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...He absolutamente diminuto o numero da Tropa que há, tanto para a defeza 
desta Capitania, como para as muitas diligencias que he necessario mandar 
fazer no interior della, p.r serem as forças dos Officiaes da Justiça de nenhû 
momento para as executarem prendendo os muitos facinorozos q. ha pelo que 
necessita esta Capitania de mais três Companhias de Infantaria, e hum Corpo 
de artilharia de trinta homens, incluzos doze que hâ ao presente, e sobretudo q. 
os seus pagamentos sejão feitos todos os mezes, que a farinha, sendo comprada 
por conta da Real Fazenda, se lhes distribua sem desconto algum de dez em 
dez dias: que o fardamento lhes seja remetido ao mesmo que são fardados os 
Regimentos de Pernambuco: que as armas, armamento, e fardam.to para a tropa 
existente se lhes remeta com a mayor brevidade [...] pois sô assim cessará o 
disgosto com o q’. os soldados servem, se evitarão melhor as dezerçoens, a 
confusão e descaminhos que me consta haver por similhantes principios...

João Baptista Azevedo Coutinho de Montaury, capitão-mor do Ceará, 1783.1

Os contingentes
Era ali, na pequena vila de Fortaleza, onde se localizava o forte de Nossa Senhora da As-

sunção, que se abrigava o quartel das tropas de primeira linha da capitania do Ceará Grande. 
Na América portuguesa, o serviço das armas era obrigatório e todos os homens válidos, ou 
seja, capazes de tomar armas, deveriam estar engajados em um dos seus diferentes tipos 
de tropas: tropas de linha, milícias e corpos de ordenanças. As tropas de primeira linha, 
também chamadas na documentação coeva de “tropas de linha”, “tropas regulares” ou sim-

∗ Agradeço a Andrew Williamson pelas sugestões para a versão final deste texto.
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plesmente “tropas pagas”, eram as únicas tropas pagas e de caráter permanente. Atuavam 
na guarnição das fortificações e tinham regimentalmente como principal função garantir 
a defesa dita “externa” dos domínios portugueses das investidas de piratas, mercenários e 
armadas de outras Coroas européias. Durante a maior parte do século XVIII, o contingente 
de tropas regulares em serviço na capitania do Ceará resumiu-se a uma única companhia 
de infantaria que guarnecia a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, sede do governo 
lusitano na capitania.

Desde os seus primeiros tempos, ainda no século XVII, os contingentes de soldados e ofi-
ciais das tropas pagas que serviam na Fortaleza do Ceará eram enviados da capitania-geral 
de Pernambuco, à qual o governo do Ceará era subordinando.2 Resumiu Tristão de Alencar 
Araripe a história das tropas de linha na capitania:

“Desde os princípios do Ceará, anualmente vinham para o presídio 50 ou 
60 soldados comandados por um oficial subalterno. Quando a capitania aumen-
tou em população, aumentou-se esta força, formando uma companhia de infan-
taria com 110 praças e 20 artilheiros, sendo por decreto de 18 de julho de 1800 
elevado o número daquelas a 143, e destes a 48, os quais depois pelo decreto de 
24 de junho de 1811 foram igualados às praças de infantaria, formando outra 
companhia de 143 artilheiros. Estas duas companhias em 1815 formaram um 
corpo de batalhão, comandado por um sargento-mor incumbido da inspeção 
dos corpos de milícia e de sua disciplina. A organização do dito batalhão, orde-
nada pelo decreto de 31 de julho de 1813, constava, além do referido coman-
dante, de um ajudante e um sargento quartel-mestre; tendo as duas compa-
nhias um capitão, dois tenentes e dois alferes. O total do batalhão era de 194 
praças. O preenchimento das praças de pré fazia-se por meio do recrutamento 
forçado, quando não havia voluntários em número sufuciente. Os recrutados 
serviam por espaço de 8 anos depois de 1775, sendo antes indeterminado o 
tempo de serviço. Era este batalhão a tropa de linha existente no Ceará ao tem-
po da nossa independência política em 1822”.3

Apesar de bastante sumária, até hoje esta descrição permanece sendo o relato mais 
completo da história dos contingentes de tropas de linha que serviram no Ceará. Para Tris-
tão de Alencar, o aumento populacional ocorrido na capitania cearense a partir do fim do 
século XVIII teria sido acompanhado do aumento das suas forças de primeira linha. Se é 
verdade que isso aconteceu, devo acrescentar que esse aumento foi reincidentemente recla-
mado, sobretudo pelos capitães-mores da capitania, como insuficiente e cheio de percalços. 

Segundo o próprio Tristão de Alencar, já em 1708 a câmara de Aquiraz havia pedido ao rei 
a criação de seis alcaides para a prisão dos criminosos na capitania justamente “por não serem 
para isso bastantes os 50 ou 70 soldados do presídio; pois desde 1700 até então havia impunes 
214 delinqüentes, que não eram perseguidos por falta de cadeia e de agentes policiais”.4

A respeito do envio de tropas ao Ceará, um dos primeiros ouvidores do Ceará, Pedro Cardo-
so de Novais Pereira, escreveu carta ao rei D. João V em 1731 que versava exatamente sobre os 
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prejuízos decorrentes do envio feito anualmente da praça do Pernambuco de uma companhia 
de soldados para servir no presídio de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza. Informou o 
ouvidor Pedro Cardoso:

“[...] poez tenho averiguado e vejo que não servem mais que de fazer a V. 
Mag.e [Vossa Majestade] despeza, e escandalizar o Povo com a mâ creação, e 
ruins custumes que tem os soldados desta America, sem haver na guarnição 
mayor cuidado que o de andar lisenciada quazi toda por este Certão em nego-
cio, e [palavra ilegível] continu-o; redundando daqui não meresserem o que V. 
Mag.e [Vossa Majestade] lhe manda dar e conviniencia em tudo aos Comandan-
tes contra o Regimento, e suas Reaos Ordens; o que se verifica do empenho que 
os Capitains fazem p.a [para] vir hum auzentandoce da sua Caza, por hum anno, 
p.a [para] mais de duz.as Legoas: E creyo se pode evitar isto, e atalharence m.tas 
[muitas] dezordens, com V. Mag.e [Vossa Majestade] mandar levantar aqui hua 
Companhia paga dos moradores da Terra e Comarca p.a [para] guarnecer a for-
taleza, por também serem mais seguros, promptos e experimentados no Certão 
p.a [para] qualquer acontecimento [...]”.5 

Como fica visto, Pedro Cardoso alegava a desorganização e a ineficácia das tropas pagas 
enviadas de Pernambuco para servir no Ceará afirmando que, segundo suas averiguações, 
ao invés de cumprirem suas obrigações os soldados recebiam licenças para negociar nos 
sertões da capitania. Fazendo coro à fala do ouvidor-geral Pedro Cardoso, os vereadores da 
câmara de Aquiraz, juntamente com os também ouvidores Antônio de Loureiro e João da 
Maya da Gama, escreveram uma representação declarando os prejuízos causados aos cofres 
da Fazenda Real e aos moradores do Ceará em decorrência das despesas com a vinda anual 
da companhia de soldados regulares de Pernambuco, acrescentando que:

“tambem se queixão os Moradores de q. esta Comp.a q. vem todos os annos 
de Pern.co no d.o barco fretado pella Faz.da de S. Mag.e he hua comp.a de Mercadores 
q. se espalha por toda a Capitania, e recolhem, e levão p.a Pern.co todo o dinhr.o de 
moeda q. nella ha, o q. faz g.de falta a toda a Capitania, e lhe serve de g.de prejuízo”.

Mas isso não era tudo. Em documento anexo àquela representação, o ouvidor Antônio 
de Loureiro foi enfático ao afirmar que os soldados destacados de Pernambuco não serviam:

“mais q. p.a utilizarem se os Capitães q. p.a lucrarem os soldos lhe dão 
licenças p.a andarem por toda a capitania negoceando em tal forma q. sendo 
necessr.o 4 soldados p.a acompanharem em algua delig.a [diligência] os off.es se 
não achão como ja me procedeo [...] tanto q. os Soldados chegam terem logo 
licença, e recolherem se p.a a Praça de Pern.co aonde acharão os seus assentos, e 
ficão correndo com dous Soldos, hu q. o era o soldado já aggregado a sua Comp.a 
[companhia]; outro neste presidio de q. se utiliza o Capitão”.
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Atente-se que o ouvidor alegava a falta de soldados disponíveis para a realização de di-
ligências ao sertão, situação que, conforme procurei mostrar em estudo anterior, alimentava 
um complexo quadro de violências e impunidade na capitania.6 

Alegando evitar tais desordens e descaminhos, assim como as despesas geradas com o 
transporte e manutenção da companhia de soldados vinda de Pernambuco, o conjunto de 
ouvidores e vereadores pedia ao rei D. João V que se formasse uma companhia de tropas 
regulares entre os próprios moradores do Ceará para guarnecer a fortaleza, argumentando 
que “assim se alcansará também irem se estes se policiando de q. m.to necessitão e fixarem 
os soldos na terra, com q. m.to se augmentará”, além de que os moradores locais seriam “mais 
seguros, promptos e experimentados no Certão p.a qualquer acontecimento”.7 

Não obstante a longa explanação dos vereadores e ouvidores do Ceará, em novembro de 
1731 os conselheiros Manoel Galvão de Lacerda e João de Souza, do Conselho Ultramarino, 
ordenaram que a companhia que servia no Ceará continuaria a vir de Pernambuco.

Passados alguns anos, em carta de 28 de junho de 1744, o capitão-mor do Ceará João 
de Teive Barreto e Menezes expunha novamente ao rei D. João V sobre desordens cometidas 
pelos soldados pagos que serviam em Fortaleza e o prejuízo causado aos moradores da capi-
tania com a remessa da companhia de soldados de Pernambuco para servir no Ceará, infor-
mando ao soberano sobre a conveniência em se mandar estabelecer uma companhia efetiva 
na capitania. A resposta, que veio através de provisão real de 19 de novembro de 1746, mais 
uma vez foi negativa: “Me pareceu dizer-vos que não pareceu conveniente innovar couza 
alguma nesta materia, e se os Soldados delinqüirem, os castigareis como for razam, e não 
o podendo fazer por algum embarasso, ou por se fazer alguma desordem na marcha dareis 
conta ao Governador de Pernambuco para mandar proceder como for Rezam”.8

Vale observar que um pedido bastante semelhante aos mencionados acima havia sido 
feito em 1697 na vizinha capitania do Rio Grande. Solicitando que o recrutamento dos vinte 
soldados que serviam na fortaleza dos Três Reis Magos em Natal “fossem escolhidos [...] en-
tre os naturais e aqui pagos”, alegando que estes seriam “mais empenhados na conservação 
da terra em que nasceram”, também naquela ocasião o pedido foi negado, sendo levantada a 
suposição de que o recrutamento dos soldados entre a população local poderia ser um cami-
nho para desvios fiscais através da nomeação de parentes, criados e escravos para a tropa.9 
Diante disso, provavelmente as recusas dos pedidos no Ceará baseavam-se tanto no possível 
interesse em manter o controlo do Ceará subordinado a Pernambuco quanto na experiência 
acumulada acerca dos interesses velados que poderiam estar escondidos por trás daquele 
tipo de solicitação.

Polêmicas à parte, a documentação acima acaba por mostrar que, pelo menos até a década 
de 1740, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção continuava sendo guarnecida por uma única 
companhia de tropas regulares, que constituía a totalidade do contingente de tropas de primeira 
linha em toda a capitania.

Avançando até o ano de 1762, encontramos as povoações do longínquo Ceará surpreendi-
das com a obrigatoriedade de empreenderem um conjunto de medidas militares apressadas e de 
última hora. Pela intensidade da sucessão das portarias, ordens régias, editais e bandos seguida-
mente tornados públicos, podemos deduzir que não foi sem certo alvoroço que o capitão-mor co-
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mandante da capitania, João Baltasar de Quevedo Homem de Magalhães, cumprindo ordens ré-
gias que lhe foram transmitidas pelo capitão-general governador de Pernambuco, seu superior, 
mandou que “sem demora” e “indefectivelmente” cada um dos comandantes dos onze portos de 
mar e enseadas da capitania se guarnecessem com as tropas dos terços de auxiliares respectivos. 
O motivo: proteger os domínios americanos de El Rey “de qualquer incivilidade a que se queirão 
atrever inopinadamente por mar, ou por terra algua das naçoens estrangeiras, querendo intentar 
com violência entrada em algú dos portos [...] deste reyno”.10 Assim se fez sentir na capitania do 
Ceará o envolvimento de Portugal na Guerra dos Sete Anos (1756-1763).11 

Esse conflito europeu, iniciado em 1756, opôs a aliança entre França e Áustria à formada 
entre Inglaterra e Prússia. Através do chamado pacto de família, firmado em agosto de 1761 en-
tre os Bourbons das casas reais de França, Castela e Nápoles, os franceses conseguiram a aliança 
dos espanhóis.12 Até então a posição mantida pelo Secretário dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra português, Sebastião José de Carvalho e Mello, o então conde de Oeiras e futuro marquês 
de Pombal, havia sido de neutralidade. Pressionado diplomaticamente por ambos os lados, e 
diante da premência de uma invasão espanhola, em 1762 os portugueses aliaram-se à Inglaterra 
e se viram impelidos a arregimentar as suas forças militares, que se achavam desorganizadas.13 

Relativamente ao Ceará, esse episódio deixa evidente que a responsabilidade pela defesa da 
capitania é delegada pesadamente às tropas milicianas, o que mostra a precariedade e a reduzida 
importância das tropas de primeira linha na capitania, que regimentalmente eram as forças que 
deveriam proteger a costa do assédio de armadas das ditas “naçoens estrangeiras”.

A tabela abaixo nos informa sobre a relação entre o número de vilas, freguesias e população, 
e os contingentes de tropas regulares na capitania de Pernambuco e suas anexas:

Distribuição de vilas, freguesias, população e tropas de linha na capitania de Pernambuco e 
suas anexas

Distribuição de vilas, freguesias e população (1777) Tropas de linha (1775)

Capitania Vilas Freguesias População Tropas de Linha

Pernambuco 14 45 229.743 (62, 30%)
2 regimentos

1 corpo de artilharia

Paraíba 05 11 052.468 (14,00%) 3 companhias

Rio Grande 04 09 023.812 (06,70%) 2 companhias

Ceará 13 20 061.408 (17,00%) 1 companhia

Total 36 85 363.238 (100,00%)

2 regimentos

6 companhias

1 corpo de artilharia

Fonte: As informações sobre a distribuição de vilas, freguesias e população foram retiradas do censo geral de 
1777-1782, analisado por Maria Sylvia Porto Alegre em “Aldeias indígenas e povoamento do Nordeste no final 
do século XVIII: aspectos demográficos da cultura de contato”. In: Revista de Ciências Sociais Hoje. São Paulo: 
Hucitec/Anpocs, 1993, pp. 195-218. As informações sobre a distribuição das tropas regulares foram obtidas em: 
“Ofício do governador de Pernambuco José César de Menezes ao secretário de estado dos Negócios da Marinha 
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e Ultramar Martinho de Melo e Castro sobre o fardamento dos soldados do Ceará, 5 de janeiro de 1775”. AHU, 
Avulsos, Ceará. CT: AHU ACL CU 017, Caixa 7, Doc. 554.

Comparativamente, observamos que em 1777, apesar da capitania do Ceará apresentar 
a segunda maior população (17%), o segundo maior número de vilas (13) e de freguesias 
(20), continuava com apenas uma única companhia de tropas de primeira linha. A vizinha 
capitania do Rio Grande, por exemplo, era guarnecida por duas companhias de tropas regu-
lares, o que equivalia ao dobro do efetivo daquele tipo de tropas na capitania do Ceará, ao 
passo que a população do Ceará era mais de duas vezes e meia superior à residente no Rio 
Grande. Esse reduzido efetivo ajuda a explicar o fato de que, quando foi declarada a entrada 
de Portugal e seu Império ultramarino na Guerra dos Sete Anos em 1762, o capitão-mor go-
vernador do Ceará, João Baltasar de Quevedo Homem de Magalhães, imediatamente apres-
sou-se em acionar as tropas auxiliares formadas pelos próprios moradores para a proteção 
dos portos de mar e enseadas da capitania, o que seria obviamente impossível de ser feito 
pela única companhia de primeira linha então existente no Ceará. 

Em termos práticos, o reduzido efetivo de tropas regulares na capitania do Ceará aca-
bava por requerer quase sempre o auxílio das tropas milicianas e corpos de ordenança es-
palhados pelas suas vilas e sertões, o que tinha como conseqüência lógica o alargamento da 
ingerência dos senhores locais que possuíam as patentes do oficialato daquelas forças sobre 
as populações locais, terminando por fortalecer o seu poder de mando e criando uma ampla 
margem para a ocorrência de desmandos de natureza diversa.14

Existe copiosa correspondência através da qual tanto o capitão-mor governador quanto 
o ouvidor da capitania, em virtude do restrito número de soldados pagos e das distâncias 
que se lhes impunham as diligências aos sertões, delegam a importantíssima responsabili-
dade de controle sobre as populações sertanejas àquelas tropas, leia-se: àqueles senhores. 
Foi assim em 1769, quando em consideração às “grandes distâncias destes Sertoinz e os 
insultos que se cometem nelles” o capitão-mor governador Antônio José Victoriano Borges 
da Fonseca ordenava aos comandantes de milícias e ordenanças da capitania “soubre os au-
cilioz de mão militar tanto para a condução de prezos como para qualquer deligencia do Rial 
Servisso”.15 Naquele mesmo ano, corpos de ordenanças atuavam na cobrança de impostos 
nos sertões da capitania.16 Já em 1779, diante das insistentes reclamações dos fazendeiros 
da ribeira do Aracatiassu acerca do roubo de gados, a solução encontrada pelo capitão-mor 
Antônio José Victoriano Borges da Fonseca foi justamente recorrer às tropas locais ordenan-
do ao comandante daquela ribeira que:

“tendo notícia de quaesquer gados, Vacuns, e Cavalares q’ se pegarem sem 
ordem expressa de seos donos, fasa prender, e remeter prezos para a Cadeia 
desta Fortaleza a todos q’ se acharem culpados nestes absurdos, e furtos, para 
dela serem entregues a Justiça e punidos [...]. E os Comandantes das Compa-
nhias de Auxiliares e Cavalaria dêem todo o auxílio de Mão Militar que lhe for 
Requerido pelo mesmo Comandante da Ribeira”.17

Todavia, voltemos mais uma vez a tratar diretamente das tropas de linha. Na década de 
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1780, portanto, cerca de vinte anos depois do alarde geral provocado na capitania cearense 
pela entrada da monarquia lusitana na Guerra dos Sete Anos, um detalhado relatório sobre a 
capitania do Ceará reservava comentários especiais sobre as suas forças militares. Tratava-
se da Notícia Geral da Cappitania do Seara Grande, escrita pelo capitão-mor João Baptista 
de Azevedo Coutinho de Montaury, com quem esteve o governo da capitania do Ceará entre 
1782-1789. Em sua Notícia Geral Montaury fez questão de anotar que:

“As diminutas forças de hûa Companhia que há em toda aquella Capita-
nia, ainda que não podem ser bastantes, nem ainda para a defeza da Capital, 
o ficão sendo menos pela falta de regularidade, e boa disciplina, pois sendo 
pagos, tendo quartel, Hospital, e tudo o mais que he necessario para a sua con-
servação, já estabelecido, só lhe falta a disciplina, e methodo de Tropa regular, 
o que se pode obviar pela forma seguinte: Acha-se vago o posto de Capitão na 
dita Companhia”.18

O capitão-mor Montaury enfatizou, portanto, o caráter limitado da “pequena Tropa re-
gular de húa Companhia, que devera constar de cem soldados, e Officiaes, e Officiaes infe-
riores competentes, (cujo capitão se acha ao prezente vago): e dois Ajudantes de Infantaria; 
cujos Soldos são regulados pela mesma forma que em Pernambuco.” Apesar de criticar a 
existência de tão reduzido efetivo para guarnecer a capitania, o capitão-mor acusou a fal-
ta de disciplina como razão para o comprometido estado em que se encontrava a defesa 
até mesmo da sua sede, a vila de Fortaleza, alegando estarem os soldados e oficiais “sendo 
pagos, tendo quartel, Hospital e tudo o mais que he necessario para a sua conservação”. No 
entanto, a alegação de João de Montaury de que a tropa de linha teria as condições materiais 
necessárias para a defesa da vila de Fortaleza entra em contradição com um outro trecho 
do seu relato em que afirma que “sendo a Fortificação [de Nossa Senhora da Assunção] a 
primeira, e mais essencial couza, que deve re[e]dificar-se, se acha totalmente arruinada, húa 
única Fortaleza, que há em toda aquella dilatada Cappitania.” Curiosamente, aquele mesmo 
capitão-mor afirmaria em 1783 que entre as praças das tropas regulares “os mais bem en-
roupado [sic] que havia, não passava de ter duas camisas, e duas siroulas de pano de algodão 
muito grosseiro tecido na mesma terra, e desta forma vestidos montão guardas, e fazem 
todo o mais serviço com o pê no chão”.19 Note-se aqui que, ao afirmar que os soldados das 
tropas de linha que faziam a guarnição da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção serviam 
descalços, o capitão-mor não só denunciava a situação de miséria em que se encontravam, 
como sugeria a associação entre a condição dos soldados e a condição de escravos e índios.

Um outro relato sobre as tropas de linha do Ceará é datado de 10 de outubro de 1792, 
quando o então capitão-mor da capitania do Ceará Luís da Motta Féo e Torres, que gover-
nou o Ceará no período 1790-1799, enviava um ofício ao secretário de estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, prestando contas dos três anos do seu 
primeiro mandato no governo do Ceará. Estando a capitania a atravessar a sua mais devas-
tadora seca do século XVIII, é bastante interessante que praticamente a metade do seu rela-
tório seja dedicada justamente ao estado das suas tropas. Essa atenção revela a centralidade 
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da função controladora que recaía sobre as tropas militares em um momento tão delicado 
quanto aquele. Como habitualmente tratavam de fazer os administradores régios na capita-
nia, tentando evidenciar a diligência dos seus serviços nos supostos melhoramentos ocorri-
dos na capitania durante os seus governos, disse Féo e Torres: 

“Logo que cheguei a esta Capitania e tomei posse do seu Governo, tive por 
objeto dos meus disvelos a prontificação dos reparos d’Artilharia da Fortaleza, cujas 
Pessas se achavão quase desmontadas na frente do aquartelamento, e incapazes de 
laborar, sobre hum monte de área, sem mais estacadas ou Reducto: Conseguidos os 
mencionados reparos, que vierão remattidos de Pernambuco, passeis a construir 
hum pequeno reducto de madeira, em que por faxina trabalhou a Tropa terraple-
nando [sic] o terreno mais acomodado, e introduzindo nelle saibro, com o qual fi-
cou o mesmo terreno em estado de poder com mais facilidade manobrar a Artilha-
ria, o que tudo se fez com diminuta dispeza, e com approvação do mesmo General.

Passei logo a diligenciar, e consegui ver fardada esta Tropa paga, que eu 
achei, e havia muitos annos andava em Camisa, e seroulas, figurando mais de 
mendigos, que de Soldados, e offerecendo à vista hum objeto de compaixão aos 
Nacionaes, e de ludibrio aos Estrangeiros, que por algum incidente arribassem 
as costas desta Capitania; e porque a extensão dellas não tem, nem permitte ou-
tra defensa mais, que a das Tropas Auxiliares, olhei a existencia, e conservação 
destas em bom estado, como unico meio para embargar qualquer invasão de 
Nação Estranha, e para esse effeito passei pessoalmente em primeiro Lugar a 
passar revista, e inteirar o Terço de Infantaria Auxiliar destas Marinhas do Cea-
rá, e sucessivamente ao Terço Auxiliar das Marinhas do Acaracu, ao Regimento 
de Cavalaria Aux.ar das Vargens de Jaguaribe, e aos da Cavallaria do Ico, e Serra 
dos Cocos, dos quaes ficarão os primeiro quatro no melhor estado que se pode 
considerar, e os dois últimos em via de se porem no mesmo estado: para estas 
diligencias me foi necessario fazer viagens de secenta, e mais legoas, e dispezas 
mayores que a minha possibilidade nas ponderadas Revistas determinadas 
pelas Ordens de S. Mag.e expedidas pelo Ex.mo Gen.al de Pernambuco no tem-
po do meu Antecessor, as quaes este por cauza das suas molestias não deo 
execução, assim como eu ainda a não tenho dado completa, deixando de pas-
sar Revista aos Regimentos de Cavallaria dos Cariris Novos, e dos Inhamús 
estabelecidos em distancia de mais de 100 legoas no interior do Sertão, por 
cauza da numca vista seca, que tem devastado esta Capitania com a perda de 
inúmeros gados de toda a sorte, destruição de lavouras tanto de mandioca, 
como de algodão; em Razão do que se tem visto huma grande parte destes 
Povos na precizão de emigrarem de humas para outras terras, encontrando 
em toda a parte a mais dura fome[...]”.20 

Possíveis exageros à parte, dificilmente o capitão-mor Féo e Torres poderia ser tão en-
fático em asseverar que os soldados da companhia da tropa paga da capitania se asseme-
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lhavam mais a “mendigos” que a soldados, ou ainda que seriam “objeto de compaixão aos 
Nacionaes, e de ludibrio aos Estrangeiros, que por algum incidente arribassem as costas 
desta Capitania”, se as suas condições realmente não estivessem bastante precárias quando 
chegou à capitania em 1790. Apesar de fazer importante referência às ordens régias que 
determinavam a realização de freqüentes “mostras”, como eram chamadas as revistas das 
tropas, que haviam sido lançadas ao tempo do capitão-mor João Baptista Azevedo Coutinho 
de Montaury, seu antecessor no governo da capitania, certamente o trecho mais revelador 
do ofício de Féo e Torres é aquele que afirma que o poder militar efetivo do Ceará residia nas 
tropas auxiliares, tendo em consideração o estado de precariedade das tropas de primeira 
linha na capitania. Ressalte-se ainda que segundo o capitão-mor os próprios soldados da 
tropa de linha haviam trabalhado nas obras de construção de um reduto de artilharia para 
a defesa da vila de Fortaleza, o que teria repercutido em “diminuta dispeza” para os cofres 
reais. Além do próprio caráter degradante associado ao trabalho mecânico, em outras ocasi-
ões índios retirados dos aldeamentos haviam sido utilizados para a reconstrução e reforma 
das dependências da fortaleza, o que sugere mais uma vez a baixa consideração social dos 
soldados das tropas pagas. 

No ano de 1799 assumiu o comando da capitania do Ceará o chefe-de-esquadra Bernar-
do Manuel de Vasconcelos que, em ofício de 29 de outubro daquele ano, informou o secre-
tário de estado dos negócios da marinha e ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho sobre a 
precariedade da defesa da capitania pelas suas tropas regulares:

“Da informação assinada pelo Tenente Commandante do Corpo de Arti-
lharia desta Capitania verá V. Ex.cia o estado da deffenção della, e o que aqui he 
de extrema necessidade para a sua guarnição, e segurança. Os portos abertos, 
os chamados Fortes, e Reductos sem artilharia, sem fortificação, e sem petre-
chos, eis aqui o miseravel estado desta Colonia utilíssima [...]. Digne-se por tan-
to V. Ex.cia de occorrer a esta extremidade de carência [...]”.21 

Como faz menção, para comprovar a sua relação do “miserável estado” de defesa da 
capitania, o governador Bernardo Manuel de Vasconcelos anexa ao seu ofício o “Mapa do es-
tado actual do piqueno Corpo de Artelharia que guarnece a Fortaleza de N. Snr.a de Asumção 
da Capitania do Seará grande”, datado de 22 de outubro de 1799, que arrola um acanhado 
efetivo composto por um tenente, um sargento, um furriel, um cabo, um tambor e 21 solda-
dos, num total de apenas 26 praças. 

Conjugado ao reduzido número do corpo de artilheiros, que juntamente com uma única 
companhia de infantaria constituíam a totalidade de tropas regulares na capitania para o 
ano de 1799, em um outro ofício de sua autoria o capitão-mor governador Bernardo de Vas-
concelos declarou que havia achado “toda a Tropa nua e incapaz de apparecer aos olhos do 
público.” Segundo o governador, isso se dava porque o pagamento de dezesseis mil e vinte 
reis feito de dois em dois anos destinado ao fardamento das praças da tropa de linha não era 
suficiente para um soldado se fardar, dada a “carestia dos generos” na capitania.22

Aquele estado de coisas acabou levando o governador Bernardo de Vasconcelos a repre-
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sentar novamente ao secretário de estado de negócios da marinha e ultramar, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, em 31 de dezembro de 1800:

“sobre a necessidade, que eu [Bernardo Manuel de Vasconcelos] reconhe-
cia de se augmentar o número de cento e huma praças de que se compunha a 
Companhia da Infantaria, que goarnece a Praça desta Villa da Fortaleza a cento 
quarenta e três Soldados; como também de serem quarenta e oito os Artilhei-
ros, que herão somente vinte”.23 

Observe-se que, ao mencionar a necessidade de aumento do número de praças da arti-
lharia, o capitão-mor governador afirma que em fins do ano de 1800 aquele corpo compu-
nha-se agora de somente 20 homens, e isso sabendo-se que, apenas um ano antes, o “Mapa 
do Corpo de Artilharia” acusava que aquele contava com um total de 26 praças. A reduzida 
dimensão do corpo de artilheiros evidencia-se ainda mais quando comparado à companhia 
de infantaria, cujo efetivo de 101 praças era considerado também inadequado às dimensões 
demandadas pela defesa da capitania. Segundo o governador Bernardo de Vasconcelos, era 
necessário o acréscimo de 42 novos homens, o que por sua vez equivalia a duas vezes o nú-
mero total de artilheiros então existente.

Aos 26 de outubro de 1808 o governador da capitania do Ceará Grande, Luiz Barba Alar-
do de Meneses, mandava publicar em toda a capitania o decreto real de 10 de junho daquele 
mesmo ano, pelo qual o príncipe regente D. João VI declarava guerra à França em conseqüên-
cia da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, ocorrida após a hesitação portuguesa 
em cumprir a imposição de bloqueio continental à Inglaterra, determinado por Napoleão:

“Luiz barba Alardo de Menezes &ª Faço saber a todos os habitantes da 
Capitania do Ceará Grande, que o Principe Regente Nosso Senhor por seo Real 
Decreto de 10 de Junho do prezente anno Foi servido em virtude da declaração 
de guerra que lhe fez o Imperador dos Francezes contra a Sua Croa [Coroa] de-
clarar semelhantemente a Guerra ao referido Imperador, e aos seos Vasallos”.24

Com esse episódio, assim como ocorrera em 1762, mais uma vez ficou evidente que o 
poder militar no Ceará estava descentralizado, posto que a grande maioria do efetivo militar 
da capitania era constituída pelos terços auxiliares milicianos e os corpos de ordenanças 
formados pelos próprios moradores da capitania. Apesar da diversidade de conjunturas e 
interesses em questão, de pelo menos meados do século XVIII até os inícios do seguinte, di-
ferentes autoridades régias da capitania reclamaram a falta de investimento metropolitano 
nas suas tropas de primeira linha.

A continuidade dessa visível situação de exigüidade levou o príncipe regente D. João VI 
a ordenar em 1811 ao seu Conselho Supremo Militar,25 criado a primeiro de abril de 1808 e 
sediado na corte do Rio de Janeiro, que fosse igualado no Ceará o número de praças da com-
panhia de artilharia ao da companhia de infantaria, para que se atingisse assim o cômputo 
de 143 praças. Tal ordem teve como motivação exatamente o fato de que parecia claro aos 
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olhos do soberano e de seu Conselho Militar que “o número de praças que actualm.te tem a 
Companhia d’Artilharia da Guarnição da V.a da Fortaleza do Ceará, não hé sufficiente para o 
Serviço a q’ está destinada”, o que impunha a determinação expressa de que “aquella Compa-
nhia [de Artilharia] seja organizada de novo, com cento quarenta e tres praças, e igualando 
se a Companhia de Infantaria de Linha da Guarnição da mesma Villa”.26

Os soldados d’El Rey
Rapariga, tola, tola,
Olha o que tu vais fazer,
Vais casar com um soldado,
Melhor te fora morrer!
(Canção popular portuguesa27) 

...esta Tropa paga, que eu achei, e havia muitos annos andava em Camisa, 
e seroulas, figurando mais de mendigos, que de Soldados, e offerecendo à vista 
hum objeto de compaixão aos Nacionaes, e de ludibrio aos Estrangeiros, que 
por algum incidente arribassem as costas desta Capitania.

(Luís da Motta Féo e Torres, capitão-mor da capitania do Ceará, 1792.28)

O recrutamento
Apesar da denúncia do estado de miséria em que se encontrava a tropa regular do Ce-

ará em 1792 feita pelo capitão-mor Féo e Torres, vimos na seção anterior indícios de que 
o quadro de precariedade, dificuldades e desordem das tropas de primeira linha no Ceará 
tinha um passado muito mais antigo. De maneira geral, na capitania do Ceará a realidade das 
tropas de linha não parece ter sido muito distinta dos outros contingentes daquele tipo de 
tropa em serviço noutras partes da América portuguesa.

Quanto às condições em que se dava o recrutamento de suas praças, Tristão de Alencar 
Araripe afirma que quando não havia voluntários em número suficiente “o preenchimento 
das praças de pré fazia-se por meio do recrutamento forçado”.29 Já uma carta régia publicada 
na capitania do Ceará em 1761, que tratava do controle sobre as populações ditas “ciganas” 
do Estado do Brasil, revela que o recrutamento para a tropa de linha era utilizado como 
forma de punição a elementos indesejados. Segundo o seu texto, aquela missiva régia visava:

“detreminar que os Siganos que se achasem neste Estado do Brasil vives-
sem conforme os mais vasallos e sem os traficos de [ilegível] de Escravos Ca-
vallos e mais couzas de que custumão fazer com justos e enganos de suas artes 
e que aos mesmos se não consentissem armas de qualidade alguma nem ainda 
as defensivas, e não se subjeitando a tão justa determinação fosem prezos e se 
lhes sentase prasa de Soldados para hirem para os presidioz e que se lhes tiras-
sem os filhos e judicialmente se repartisem pellos moradores para melhor os 
educarem a maneira de orfãons e como alguns se refugiarão das Praças em que 
servião procurando o Centro dos Sertoens, onde alem de contenuarem na mes-



56

José Eudes Arrais Barroso Gomes

ma vida poderião intentar coizas mais perniciozas não sô ao bem comum do 
Povo mas tam bem a tranqüilidade delle se me Recomenda da parte do sobre-
dito Senhor [o rei] grande vigilancia sobre o referido [...] com toda cautella”.30 

Determinando a proibição do uso de quaisquer tipos de armas por “siganos”, aquela 
medida impunha o recrutamento para as tropas regulares como punição para os ditos “siga-
nos” infratores das leis de Sua Majestade: uma vez presos, se lhes deveria “sentar prasa de 
soldados para hirem para os presidioz”.31 O mais interessante, no entanto, é que de antemão 
já se previa a deserção. 

Assim como esse exemplo relativo a ciganos, vários editais publicados no Ceará que 
ordenavam a prisão de sujeitos considerados “vadios”, “vagabundos” ou “criminosos” 
determinavam a sua incorporação como soldados nas tropas regulares. Tristão de Alen-
car Araripe ressalta o caráter do recrutamento militar como instrumento de controle 
social sobre “a gente turbulenta” encontrada entre as camadas mais pobres na capitania 
do Ceará,32 mecanismo que não se aplicaria aos autores de desmandos pertencentes às 
camadas dominantes, já que aos mais poderosos moradores eram destinadas as posi-
ções de comando das tropas locais.

Tão notória era a ojeriza ao recrutamento para as tropas regulares na América portu-
guesa que a própria administração colonial chegou e reconhecer que a incorporação como 
soldado nas tropas profissionais implicava para o recruta “a perda das suas liberdades por 
toda a vida no dito serviço”. A situação era tal que, em 1775 o serviço nas tropas regulares, 
antes prestado por tempo indeterminado, passou a ser limitado a oito anos como forma de 
incentivar o alistamento voluntário: 

 
“Antonio Joze Victoriano Borges da Fonseca Ten.e Cor.el de Infantr.a com o 

governo da Cap.nia do Ceará gr.e p.r El Rey N. Snr. &ª Faça saber a todos os mora-
dores de dita capitania que o Ill.mo e Ex.mo Snr. General me ordenou em Carta de 
dezaseis do mez pasado fizese publicar o Bando seg.e

...Faço saber que S. Mag.e Fid.e p’ Sua Real Carta de 28 de Marso do cor-
rente ano [de 1775] p.a tirar do espírito de todos os moradores digo de todos 
os abitantes dezta Cap.nia e Suas anexas a Repugnancia que tem ao Serv.o militar 
ocazionado do Orror que lhe faz a perda das suas liberdades por toda a vida no 
d.o serviço, foi servido por Sua Real grandeza declarar o seg.e Que todas as peso-
as que voluntariam.e se quizerem alistar p.a entrar na Tropa, não serão Obriga-
dos a Servir mais que o precizo termo de Oito Anos”.33 

A limitação do tempo de serviço não parece ter diminuído o reconhecido “orror” e “re-
pugnancia” dos moradores da capitania em relação à sua incorporação nas fileiras das tro-
pas regulares dado que, em 1808, face aos esforços de defesa diante da possibilidade de as-
sédios de armadas francesas, o capitão-mor do Ceará Luiz Barba Alardo de Menezes enviou 
carta-circular a todos os capitães-mores de ordenanças da capitania com vistas a preencher 
a soldadesca da tropa de linha estacionada em Fortaleza, mais uma vez flagrada incompleta:
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“As circunstancias actuaes deste Continente, que exigem estejão os Corpos 
Militares desta Capitania completos, e naquelle bom pé de disciplina, e organi-
zação, que S. A. R. [Sua alteza Real] deseja, são justamente o fundamento para 
que eu nesta occasião ordene a V. M. [Vossa Mercê], que passe logo a determinar 
aos Capitães das Companhias das Ordenanças dessa Villa examinem se alguns 
dos soldados dellas querem voluntariamente vir empregarse no Real Serviço 
em a tropa paga desta Capital, assegurando-lhes antecipadamente, que toma-
rão nisto hûa resolução m.to honrosa, e agradavel ao mesmo Soberano Senhor. 
2º Que o seo bom procedimento, sobordinação, selo, e promptidão no Real Ser-
viço lhes dará direito ao acesso aos postos, que lhes competirem: 3º Que as 
filhas legitimas dos Officiaes, e soldados da Tropa pága desta Capitania, ficando 
orphãos são dotadas para os seos casamentos com quantias provenientes de 
hum fundo applicado para estes fins, o qual eu consegui mediante a piedoza 
liberalidade de muitas pessoas, que para isso concorrerão, e que tiverão a satis-
fação de verem a formalidade desta tão devota acção praticada em o mez preté-
rito passado publicamente a favor de oito que tiverão a satisfação de verem. 4º 
Que: Podem mesmo os que forem casados, ou tomarem depois de ja alistados 
este estado, haverem a segura consolação e certeza de que se tiverem filhas 
de legitimo matrimonio, ficão estas no caso da orphandade amparadas com os 
seos dotes para poderem casar. 5º que: todos aquelles, que tiverem propensão 
e dezejos de se applicar ás primeiras letras; Arimethica, Geometria; Álgebra; e 
Trigonometria e a alguns dos estudos pertencentes a Tática militar das tres ar-
mas de Infanteria Cavallaria, e Artelharia, acharão nesta Capital hûa aula onde 
possão sificientemente instruir-se para com preferencia aos que não tiverem 
esta instrucção serem promovidos aos postos Militares, e adiantarem-se consi-
deravelmente na brilhante carreira das Armas tão pouco animada neste conti-
nente, e tão importante para a sua energica defeza, e segurança”.34

Desse modo, se em 1775 o tempo de serviço para os recrutas voluntários nas tropas 
regulares fora limitado a oito anos, em 1808 a oferta de benefícios foi aumentada, estando 
entre as novas vantagens: a promessa de promoções; a garantia de dote para as filhas legíti-
mas de oficiais e soldados; e o acesso a aulas de primeiras letras, matemática e tática militar. 
Não obstante a isso, a mesma carta-circular dizia que:

“Se porem (o que não tenho a esperar) nenhum dos motivos referidos for 
capaz de estimular aquelles a quem cada hum dos mencionados Capitães con-
vidar a q. venhão voluntariamente com com tão grandes vantagens no serviço 
de S. A. R. então determinará V. M. a elles Capitães, que cada hum reclute na sua 
Companhia hum homem ou hum moço robusto, de probidade e honra para vir 
assentar praça nesta guarniçção; e V. M. me irá logo remettendo os reclutados 
com as suas filiações respectivas; certificando-os, que não excederá de seis an-
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nos o seo serviço”.35 

Assim, apesar das vantagens oferecidas, o capitão-mor Barba Alardo calculava a necessi-
dade do recrutamento obrigatório, ainda neste caso com o atrativo da promessa de que seria 
dada baixa ao recruta após o período de seis anos de serviço.

Estudando o recrutamento no Brasil durante os primeiros anos do Império (1822-
1831), o brasilianist Michael McBeth ressaltou a similaridade entre o recrutamento e a es-
cravidão. O mais instigante, contudo, é que o exemplo tomado por McBeth para assinalar a 
terrível semelhança entre a violência do recrutamento militar e a captura de escravos em 
África foi exatamente relativo ao Ceará.36

O sistema de paga
Quanto ao sistema de paga das praças que serviam no Ceará, temos notícia de que a falta 

de pagamento foi justamente o motivo da revolta dos soldados da tropa de linha de Fortaleza 
durante o governo do capitão-mor Jorge de Barros Leite (1700-1704). É sabido que aquele 
não havia sido o único motim encetado pelos soldados da companhia de tropas regulares da 
capitania, dado que Tristão de Alencar Araripe historia que, durante o período do governo 
interino do comandante João da Mota, aquele capitão-mor “reprimiu a insolência dos solda-
dos do presídio”:

“Logo em princípio [do governo de Gabriel da Silva Lago, em janeiro de 
1706,] o capitão Antonio Garro, comandante do presídio, amotinara os solda-
dos, pondo-os em armas contra o governador. Intimado Antonio Garro do crime 
de desobediência, procedeu com manifesta violência: espancou o escrivão, que 
intimou o auto de desobediência, e fez jogar a artilharia da fortaleza contra a 
casa de residência do governador, destruindo parte da mesma casa. 

Ato tão precipitado não teve conseqüência mais funesta: o capitão e sol-
dados culpados foram presos e, depois, remetidos para a Bahia para serem ali 
julgados e punidos”.37

Em 1712, por sua vez, os oficiais da vila de São José do Ribamar acusavam o capitão-mor 
do Ceará, Francisco Duarte de Vasconcelos, de não cumprir a ordem relativa ao pagamento 
em dinheiro à infantaria.38 

Segundo afirma Eusébio de Sousa em sua História militar do Ceará, passadas cerca de 
oito décadas os “soldos dos soldados, que deviam ser pagos trimensalmente, havia o atrazo 
de seis ou mais meses, como aconteceu na chegada de Montauri [em 1782], o qual teve oca-
zião de verificar que havia oito meses se lhes não fazia o pagamento, pelo que lavrava geral 
desgosto e davam-se contínuas deserções”.39

Acerca das condições de vida dos soldados da guarnição de Fortaleza, as páginas de um auto 
de querela registrado na capitania podem nos ser bastante indiciárias. Não bastasse a continuidade 
dos atrasos de seu minguado soldo, no ano de 1799 Miguel José dos Anjos, que servia como soldado 
na guarnição de Fortaleza, enfrentava uma terrível crise conjugal: o fato é que sua “mulher” (leia-se: 
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amásia), Maria dos Santos, “a qual elle tinha e mantinha da porta a dentro como sua legitima mulher, 
e como tal a estimara” estava tendo um tórrido romance com o mameluco Gonçalo de Albuquerque, 
soldado de infantaria paga do forte. Certamente, aquele não se tratava de apenas um caso furtivo, 
visto que segundo o próprio traído, o desafortunado soldado Miguel dos Anjos:

“a tal estremo chegou o amor torpe e dizonesto que entre si travarão que se andavão 
incontrando sós pelos matos em a Caza de Jozé Victoriano irmão della quando o querelante 
estava na obrigação por ser então soldado, asistião de dia e de noite, e não obstante viverem 
assim tão descarados sem temor de Deos, e só a única objeção que tinhão era quando o que-
rellante estava em Caza.”40

Aconteceu que Maria e o soldado Gonçalo, seu amante, decidiram livrar-se de uma vez 
por todas de Miguel. Foi assim que no dia 2 de agosto de 1799 Gonçalo convenceu Francisco 
de Paiva, também seu colega de farda, oferecendo-lhe uma pataca para que quando saísse 
em ronda noturna com Miguel pela vila de Fortaleza o embebedasse “e que depois o levasse 
por detraz dos quintais para passar pelo possinho aonde [Gonçalo] o esperava para o afogar, 
e quando ao outro dia se achasse morto [...] se divulgasse que por ir muito bebado cahira 
no tal possinho e se afogara”.41 Apesar de maquiavelicamente traçado, o plano arquitetado 
por Maria e Gonçalo não logrou sucesso graças a Manoel Paiva, irmão do soldado Francisco, 
este último o encarregado de embebedar e atrair Miguel ao tal “possinho”. Tomando conhe-
cimento da trama, Manoel se opôs ao envolvimento do irmão no assassinato e delatou o 
plano secreto a Miguel, que desse modo teve a vida poupada e denunciou Maria e Gonçalo às 
autoridades por adultério, aleivosia e tentativa de assassinato.42

Cometi a indiscrição de comentar sobre as desventuras do soldado Miguel dos Anjos por 
um motivo bastante simples. Por trás do plano sinistro do seu assassinato, surpreendemos o 
soldado Francisco Paiva encontrando uma forma alternativa para botar alguns réis no bolso 
de sua farda: ajudar a matar um companheiro de caserna.

O leitor atento ainda deve lembrar das reclamações dos camaristas de Aquiraz e ouvido-
res da capitania na década de 1730 acusando os soldados regulares de estarem negociando 
na capitania. Aquela havia sido, portanto, uma maneira encontrada pelos soldados enviados 
ao Ceará de tentar compensar as privações e tornar toleráveis os baixos salários que lhes 
serviam como paga, um exemplo daquilo que Charles Boxer chamou de spoils system, prati-
cado aqui, todavia, também por aqueles que se situavam no elo mais fraco da administração 
colonial, os miseráveis soldados d’El Rey.43

Deve-se considerar também a disparidade entre os soldos dos oficiais e dos recrutas 
das tropas de primeira linha no Ceará. Vejamos as observações do capitão-mor João Baptista 
de Azevedo de Montaury sobre a existência de dois ajudantes na tropa regular do Ceará na 
década de 1780: 

“Dois Ajudantes, que tem a Cappitania he couza supérflua; estes dois 
postos podem extinguir-se, e crear-se em seo lugar dois subalternos mais, pois 
estes entram no detalhe do Serviço, que aquelles não fazem; accrescendo ao 
mesmo tempo o poupar a fazenda Real todo aquelle excesso que há no Soldo de 
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dois Ajudantes comparado com o de dois subalternos; Esta quantia com algúa 
parte do que se espera augmentar na boa arrecadação dos Direitos Reaes pode 
ser applicada para sustentar mais quarenta Soldados que se podem accrescen-
tar, e Officiais inferiores competentes à dita Companhia”.44

Apesar de não mencionar o valor dos ordenados de ajudantes e soldados, o capitão-mor 
Montaury ressalta “todo aquelle excesso” que em sua opinião haveria entre o soldo de dois 
ajudantes e o soldo de dois subalternos. Vale dizer que, mais uma vez aqui, o comandante 
das tropas de primeira linha menciona a necessidade de aumentar o número de praças da 
companhia de tropas regulares na capitania. 

As observações do viajante Henry Koster acerca das tropas militares no Ceará são, 
aparentemente, contraditórias. Como fez questão de comentar, a sua primeira impressão 
sobre as tropas regulares que serviam na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção foi 
bastante positiva:

“Estava eu no Ceará, no dia do aniversário da rainha de Portugal e a com-
panhia de tropas regulares, forte de 114 homens, foi revista, tendo aparência 
imponente e tolerável ordem. No salão principal do palácio estava um quadro 
representando, em corpo inteiro, o Príncipe Regente do Brasil, colocado na pa-
rede, a três pés de altura do solo. Três ou quatro degraus iam do pavimento 
à moldura do retrato, e no último ficara o governador [Luís Barba Alardo de 
Menezes], de grande uniforme, e todas as pessoas que passavam diante, incli-
navam a cabeça, como se fosse na própria Corte. Jantei com o governador nes-
se dia, e a mesa estava rodeada de oficiais e funcionários graduados, dois ou 
três negociantes. Colocou-me à sua direita, como estrangeiro, mostrando o alto 
apreço que tinha pelos ingleses. Cerca de 30 pessoas estavam presentes ao jan-
tar e a maior parte fardada. Enfim, a festa se passou muito mais brilhantemente 
do que eu esperava. Tudo era excelente e adequado”.45 

Percebe-se ainda através do relato de Koster a visível produção de uma situação de pom-
pa capitaneada pelo capitão-mor cearense Barba Alardo de Menezes “de grande uniforme”, 
diante de quem todos “inclinavam a cabeça, como se fosse na própria Corte”, por ocasião da 
celebração do aniversário da rainha, que se soma ainda ao confessado “alto apreço que tinha 
pelos ingleses” a autoridade cearense. Muito significativamente, o “excelente e adequado” 
jantar do qual Koster participou era reservado a um seleto grupo, leia-se o oficialato das 
tropas regulares e auxiliares da vila, formado exclusivamente pelos homens bons morado-
res do seu termo, o que explica o fato de a maior parte dos convivas apresentar-se fardada. 
Referindo-se ao episódio, Câmara Cascudo comenta que, muito curiosamente, o aniversário 
da rainha D. Maria I era em 17 de fevereiro e acrescenta: “Que birth-day teria sido em de-
zembro?”46, o que pode ser mais um indicador de que havia um esforço desvelado em se criar 
uma impressão da capitania para inglês ver.47

Todavia, apesar de considerar a aparência das tropas regulares estacionadas na forta-
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leza como “imponente” e sob “tolerável ordem”, mais adiante nosso visitante se viu levado a 
anotar o desconcertante comentário acerca do soldado que saqueava acintosamente o po-
mar do rigoroso capitão-mor Oeynhausen:

“Muitas vezes ouvi elogios ao antigo Governador do Ceará, João Carlos [a 
quem esteve confiado o Ceará entre 1803-1807], que fora nomeado para esta 
província antes de ter a idade de 20 anos, e que era Capitão-Geral do Mato Gros-
so na época em que visitei o Ceará. Administrava a justiça de maneira sumá-
ria, mas em uma ocasião, não usou da severidade habitual. Vieram informá-lo, 
quando jogava cartas na casa do senhor Marcos, vizinha ao palácio, que um sol-
dado saqueava o jardim. Respondeu: “Pobre camarada! Deve ser muito grande 
a sua fome que ouse arriscar-se a entrar no jardim do seu governador. Não lhe 
façam mal”.48

Para Koster, a atitude do soldado não merecera repreensão por parte daquele governador, 
posto que o capitão-mor considerava presumível a situação de faminto do recruta: “Pobre ca-
marada! [...] Não lhe façam mal”, disse Oeynhausen. Remetendo a este caso, o relato de Koster 
relativiza a sua boa impressão inicial sobre as tropas regulares do Ceará sugerindo que, há 
apenas poucos anos antes, a situação da sua soldadesca parece não ter sido das melhores.

Por fim, cabe observar que, em contraposição ao comparativamente reduzido efeti-
vo militar representado pela companhia de infantaria e corpo de artilharia aquartelados 
na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção descritos por Koster em 1810, cujos recrutas 
amargavam os dissabores de uma existência que oscilava entre a austeridade e a penúria, 
naquela mesma altura despontavam as diversas companhias de tropas milicianas e corpos 
de ordenanças espalhados pelos sertões da capitania, todos eles, como fazia mister o regi-
mento, comandados pelos seus “principais moradores” e em grande medida responsáveis 
pela conformação de hierarquias e de laços múltiplos de interdependência e valias (muitas 
vezes ditos “clientelares”) que marcaram de forma profunda a experiência histórica do Ce-
ará setecentista.
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