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“Fazer soldados, poder tremendo!
não os fazer, maior ainda”

Christiane Figueiredo Pagano de Mello
Universidade Federal Fluminense

 
O Alvará Régio de 24 de fevereiro de 17641 vem a detalhar toda a matéria concernente 
ao recrutamento militar para a Tropa de linha, ou paga, e reafirma, nessa matéria, o pa-
pel das Ordenanças na feitura de soldados. Nesse sentido, a base para o recrutamento 
continuavam a ser as listas de Ordenanças elaboradas pelos Capitães-Mores, conforme 
já determinado pelo Regimento das Ordenanças de 1570. Dispunha o Alvará que os Ca-
pitães-Mores deveriam manter sempre completas e atualizadas as listas dos habitantes 
militarmente úteis da localidade de sua jurisdição sob pena de perda do posto no caso 
de seu descumprimento. Em tais listas, deveriam ser descritos todos os moradores obri-
gados às Ordenanças, constando nome, sobrenome, idade, domicílio, número de filhos 
varões e suas respectivas idades. Advertia, ainda, que fossem compostas “sem engano, ou 
diminuição”, caso contrário, incorreriam na mesma pena de perda do posto 2.

No concernente à forma de recrutamento, o Alvará dispunha de novos métodos ao 
introduzir princípios de eqüidade através do rateio do número dos homens pelos con-
selhos ou termos em função de suas respectivas populações, de forma “que huns não 
fiquem gravados dos que os outros”,3 e estabelecia, ainda, seguindo a mesma regra de 
repartição proporcional, a formação de uma reserva de 50 a 60 homens.4

Os homens seriam recrutados, em cada conselho, por sorteio realizado em praça 
pública, em torno de uma mesa composta pelo Capitão-Mor, ocupando “o primeiro lugar 
de Presidente”, o Sargento-Mor, os Capitães de Ordenanças e o escrivão da Câmara. Uma 
vez sorteados os recrutas, estes deveriam ser conduzidos ao Regimento por um Cabo da 
Leva, nomeado pelo Capitão-Mor.5 

Aqueles que, antes ou depois do sorteio, se ausentassem seriam degredados para os 
Estados da Índia, América ou África “como homens vadios, rebeldes ao meu real serviço”. 
E aos Capitães-Mores caberia a função de executar tal ordem “indispensavelmente”. No 
caso de fugitivos que fossem vistos em liberdade na terra, incorreriam os Capitães-Mores 
nas mesmas penas.6

Não obstante as definições dispostas pelo Alvará de 24 de fevereiro de 1764, 
e supondo que para tal diligência estariam autorizados pelo capítulo XV do Regu-
lamento de 18 de fevereiro de 1763, os Comandantes dos Regimentos pagos orde-
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navam que seus oficiais alistassem os homens e os recrutassem diretamente, alegando 
como motivo o fato de os Capitães-Mores não expedirem oportunamente os recrutas, ou, 
ainda, de lhes enviarem indivíduos inábeis. Necessário se fez, então, lançar uma Resolu-
ção, a de 1º de outubro de 1764, a fim de esclarecer que Sua Magestade havia cometido 
“exclusivamente aos Capitães-Mores as diligencias de alistarem, sortearem e remeterem 
as ditas recrutas”, e que, portanto, o Regulamento de 18 de fevereiro de 1763 fora, neste 
ponto, revogado.7

Pode-se verificar que, na Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, confirmando a 
presença das Ordenanças como uma das protagonistas das ações de recrutamento, afirma: 
“por q’ da boa formalid.e das Ordenanças nasce a facilid.e de se entreter e aumentar a força 
e numero de todos os Corpos Regulares da Milicia”.8 Verifica-se, ainda, que não apenas 
os soldados para as tropas de linha se retiravam das listas de Ordenanças, mas, também, 
aqueles homens destinados a compor as chamadas Companhias de Aventureiros e de Ca-
çadores, formadas exclusivamente para determinadas e específicas missões, e mediante 
promessa de soldo. A fim de obter informações mais precisas a respeito das forças de 
que dispunha, para, assim, recrutá-las com maior eficiência; determina, então, Morgado 
de Mateus “compreender na Ordenança todos os habitantes na mesma forma que no Reino 
se pratica”.9

Também para a formação das Companhias de Pardos, recorria-se às listas de Orde-
nanças, segundo se pode verificar na Capitania de Minas Gerais, quando da ordem do Go-
vernador Luis Antonio de Noronha: “[...] o d.o Capitão mor da V.a do Príncipe entregará as 
sobreditas listas dos homens Pardos de q´ se devem compor as Comp.a Francas [...]”.10

Devemos observar que a escolha do recrutamento de soldados através do sistema de 
Ordenanças pareceu à Coroa ser o método mais eficiente, tendo em vista os dois objetivos 
básicos que pretendia alcançar quando decretou o Alvará de 1764: instituir o levantamen-
to das forças militares sem as “vexações” aos povos “cometendo-se nelles desordens tão 
contrárias as minhas reais intenções”,11 e, ainda, estabelecer a distribuição proporcional 
dos recrutas pelos conselhos dos distritos. 

Dessa forma, devemos considerar, primeiramente, o fato de serem as Ordenanças uma 
organização que, pela sua antiguidade e inserção na esfera local, seriam consideradas pelo 
poder central como as mais habilitadas a protagonizarem as ações do recrutamento local, 
com perfeita eficiência e sem incorrerem nas “desordens, e vexações, que outras vezes se 
tem a este respeito praticado”.12 Dispersas por todo o território, seus oficiais maiores deti-
nham um grande conhecimento sobre as forças de que dispunham seus conselhos. Assim, 
uma vez acionada essa imensa rede que eram as Ordenanças, pensava-se não só em atingir 
as diversas e distantes localidades, como, ainda, em valer-se do conhecimento tradicional-
mente delegado a seus oficiais, nomeadamente os Capitães-Mores, consubstanciado nas 
listas que deveriam dispor de todos os homens militarmente úteis de sua jurisdição. Dessa 
forma, idealmente, supunha-se que o recrutamento baseado no sistema de Ordenanças 
contemplaria todos os conselhos, bem como, através de suas listas, se poderia efetivar a 
proporcional contribuição de recrutas em cada um deles.
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Privilégios e Elites locais: a isenção ao serviço militar
O que nos interessa no momento analisar é o fato de este Alvará de 1764 manter uma 

considerável lista de privilégios de isenção ao serviço militar, que, vale observar, correspon-
diam, de forma geral, aos privilégios já encontrados em períodos anteriores. Assim, seriam 
isentos de recrutamento: os criados domésticos dos fidalgos e ministros que os servissem 
quotidianamente com ração e salário, os estudantes dos colégios e universidades, exclusiva-
mente aqueles que apresentassem aplicação e aproveitamento nas escolas, os comerciantes 
e seus caixeiros e feitores que os ajudassem em seu negócio quotidianamente, os homens 
marítimos, exclusivamente os assentados nos livros de matrícula, os filhos únicos dos lavra-
dores, os filhos e os criados dos mais consideráveis lavradores, os artífices e dois aprendizes, 
no caso de que os artífices fossem mestres de lojas abertas ou de obras, os filhos únicos de 
viúvas, os Tesoureiros da Bula da Cruzada, os estanqueiros do tabaco e os feitores, criados 
domésticos e mais pessoas empregadas nos contratos da real fazenda. Em todos os casos, 
procurava-se definir com máxima precisão aqueles que de fato dispunham do privilégio.13

Evidentemente, devemos considerar que os privilégios concedidos constituíam-se em 
um sério limite ao recrutamento de soldados, mormente se observarmos que recaíam, tam-
bém, sobre os subordinados dos detentores daqueles mesmos privilégios. Assim, uma consi-
derável parcela, outrossim, passível de ser recrutada, encontrava-se, inatingivelmente, fora 
do alcance dos agentes recrutadores.

Para se entender o aparente paradoxo estabelecido pelo Alvará de 1764, é preciso in-
seri-lo na dinâmica das negociações e trocas responsáveis por alimentar continuamente o 
pacto entre forças complementares, quais sejam, o poder monárquico e seus vassalos. Nesse 
sentido, a formação dessa força militar não deveria colidir frontalmente nem com os respec-
tivos interesses dos notáveis locais e nem, tampouco, com os daqueles que desenvolviam 
atividades econômicas consideradas úteis ao Estado, como os artífices, os lavradores e os 
comerciantes. E, que pelo contrário, “a preservação de tais interesses pela Coroa se define 
como garantia da permanência do pacto, cuja defesa é a própria justificação da existência da 
força bélica”.14

Segundo Fernando Dores Costa, a Coroa, ao reconhecer, através do Alvará de 1764, os 
privilégios de isenção ao recrutamento, estaria preservando àqueles a quem se conferira o 
privilégio seus respectivos patrimônios, suas atividades produtivas e seus estatutos contra 
uma possível desagregação em face de uma retirada significativa de seus criados, caseiros e 
trabalhadores para as fileiras militares. Em outros termos, o autor dirige-nos a atenção para 
o fato de que o limite imposto pelos privilégios ao recrutamento militar reconhecido pela 
Coroa, em nada mais implica que a própria confirmação dos fundamentos da Monarquia. 
Neles, a ação da administração régia está essencialmente limitada pelo reconhecimento da 
propriedade de seus vassalos, tomada em seu sentido mais amplo, que inclui a posse de bens 
intangíveis, porque simbólicos, como os sinais de honra.15

Ora, no contexto da dinâmica das negociações de que é constituído o pacto, faz-se pos-
sível reconhecer, ainda, uma outra dimensão da manutenção, pela Coroa, dos privilégios de 
isenção de recrutamento militar, sendo esta vinculada à tentativa de ganhar a colaboração 
dos notáveis locais, uma vez preservados seus interesses no processo de recrutamento e, 
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sobretudo, quando este poderia vir a trazer a vantagem de livrar as comunidades locais da 
“opressão” exercida pelos ociosos. Assim, quando o Alvará define o âmbito da isenção dos 
artífices, aponta, simultaneamente, um dos alvos preferenciais do recrutamento ao excluir 
do privilégio de isenção os que houvessem “prevaricado”, abandonando as artes respectivas 
“para viverem como vadios na ociosidade, porque neste caso deverão ser não só sorteados, 
mas preferidos aos mais para se recrutarem sem a dependência de sortes”.16 Tal perspectiva 
viria a ser confirmada quando, no Alvará de 15 de outubro de 1764, sobre o uso do casamen-
to como motivo para se escapar ao alistamento nos Regimentos pagos, se fazia uma breve 
referência aos resultados obtidos pelo Alvará de 24 de fevereiro de 1764, sobre a nova for-
ma de se recrutarem soldados. Considera-se, então: “com tanto maior benefício dos Povos, 
que delles vem a sahir somente aquelles mancebos desocupados, que aos sobreditos Povos 
servem de opressão, e a si mesmos de prejuizo, com o ocio, e com a preguiça, que costumão 
precipiar em absurdos a mocidade”.17

A produção das redes clientelares
Devemos, contudo, observar que o intento do Alvará, ao delimitar com bastante rigor 

e clareza o número e a qualidade daqueles que deveriam ter o privilégio de isenção, não 
era, naturalmente, o de restringir o âmbito dos recrutáveis exclusivamente aos ociosos, em-
bora estes, de fato, tanto no nível local como central, se constituíssem em um contingente 
bastante cobiçado para as fileiras militares. Entretanto, é possível afirmar que os limites 
impostos pela comunidade local ao recrutamento militar eram mais amplos do que aqueles 
determinados pelo governo central, significando, dessa forma, que, na prática, uma parcela 
importante da população masculina em idade marcial, e não inserida, a princípio, na esfera 
dos privilegiados, encontrava-se fora do alcance da administração régia.

Em outros termos, aqueles que estariam envolvidos nas redes de conveniências e prote-
ções extravasavam, e em muito, os limites definidos pelo Alvará de 24 de fevereiro de 1764, 
resultando, assim, tanto num uso muito alargado dos privilégios de isenção como, também, 
na prática do acoutamento dos indivíduos recrutáveis, assim como dos que desertavam. 

São notórios os desvios efetuados nas listas das Ordenanças pelos Capitães-Mores. O 
governador da Capitania de São Paulo, Morgado de Mateus, afirma ter composto uma Com-
panhia de Caçadores “como tambem ser esta a melhor gente, que ficou pelos Destritos, por 
ser aquella que os Capitães Mores, officiais da ordenança disfarçarão na occazião, em que se 
fizeram as Recrutas para o Regimento pago”.18

Luiz Antonio de Noronha, Governador das Minas, expressa claramente suas descon-
fianças com relação aos recrutamentos feitos pelos Capitães-Mores. Ordenara a um Sar-
gento-Mor de Auxiliares que comunicasse ao Capitão-Mor da vila do Príncipe para que este 
alistasse o maior número de “mulatoz que lhe fosse posivel formando-os em diferentes com-
panhias”. Advertira, entretanto, ao Sargento-Mor “que vigie sobre o cuidado com que o Cap.
am Mor executa esta m.ma ordem, e da froxidão que encontrar nela me dará logo parte pa eu 
proceder como me parecer justo”.19

Outros aspectos das irregularidades praticadas a partir destas listas são referidos por 
André Ribeiro Coutinho, uma vez comandante de um dos Regimentos do Rio de Janeiro, em 
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seu livro Capitão de Infantaria Portuguez: 
“Ordinariamente se dificulta a entrega destas listas em ordem a que como nestas occa-

siões [do recrutamento] os privilegios são mais pretendidos; as pessoas que os dão, cuidão 
em os vender mais caros; e em lhe ficar porta franca para tirarem huns, e meterem outros, 
que he o mesmo, que livrar de Soldados aos que o devião ser [...]”.20

Exemplo emblemático do caso, já citado, de profusão de privilégios é a situação encontrada 
pelo Vice-Rei Conde da Cunha na Capitania do Rio de Janeiro. Vemos, ainda, os próprios agen-
tes locais, na mesma Capitania, envolvidos na proteção de fugitivos, como é o caso perceptível a 
partir da ordem recebida pelo Capitão Inácio José, em 1772, do Vice-Rei Marquês do Lavradio: 
“passará Vm.ce a freguesia de S. João Marcos aonde prenderá ao Sargento da Ordenança Francisco 
Vidal da Companhia do Capitão Manoel Machado, e o Cabo e soldado, que em caminho deixarão 
fugir o dezertor”.21

Fazer soldados, poder tremendo! Não os fazer, maior ainda
Devemos, contudo, lembrar que um dos efeitos esperados pelo poder central, a partir 

de um recrutamento feito pelo sistema das Ordenanças, estabelecido pelo Alvará de 1764, 
era o de garantir uma maior eficácia e consolidação das novas diretrizes impostas para o 
processo de recrutamento militar. Entretanto, claro está que outros efeitos foram, também, 
concomitantemente ativados, sobretudo em se tratando dos oficiais de alta patente das Or-
denanças, diretamente envolvidos nos recrutamentos. Ora, tais forças, mais que quaisquer 
outras, corporificavam um poder organizado de acordo com uma lógica estritamente lo-
calista, identificada com uma concepção corporativa da sociedade e do poder político: são 
elas as detentoras, no âmbito local, de grande poder sobre as comunidades, constituindo-se, 
portanto, como forças potencialmente resistentes às exigências da administração central. 
Comprometidas, socialmente, por uma densa rede de relações pessoais, de solidariedades 
estamentais e de clientelismos, podem, dessa forma, também, se constituir, em si mesmas, 
como um sério obstáculo ao recrutamento.

Em outros termos, bem se pode sintetizar o uso do poder conferido aos Capitães-Mores 
de ‘fazer soldados’, através do recrutamento pelo sistema de Ordenanças, nas palavras de 
Romero de Magalhães: “Fazer soldados, poder tremendo! Não os fazer, maior ainda”.22 Cons-
tituía-se, dessa forma, segundo Fernando Dores Costa, a ação efetiva das Ordenanças “como 
um elemento crucial na produção de clientelas”.23

Entretanto, passados apenas sete meses após a publicação do Alvará de 1764 sobre a 
nova forma de efetuar o recrutamento, lançara-se um outro Alvará, datado de 6 de setembro 
de 1765,24 no qual se determinavam severas penalidades àqueles que acoutassem soldados 
em fuga. Previa a nova lei várias punições, determinando, dentre elas, que aqueles que des-
sem asilo, ou sequer recebessem em seu serviço, qualquer desertor ver-se-iam obrigados a 
pagar, no caso da primeira ocorrência, uma multa de duzentos mil réis, e outra de quatro-
centos no da segunda. No caso de uma terceira, determinava-se “perderem os bens da Coroa 
e Ordens que tivessem [...]”.25 Quanto aos eclesiásticos e prelados dos conventos, seriam, 
num primeiro e segundo casos, exilados para, respectivamente, quarenta e sessenta léguas 
do lugar em que se desse o asilo, e, em caso de um terceiro, desnaturalizados dos reinos e 
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domínios. Evidenciava, assim, tal Alvará, como afirma Fernando Dores Costa, “o esperado 
perfil social dos protetores dos desertores”.26

Em conclusão, sublinhemos que nosso interesse, ao abordar as questões acima traba-
lhadas, não fora apenas o de realçar as fronteiras, ou limites, do Absolutismo português em 
sua Colônia, mas, sobretudo, a possibilidade, em tais limites, de abrir o campo de análise 
para a percepção da presença, da força e das estratégias específicas utilizadas por uma so-
ciedade cunhada fundamentalmente nos modelos de organização corporativos, como era, 
então, estruturada, em sua escala local, a sociedade colonial. Em outros termos, através des-estruturada, em sua escala local, a sociedade colonial. Em outros termos, através des- em sua escala local, a sociedade colonial. Em outros termos, através des-
ses limites, faz-se possível percorrer as diversas manifestações da estratégia corporativista, 
orientada no sentido de defender os interesses regionais ou locais, diante das novas diretri- diante das novas diretri-
zes de organização e de defesa militar implementadas a partir da segunda metade do século 
XVIII.
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