretudo à medida que mobilizou números espetacu-
lares de pessoas para as hostes militares. Contudo, quando os conflitos nas regiões meridio-
nais se intensificaram na década de 1770, medidas ainda mais dramáticas foram tomadas, 
notadamente em relação aos “pretos” e “pardos”.

 
Pernambuco
Em 1762, durante o governo de Luiz Diogo Lobo da Silva, havia em Pernambuco 2 cor-

pos militares de homens de cor. O de pardos possuía 31 companhias, e contava com 1.401 
pessoas; o de Henrique Dias contava com 17 companhias formadas por 1.549 homens.24 A 
carta régia de 1766 chegou à capitania ao longo do governo de Antônio de Sousa Manoel de 
Meneses, conde de Vila Flor (1763-1768). Homem da alta nobreza, pouco ilustrado, copeiro 
mor de D. José I, este tratou de reorganizar os corpos militares com rapidez e com muitas 
auto-referências – dois regimentos, um de pardos e outro de brancos, receberam seu próprio 
nome. Considerando apenas os pretos e pardos, nota-se que Vila Flor aumentou, e muito, 
os contingentes locais. Entre dezembro de 1766 e abril de 1767 foram estabelecidos três 
novos terços de homens de cor além dos anteriormente existentes. Junto ao Terço Velho de 
Henrique Dias criou-se o Terço Novo de Henriques, ambos destinados exclusivamente aos 
pretos. Entre os pardos, formaram-se dois novos terços: o de Luís Nogueira e o Terço dos 
Pardos de Vila Flor. De dois terços de homens cor existentes em 1762, formaram-se, pois, 
cinco até 1767. 25

Durante muito tempo, a historiografia sobre Pernambuco alimentou a idéia segundo a 
qual terços de pardos e pretos haviam sido recrutados com o objetivo de serem enviados 
para Santa Catarina na década de 1770. O primeiro a sugerir essa idéia foi o autor anônimo 
de Revoluções do Brasil, por volta de 1818. No capítulo intitulado “Estado Militar de Pernam-
buco”, este afirma que os “regimentos” de “Mulatos Auxiliares” e o “Terço Novo” de Henri-
ques “foram criados pelo Governador José César de Meneses em 1774 para serem enviados 
para a Guerra de Santa Catarina”.26 Escrevendo entre as décadas de 1890 e 1920, Francisco 
Augusto Pereira da Costa retomou as informações do autor de Revoluções do Brasil. Acres-
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centando que até 1776 haviam seguido de Pernambuco 1.050 praças para “a Colônia de 
Sacramento”, diz que José César de Meneses havia “criado em 1774, três regimentos de mili-
cianos auxiliares, sendo um de brancos [...] outro de pardos [...], e outro de pretos, chamado 
o Terço Novo, para o distinguir do velho terço de pretos denominados dos Henriques”. Sem 
informar suas fontes, como sempre, Pereira da Costa aduz ainda que em agosto de 1775, ao 
receber “ordens para novas remessas de tropas para o sul, e não havendo mais nenhuma de 
primeira linha”, coube a José César de Meneses enviar “os regimentos auxiliares de pretos e 
pardos, cada um em dois terços, e completando-os com o número de praças competentes”. 
Ainda segundo Pereira da Costa, haviam sido “outros preparados para embarcar em 13 de 
setembro” de 1775, mas novas ordens que chegaram de Lisboa a 7 daquele mês e ano impe-
diram o envio das tropas.27 Recentemente, Kalina Vanderlei Silva repetiu a mesma história 
de sempre. Para ela, “José César de Meneses cria em 1774 três novos regimentos milicianos 
[...] com o intuito de combater nas guerras espanholas no Sacramento”. Em outro momento, 
ela sugere que “os Henriques são usados em todos os grandes conflitos da zona açucareira 
nos séculos XVII e XVIII, e algumas vezes fora dela, como nos conflitos da colônia do Sacra-
mento no século XVIII”.28 

Na verdade, como vimos, a criação de novos corpos de pretos e pardos em Pernam-
buco havia sido promovida na década de 1760 pelo conde de Vila Flor, na esteira da carta 
régia de 22 de março de 1766, e não pelo governador José César de Meneses. Ademais, 
essa carta régia não determinava o envio de pessoas para o campo de batalha, mas ape-
nas a reorganização e ampliação dos corpos militares locais. Sua aplicação, compreendi-
da, claro está, dentro de um esforço militar mais vasto, concorria apenas para a defesa de 
cada capitania da América portuguesa. Por outro lado, pretos e pardos não haviam sido 
chamados a contribuir com o imposto de sangue até o surgimento de nova carta régia, 
esta datada de 12 de maio de 1775. Esta peça magistral, como se verá agora, retomava 
as lutas contra os holandeses no século XVII, e sugeria técnicas complexas de persuasão 
dos homens de cor. 

Conforme essa missiva, cabia ao governador chamar “à sua presença todos os oficiais do 
Terço dos Henriques” e de pardos. Nesta ocasião, aquele deveria declarar “que Sua Majesta-
de conserva muito vivas na sua lembrança as gloriosas Ações com que sempre se distinguiu 
o dito Terço”, e que os que então o compunham deveriam “parecer não só descendentes, mas 
verdadeiros imitadores dos heróis que tanto o ilustram”. Além dessa ladainha, D. José I, ou 
seja lá quem for que tenha escrito aquela carta, sugeria o emprego de “outras expressões que 
lhes parecerem mais eficazes para melhor persuadir os ditos oficiais”. Finalmente, revelava-
se a real intenção: oferecer aos pardos e pretos da capitania “a distinta honra de os empregar 
com as suas tropas regulares na Defesa dos Domínios Meridionais da América Portuguesa 
mandado-os passar ao Rio de Janeiro às ordens do Marquês de Lavradio”. Propunha-se que 
se formassem dois “batalhões de seiscentos homens”, um de Henriques e outro de pardos; 
estes deveriam levar “os armamentos e fardamento que tiverem, assistindo-lhes V. Sª. com o 
que lhe for possível”. Para o transporte, cabia ao governador, “fretar ou embargar” algumas 
“Sumacas costeiras, ou quaisquer embarcações que houver neste Porto”, ou utilizar um navio 
da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba.29 
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Essa carta foi envida da Bahia pelo governador Manoel da Cunha Meneses, e chegou 
ao porto do Recife a 4 de julho de 1775. A 30 de julho o governador de Pernambuco fez seu 
primeiro relato acerca dos procedimentos adotados em função do pedido real. Disse que já 
havia recebido todos os oficiais pretos e pardos em sua residência, “aos quais fiz a Fala con-
cebida nos termos que S. Majestade ordenava”. Nesta, solicitou que a 21 de agosto, dia, por 
ele lembrado, do aniversário do príncipe Dom João, “viessem a Parada desta praça e nela me 
apresentassem todos os soldados que tivessem seus Terços, para lhes passar uma Revista, e 
então escolher para os ditos Batalhões os que achasse mais aptos para o Real Serviço”. Mene-
ses considerou importante dar-lhes prazo extenso, pois a larga maioria morava “pela grande 
extensão desta dilatada Capitania”. Ademais, ele foi além do Rei e prometeu “mandar-lhes 
soldo”. Por um lado, o soldo poderia “os atrair melhor, e assegurar sua concorrência”, e por 
outro lado, ele via que “quase toda esta qualidade de Gente é pobre, e miserável, como quem 
apenas acaba de sair da escravidão, e mal chega a suprir as indispensáveis necessidades da 
vida por meio dos limitados ofícios mecânicos que exercita”.30 

A 14 de agosto de 1775 teve lugar, enfim, a revista dos três terços de pardos e dos dois 
terços de Henriques, o Velho e o Novo. O governador, solenemente, deixou sua “sala cheia 
das Pessoas mais distintas desta Praça”, e desceu “a Parada, revestido de caráter de Sargento 
Mor, com um caderno na mão”. Daí começou a “examinar Companhia por Companhia”. Al-
gumas, disse ele, apresentavam-se “tão faltas, que só contavam de três homens, e outras de 
um”. Dos dois Terços de Henriques apareceram apenas 382 militares, incluindo aí os oficiais; 
“e dos três Terços de Pardos” apenas 415 pessoas tiveram a honra de ser revistados pelo 
governador. Apresentaram-se, pois, 797 pessoas; faltavam 403 para se cumprir a ordem real. 
O problema é que ainda se procederia por exclusão, e por Meneses quase todos estavam ex-
cluídos. Mas como a culpa é sempre dos pobres, Meneses admoestou os oficiais, indagando 
porque lhes fora “apresentado tão pouca Gente”. Os oficiais justificaram-se afirmando que 
muitos moravam em povoações distantes, e que outros já haviam desertado. Notícias ruins 
corriam rapidamente.31

O governador ordenou, assim, nova revista, marcada para 30 de agosto de 1775. Nesta, 
os comandantes apresentaram o mesmo número de pessoas de antes, o que levou o gover-
nador Meneses a uma reflexão profunda. Ele considerou que “não é o mesmo chamar esta 
Gente para um brinquedo militar, quando reina a paz, que para uma recruta de Tropa, quan-
do se teme a Guerra”. Para ele, os mapas do passado estavam corretos. Havia, de fato, muitos 
soldados, “mas”, acreditava ele, “se mostra bem que a Gente de Armas tem diminuído muito 
nesta Capitania, talvez porque fora das ocasiões, tudo são aparências vaidosas”. Mesmo as-
sim, “separados os incapazes e velhos”, o governador, cumpridor fiel das ordens reais, fez 
sua escolha. Daí, marchou “com esta Gente a embarca-la” em dois navios, “temendo que me 
desertasse”. Contudo, como “a gente causava embaraço ao preparo e manobra, que nos ditos 
Navios precisava fazer-se, mandei outra vez desembarca-la e recolhe-la no Colégio que foi 
dos denominados Jesuítas, com as competentes guardas para se conservarem seguros de 
fuga”. Notando que eram poucos os escolhidos, Meneses piorou ainda mais a situação ao en-
viar “uma Ordem circular a todos os Capitães Mores para, em dia certo, que lhes assinalava, 
prenderem, e me remeterem todos os Soldados de Henriques e Pardos que achassem nos 
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seus Distritos”. Esta ordem deu efeito. Poucos dias depois, havia 920 homens no antigo co-
légio dos Jesuítas, ao passo que outras remessas continuavam sendo feitas. “Quase toda esta 
Gente”, continuava Meneses, “assim da que tirei na Revista, como das Recrutas, que vieram 
exceto os Oficiais, estava não sem Fardamento, mas nua”. Ademais, poucos tinham armas, e 
as que existiam estavam defeituosas. A solução para o problema das armas revelou-se quase 
cômica: “mandei fazer oitocentos paus de oito palmos cada um, com pontas agudas, a que 
chamam, nesta Terra, Paus Tostados, lembrando-me de terem sido estas as Armas de que 
aqui se usou durante a expulsão dos Holandeses, as quais os Pretos jogam com admirável 
destreza”. Evocava, assim, o governador as heróicas lutas contra os holandeses para justifi-
car sua improvisação e pobreza de recursos. Fosse como fosse, os batalhões deveriam partir 
para o Rio de Janeiro a 12 de setembro de 1775.32

Enquanto se faziam paus tostados, confeccionava-se roupas de brim, “por ser o Gênero 
mais barato” para vestir aquela gente nua, e se matriculavam os Batalhões, uma feliz notícia 
chegou ao porto do Recife no dia 7 de setembro de 1775: suspendia-se a ordem de recru-
tamento, e os pardos e Henriques não precisavam mais ser enviados ao palco da guerra. 
Segundo Meneses, 

“Para dar cumprimento desta Real Ordem fui logo de tarde ao Colégio dos denominados 
Jesuítas, e mandei sair tudo; Pasmei de ver o movimento que tomou o Povo nesta ocasião: 
os reclusos corriam para suas casas, com tanta pressa que se atropelavam uns aos outros, 
soando por todas as ruas as festivas aclamações de viva El Rey Nosso Senhor; de noite se pôs 
muita parte deste Recife de Luminárias, e acompanhadas de repiques, e seguidas de festas 
que se fazem em ação de graças”.33

Discursos foram proclamados pelas ruas, e “não só neste Povo, [...] mas em toda a 
classe de Pessoas”. Mas talvez o fato mais importante é que, depois das festas, o Recife 
voltou a comer. Antes da ordem de recrutamento aos pardos e Henriques, o alqueire da 
farinha de mandioca, o gênero alimentício mais comum ao povo da América portugue-
sa, custava 640 réis; depois da ordem o preço havia triplicado. Pouco tempo depois, a 
10 de outubro de 1775, o governador Meneses remetia ao Rio de Janeiro, para envio às 
tropas do Sul, dois mil alqueires de “farinha de guerra”, cento e um alqueires de feijão 
e quarenta mil arrobas de “carne do sertão”. Antes, dizia ele, “não poderia remeter ao 
marquês vice-rei mais farinha de guerra porquanto estes moradores, com o terror de se-
rem soldados, tinham fugido para os matos, e desamparado as lavouras; contudo, como 
agora depois que soltei os Henriques e os Pardos destinados para os dois Batalhões, que 
S. Majestade mandava passar ao Rio de Janeiro, tem ocorrido grande abundância deste 
gênero, e a bom preço, por serem os Henriques e Pardos os que, pela maior parte, se 
ocupam nesta qualidade de agricultura”. Dois problemas foram, assim, resolvidos, e os 
Henriques e pardos, pelo menos em Pernambuco, continuaram suas vidas de sempre.34

São Paulo
Restaurada em 1765, à capitania de São Paulo foi atribuído o papel de muralha entre os 

espanhóis e o território das Minas Gerais. Além disso, passou a ser considerada um ponto 
estratégico para a retomada do Sul da América portuguesa. Com efeito, tanto o governador 



Temas Setecentistas

75

D. Luis Antonio de Souza (1765-1775), o famoso morgado de Mateus, como seu sucessor, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha (1775-1782), empreenderam esforços para pôr em prática 
as ordens da coroa, erigindo na capitania uma estrutura militar sem precedentes. Atividades 
de intensa mobilização e recrutamento foram marcas da administração de ambos os gover-
nadores e capitães generais.

Durante seu primeiro ano de governo, em 1765, D. Luis Antonio de Souza comunicou ao 
conde de Oeiras a formação de uma companhia de pardos forros na vila de Santos, uma de 
mulatos em São Sebastião, além da intenção de criar outra tropa de pardos em São Vicente e 
de armar com chuços todos os escravos residentes na costa litorânea.35 Tais medidas, como 
se vê, foram tomadas antes da carta régia de 1766, o que leva a crer que o morgado de Ma-
teus já partira de Lisboa com a ordem de alistar homens de cor nos corpos militares de São 
Paulo. Entre 1765 e 1777, encontramos referências a outros semelhantes corpos, como as 
companhias de mulatos de Taubaté e de Pindamonhangaba, em 1767, a tropa de pardos de 
Jundiaí, e as “companhias dos Pretos” na vila de Paranaguá, nos anos de 1772 e 1776, res-
pectivamente.36 Evidentemente, este foi um momento de regularização, formação, e de forte 
institucionalização destes corpos militares.

As autoridades portuguesas tinham a percepção de que os palcos da guerra não se res-
tringiam às fronteiras do Rio Grande, pois temiam invasões à costa litorânea através da ilha 
de Santa Catarina, das vilas de Paranaguá e Santos, e, sobretudo, ao Rio de Janeiro. Mesmo 
algumas partes da fronteira do Mato Grosso com o atual Paraguai foram focos de conflito en-
tre as coroas ibéricas. Assim, percebemos que, nessas áreas, corpos auxiliares estavam efe-
tivamente incumbidos da defesa da América portuguesa ao longo da guerra de 1774-1777. 
Ou seja, a guerra não se restringiu à fronteira demarcada pelo rio da Prata, como comumente 
se supõe. Conforme as ordens enviadas ao capitão mor de Jundiaí, este deveria aprontar 
homens das ordenanças e das companhias de pardos para a expedição do “Gentio Cayapó”.37 
Ora, esta estranha denominação era, na verdade, um disfarce à militarização portuguesa 
próxima ao Paraguai, nas imediações do presídio de Iguatemi. De fato, em 1774, uma tropa 
de pardos estava destacada neste forte como a “sétima companhia”. Comandada pelo capitão 
Caetano Francisco de Passos, contava com 8 oficiais e 37 soldados, todos pagos. O prestígio 
desta tropa pode ser avaliado pelo valor do soldo para os soldados, maior ou igual às demais 
companhias em serviço no Iguatemi.38 Algum tempo depois, por volta de 1777, o mesmo 
capitão recebeu uma proposta bastante provocativa da parte do próprio governador Martim 
Saldanha. Em breve carta, Saldanha expôs que “Vm.ce está em ocasião de fazer uma grande 
fortuna, se acaso, imediatamente [...] aprontar os soldados aventureiros de sua Companhia e 
a faz[er] bem numerosa para marchar a incorporar-se ao Exército do Rio Grande de São Pe-
dro, para rebatermos aos nossos inimigos”.39 Não obstante a participação ativa do governa-
dor e capitão general na reorganização desta tropa, a amenização das hostilidades entre por-
tugueses e espanhóis tornou desnecessária a marcha da companhia de Caetano Francisco de 
Passos. Daí as ordens para se pôr em liberdade três mulatas, mães de soldados considerados 
desertores deste corpo militar.40 Se, por um lado, ao capitão haveria a possibilidade de enri-
quecer e aumentar seu prestígio, de outro, aos homens de cor selecionados caberia a dura 
realidade do recrutamento forçado e do aprisionamento de familiares em caso de deserção.
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Nota-se a ocorrência de mudanças na composição das tropas de segunda linha forma-
das nos governos de D. Luis Antonio de Souza e de Martim Saldanha: enquanto o primeiro 
inseriu pardos e mulatos na estrutura militar da capitania por meio de companhias especí-
ficas de homens de cor, de acordo com a Instrução Militar41 e com os esforços de guerra – a 
qual se acirrou entre 1775 e 1777 – Saldanha determinou que todos os “homens solteiros 
Brancos, Bastardos, Negros forros, e ainda os papudos [...] e todos os mal casados” estavam 
passiveis de serem recrutados e de servirem a El Rey num mesmo corpo militar.42 Assim, 
a carta régia de 1766 foi citada pelo capitão-general quando os soldados auxiliares de Itu 
protestaram pelo alistamento do filho de uma mulata. Demonstrando a sua particular in-
terpretação, Saldanha argumentou que “por Santa Lei novíssima de El Rey Nosso Senhor 
estão os mulatos forros habilitados para todas as honras civis, militares, e Eclesiásticas”.43 
Provavelmente o governador se referia a lei de 16 de janeiro de 1773, a qual havia libertado 
o ventre das mulheres escravas em Portugal e acabado com “a Nota distintiva de Libertos, 
que a superstição dos Romanos estabeleceu nos seus costumes, e que a União Cristã, e a 
Sociedade Civil faz hoje intolerável no Meu Reino, como o tem sido em todos os outros da 
Europa”. Esta lei aduzia ainda que grandes eram os prejuízos que “resultam ao Estado de ter 
tantos Vassalos lesos, baldados, e inúteis, quantos são aqueles miseráveis, que a sua infeliz 
condição faz incapazes para os Ofícios públicos; para o Comércio; para a Agricultura; e para 
os tratos, e contratos de todas as espécies”. Contudo, Pombal e os governadores coloniais 
procuraram deixar bastante claro que esta lei valia apenas para o Reino, e não para as colô-
nias. Utilizá-la no todo ou parte neste momento servia apenas para dar suporte à retórica 
oficial do recrutamento.44

Da documentação examinada é extremamente difícil extrair dados que forneçam o nú-
mero de soldados e oficiais que compunham estas diversas tropas. Tratando-se das compa-
nhias de pardos e de mulatos, notamos que estas eram relacionadas à parte e brevemente 
nos mapas de corpos militares remetidos ao conde de Oeiras por D. Luis Antonio de Souza.45 
Uma vez que a presença numérica dos homens de cor em São Paulo era consideravelmente 
inferior a das capitanias de Pernambuco e de Minas Gerais, não se constatou ali para este 
período a existência de terços de pretos e de pardos como o dos Henriques. Ao contrário, 
com o estímulo para a formação da Legião de Tropas Ligeiras, entre 1775 e 1777, estes su-
jeitos foram incorporados às chamadas companhias de sertanejos, aventureiros, e caçadores 
– onde poderiam servir ao lado de brancos – além das tropas de pardos e de mulatos forros, 
com as quais não apenas se faria defensável a capitania, mas também contribuiriam para a 
expulsão dos espanhóis no Rio Grande, na ilha de Santa Catarina ou em qualquer parte da 
América portuguesa.46

Minas Gerais
O decreto régio de 1766, como vimos, tinha o intuito de formar as tropas de auxiliares 

para a defesa do Brasil. O governador da capitania de Minas Gerais no ano de seu lançamen-
to, Luís Diogo Lobo da Silva – o qual anteriormente havia sido governador de Pernambuco 
–, logo que soube da ordem real, buscou colocá-la em prática, expedindo aos capitães-mores 
uma carta circular. Nela ordenava que estes formassem tropas de auxiliares, alistando todos 
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homens aptos. Mandou, também, que se formassem terços de pardos e pretos libertos, e 
estipulou que estes deveriam ter seus próprios oficiais e suboficiais. Ou seja, até aqui, ve-
mos que o governador tentava cumprir à risca o que foi ordenado pela carta régia de 1766. 
Porém, uma particularidade de Luís Diogo Lobo da Silva visando cumprir a dita ordem se 
deu quando determinou que os capitães-mores fizessem a contagem de todos os escravos da 
capitania, para que da quinta parte destes fossem separados alguns para comporem terços. 
Portanto, para o governador, o quinto dos escravos de Minas também deveria dar a sua con-
tribuição para a defesa da América portuguesa.47 Essa separação do quinto dos escravos em 
corpos militares não era uma novidade para o governador, pois tal expediente já havia sido 
empregado por Luís Diogo Lobo da Silva na capitania de Pernambuco em 1762.48

Ademais, o governador ordenou na mesma carta circular que os senhores dessem armas 
de fogo aos seus escravos. Seguindo a tradição pernambucana, ele ainda fazia uma longa 
descrição de como se preparar lanças de paus tostados, caso os senhores não possuíssem 
armas de fogo. Após essa descrição, o governador promete: o escravo que se destacasse no 
emprego das armas conseguiria como prêmio a liberdade. É óbvio que, após a distribuição 
dessa carta circular do governador às câmaras e aos capitães-mores de Minas Gerais, houve 
resistências em relação às ordens nela existentes. A câmara da vila do Caeté, por exemplo, 
bem como a de Mariana, enviaram cartas afirmando que todos se negavam a Armar os escra-
vos, uma vez que estes eram “inimigos domésticos dos brancos”, uns “bárbaros infiéis” que 
poderiam executar “o que por muitas vezes têm intentado”.49

Porém, em 1775, nova ordem régia foi expedida. Nesse tempo, o governador de Minas 
Gerais era Dom Antônio de Noronha, um militar de renome em Portugal e amigo pessoal do 
vice-rei do Estado do Brasil, marquês de Lavradio. Exigia-se do governador a reforma de to-
dos os corpos de auxiliares da capitania, a criação de regimentos de cavalaria auxiliar e regu-
lar, além de uma reforma dos terços de pretos e pardos, os quais se encontravam, em 1775, 
bastante desmobilizados.50 Quando a reestruturação militar de 1775 teve efeito, os terços 
de pretos e pardos estavam conectados a duas comarcas principais: a de Vila Rica e a de Rio 
das Mortes. O terço da comarca de Vila Rica era comandado pelo mestre de campo Francis-
co Alexandrino, um homem de cor. Este terço era composto por 17 companhias da própria 
Vila Rica e mais 13 companhias da cidade de Mariana, constituindo, assim, 4 esquadras. Por 
sua vez, o mestre de campo Joaquim Pereira da Silva liderava o terço da comarca do Rio das 
Mortes, composto pelas esquadras de São João del Rei e a da vila de São José. Constituíam 
22 companhias de 60 praças. Ao todo, Francisco Alexandrino comandava 1.800 homens, e 
Joaquim Pereira da Silva 1.320 praças. 51

Como vimos, algumas câmaras não aceitavam o fato de se formarem terços com a quinta 
parte dos escravos. Outras câmaras, como a de São João del Rei, até aceitavam a existência 
de terços de pretos e pardos, porém, reclamavam pelo motivo de essas tropas terem na sua 
frente homens de cor como oficiais.52 Contudo, a guerra nas partes meridionais da América 
portuguesa se encontrava num momento crítico, e o palco da guerra estava muito próximo. 
Era preciso contornar as resistências. Enfim, era preciso recrutas para o sul e tropas para 
defenderem o vice-reino. Em 1775, Noronha envia para a região de conflito no sul 4.085 ho-
mens. Entretanto, somente 757 destes carregavam armas de fogo, o resto utilizava as lanças 
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de paus tostados. Esses homens, em sua maioria negros, se encontravam, como no caso de 
Pernambuco “inteiramente nus, sem mais que umas ceroulas e camisas, com muitas poucas 
armas particulares, e estas desconcertadas”.53 Isso foi um espanto para o experiente gover-
nador e capitão general Saldanha. 

Para defenderem o Rio de Janeiro, em 1776, deveriam ser enviados terços de pretos e 
pardos comandados pelos mestres de campo Francisco Alexandrino e Joaquim Pereira da 
Silva. Em carta de 7 de novembro de 1776, Noronha admitiu ter expedido ordem aos oficiais 
das mesmas companhias para que estes escolhessem “o maior número que for possível dos 
homens mais capazes e mais bem armados, e fazê-los pôr em marcha com toda a brevidade”. 
Isso não foi feito sem reclamações por parte do dito governador e sem a pressão do vice-rei. 
Nas cartas, Noronha afirmou que Minas estava em ruína devido à guerra. Também argumen-
ta acerca dos prejuízos causados pela movimentação militar e pelo recrutamento. Lavradio, 
por sua vez, fez críticas a respeito da qualidade das tropas que chegavam ao Rio de Janeiro 
e da condição dos recrutas que foram para a região de conflito.54 Diante dessas dificuldades, 
Lavradio propunha algo que não era muito novo, nem menos polêmico para a capitania de 
Minas Gerais: volta à tona a idéia de se formar corpos militares compostos por escravos. 
Aos oficiais de cada companhia pediu para que “alistem os negros escravos dos seus distri-
tos, que para estes tenha cada um dos senhores aquelas armas que eles escolherem, já seja: 
chuço, espingarda, flechas, ou qualquer outra qualidade de armas ofensivas, segundo o cô-
modo e possibilidade de cada um; que a gente de cada uma destas companhias seja dividida 
em duas outras companhias, conforme o número que houver de gente, nomeando daqueles 
mesmos pretos para capitães, alferes e oficiais inferiores os que se acharem de mais propó-
sito”.55 Na parte final deste documento vemos a astúcia de Lavradio: 

“Isto que agora te comunico ainda não o tenho principiado a praticar. A 
declaração do prêmio não determino fazer, senão no caso de ser preciso juntá-
los para a ação. Faço primeiro alistá-los, isto feito, determino fazer-lhes alguns 
rebates falsos, para os fazer sacudir aos seus postos, e todo o mais tempo ficam 
eles servindo a seus senhores nos diferentes serviços em que cada um deles os 
costuma a empregar. Se isto se puder praticar em Minas, poderás ter uns corpos 
formidáveis com que me socorras. Porém, como a distância é muito grande, são 
precisas tomar em si logo algumas medidas, para que a demora deste socorro 
não venha a fazer inútil o nosso trabalho”. 56

Aqui Lavradio demonstra ser, além de um bom estrategista, também um grande otimista.
Enfim, os terços de pretos e pardos das comarcas de Vila Rica e Rio das Mortes, foram 

formados por Dom Antônio de Noronha, em 1775, devido às ordens diretas da coroa de Por-
tugal e por demanda do vice-rei Lavradio. Este as poderia utilizar tanto na defesa do Rio de 
Janeiro quanto, se fosse preciso, nos confrontos com os castelhanos no Sul. Contudo, havia 
muitos entraves com relação ao destacamento e utilização de tropas de auxiliares fora da 
capitania. Devido a esses fatores, tudo leva a crer que os terços não foram despachados para 
fora da capitania de Minas Gerais. Entretanto, sabemos que o mesmo governador enviou, 



Temas Setecentistas

79

em 1775, uma soma considerável de recrutas para a região de conflito, sendo a maioria dos 
integrantes dessas tropas homens de cor. Estes, segundo Lavradio, não estavam preparados 
para enfrentar uma guerra e foram, aos poucos, sendo dispensados pelo vice-rei. Mesmo 
assim, havia o temor de um ataque maciço da Espanha contra várias capitanias da Améri-
ca portuguesa, mormente as do sul. Com tantos problemas relativos a utilização de tropas 
provenientes das Minas, Lavradio propôs a Dom Antônio de Noronha um último recurso, 
caso houvesse um ataque na capital: a utilização de escravos para a sua defesa. Isso, porém, 
não foi preciso, pois a guerra chegava, em 1776, ao seu final, para o alívio de boa parte dos 
senhores de escravos da capitania de Minas Gerais. A liberdade como prêmio aos escravos 
ficou para uma próxima oportunidade.

O presente artigo procurou, a par de um único evento – o recrutamento de pardos e 
pretos para a guerra luso-castelhana de 1774-1777 – examinar como diferentes capitanias 
empreenderam esta prática. Como se viu, nelas diferentes reações foram notadas, e diferen-
tes práticas foram levadas a efeito por seus respectivos governadores no sentido de prover o 
Estado do Brasil de pessoas egressas dessas camadas sociais na condição de soldados. 

Tais reações e práticas decorreram, por um lado, da configuração social de cada capita-
nia em particular, notadamente no que diz respeito à sua relação com a escravidão e o tráfico 
de cativos. São Paulo iniciava, muito lentamente, a introduzir cativos africanos em seu seio, e 
poucos eram os homens de cor livres ali existentes por essa época. Em Minas Gerais residia 
uma numerosa camada social formada por negros uma vez que também ali se fixara desde 
meados do século XVIII o maior número de cativos da América portuguesa. Paradoxalmente, 
tratava-se de capitania cuja história era recente. Em Pernambuco, capitania antiga, a escra-
vidão perdera força desde meados do século XVIII, e os homens de cor livres já constituíam, 
na década de 1760, cerca de 40% da população da capitania. Os escravos representavam 
apenas um terço desta. Isso se refletiu nos temores expressados por autoridades e senhores 
em face das medidas adotadas e na própria configuração das medidas. Não se falou num pos-
sível recrutamento de cativos em Pernambuco, por exemplo, porque a camada de homens 
de cor livre era por demais numerosa ali; estes, assim, constituíam o alvo preferencial do 
recrutamento. Tampouco se falou sobre isso em São Paulo, porque os cativos eram escassos. 
Em Minas, capitania em que os escravos abundavam, pensou-se seriamente em empregar 
tais “inimigos internos” na defesa militar.

Por outro lado, institucionalmente, os terços de pretos e pardos eram mais estáveis em 
Pernambuco, onde eles haviam surgido. Seus soldados e oficiais vinculavam-se às armas 
mais na imaginação do passado da restauração, que nas agruras do presente da guerra luso-
castelhana. Não era ali que a coroa portuguesa deveria buscar seus pretos e pardos livres 
para combate. Minas e São Paulo, por vias tortas, por vezes não institucionais, ou por vias 
institucionais marcadas pela improvisação e pela precariedade, atenderam melhor essas 
demandas, refletindo o estado de suas populações de cor no século XVIII e sua posição na 
geografia da América portuguesa. As tropas de Pernambuco, por seu turno, já pareciam mais 
estabelecidas, menos outsiders, a despeito da posição inferior e subordinada na estrutura 
social de seus membros. 

Fica, pois, a lição conforme a qual a comparação de aspecto particular e a história ins-
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titucional podem representar método importante para revelar particularidades e distintas 
trajetórias de diferentes partes da América portuguesa, tornando-a mais compreensível em 
seu conjunto.
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