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Portugal e as reformas pombalinas e pós-pombalinas
Portugal, da segunda metade do século XVIII, caracterizou-se pela aguda percepção do 

atraso do país em relação ao restante da Europa. Além do atraso estrutural juntaram-se 
“problemas circunstanciais”, como o terremoto de 1755, a queda na quantidade de ouro bra-
sileiro e a instabilidade da política externa. Assim, o Marquês de Pombal, até 1777, e depois, 
seus sucessores, na chamada Viradeira, concentraram sua atuação em pontos como “a racio-
nalização administrativa, a política de defesa e a recuperação econômica”.1

Para a efetivação destas medidas, Pombal orientou-se pelas idéias ilustradas. Segundo 
Maxwell, “o período, especialmente após a década de 1750, é visto em Portugal como a pró-
pria corporificação do Iluminismo”. Dentre as medidas estabelecidas, pode-se destacar: o 
financiamento do sistema educacional pelo Estado, a reforma da Universidade de Coimbra, 
a redução do poder da Inquisição, a extinção da escravidão em Portugal e a modernização 
das forças armadas. No campo fazendário, o tesouro real se valeu de um sistema de conta-
bilidade centralizado e os poderes fiscais tornaram-se uniformes. Em relação às reformas, 
Maxwell afirma:

“[...] a década de 1760 marcou um período de consolidação e ampliação 
das reformas iniciadas durante a década anterior. Estas incluíam a estrutura-
ção de um novo sistema de educação pública para substituir o dos jesuítas, a 
afirmação da autoridade nacional na administração religiosa e eclesiástica, o 
estímulo a empreendimentos industriais e atividades empresariais e a conso-
lidação da autoridade para lançar impostos, das capacidades militares e da es-
trutura de segurança do Estado. Em cada caso a legislação necessária para tais 
medidas estava encerrada em um grupo de leis públicas reformadas, codifica-
das e sistematizadas, onde o raciocínio estava claramente delineado, justificado 
e explicado”.2
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As reformas pombalinas e pós-pombalinas, impulsionadas pelos ideais iluministas – 
onde o uso da razão passa a ser o centro norteador de todas as ações das esferas sociais – 
adquire características particulares em Portugal. Segundo Fernando Novais, se analisarmos 
Portugal, no quadro geral da ilustração européia, observa-se o descompasso entre “teoria” 
e “prática”. Isto porque, diante da necessidade do industrialismo e da concorrência colo-
nial, forçando a radicalização do mercantilismo, entre outros, o pensamento ilustrado teve 
que se ajustar à conjuntura específica do Estado português. No que tange, especificamente, 
ao regime político, Maxwell ressalta que o Portugal do século XVIII era governado por um 
regime autoritário e absolutista, no entanto, tratava-se de um “absolutismo lógico, e seu 
autoritarismo era essencial para o processo de restabelecimento do controle nacional sobre 
a economia e revitalização do Estado”.3

No tocante às forças armadas, foi a partir da segunda metade do século XVIII, a convite 
de Pombal, que Welhem Graf Von Schanmburg-Lippe (1724-1777) reestruturou e reorgani-
zou o exército português. Um dos feitos de Lippe, relacionados à disciplina, pode ser visto 
na publicação dos Artigos de Guerra para o Exército de 1763, que estavam incorporados ao 
Regulamento de Infantaria e Artilharia. Em relação à Marinha de guerra, pode-se conside-
rar que, durante o reinado de D. Maria I, a “Piedosa” (1777-1816), houve prolongamentos 
e desdobramentos das reformas na administração fazendária, terreno no qual se inseria a 
Marinha.

Durante a década de 1790, algumas repartições da Marinha tiveram suas cartas de fun-
cionalidade, e devido a isto, este período foi denominado de “década de regulamentação”. 
Os anos de 1790 assistiram à criação de vários organismos navais: dois tribunais régios, o 
Conselho do Almirantado, em 1795, e a Real Junta da fazenda, em 1796; o Hospital da Ma-
rinha Militar e a Brigada Real da Marinha, ambos em 1797. Segundo a historiadora Paloma 
Siqueira Fonseca,

“O aparato naval do estado foi dotado, então, de um viés militar, separado 
do de fazenda: um corpo especializado de artilharia para guarnecer os navios e 
um hospital próprio para atender artífices, marinheiros, soldados, oficiais. Um 
staff técnico e outro de operações passaram a reunir-se na junta e no Conselho. 
A formação dos oficiais, outro elemento que teve grande impulso com as re-
formas pombalinas, foi assegurada pela criação da Academia Real da Marinha 
(1799) e da Escola dos Guardas-Marinha (1782), esta última melhorada pelos 
estatutos de 1796”.4

Essas reformas tiveram sua continuidade com um dos maiores representantes do Re-
formismo ilustrado pós-pombalino, D. Rodrigo de Souza Coutinho (1755-1812). Ocupou a 
pasta da Marinha e Ultramar durante pouco mais de quatro anos (1796-1801). Em seu go-
verno, a esfera militar foi dissociada da fazendária e uma esquadra foi montada na América, 
com o objetivo de defender a colônia brasileira dos possíveis ataque externos, e disciplinar 
e fazer praticar as equipagens. Tais medidas, segundo Fonseca, visavam proteger o comércio 
do ultramar pelo soerguimento do aparelho de guerra.
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O Regimento Provisional (1796)
Elaborado em 1796 para a Armada Real de Sua Majestade, D. Maria, Rainha de Portu-

gal, o Regimento provisional regulava o serviço e disciplina a bordo dos navios de guerra 
portugueses. Era dividido em quatro capítulos, aos quais foram acrescidos, em 1799, os 
Artigos de Guerra. O Regimento e os Artigos, criados na “década de regulamentação” 
do aparato naval, foram frutos da necessidade do Estado português, surgidas a partir 
de 1750, de ter um aparelho militar organizado e condizente com os ideais do estado 
absolutista. Este processo de militarização da sociedade foi iniciado com as reformas do 
General Lippe que estabeleceram, em 1763 os Artigos para o exército. Esta legislação, 
prioritariamente, aplicada às forças de terra, passou, em 1799, a ser utilizada a serviço 
da disciplina das esquadras da Armada Real.

O primeiro capítulo do Regimento Provisional tratava das “ordens sobre a polícia e dis-
ciplina”. Regulava a limpeza dos navios, o funcionamento do trabalho ordinário de bordo, os 
métodos de higiene pessoal, bem como a moralidade, proibindo os cantos, as vozes altas, e 
estabelecendo a celebração de missas e orações.5 Divertimentos como jogos eram proibidos 
à noite, e durante o dia deveriam ser moderados, mas jogos de apostar eram terminante-
mente proibidos pelo Regimento. Desde o toque de recolher até ao da alvorada, fumar ta-
baco era proibido, poderia fazê-lo somente nas tinas destinadas a esse fim. Um ambiente 
silencioso e moderado contrastava-se com as “algazarras e gargalhadas nas rodas de jogo de 
azar e com as cantigas entoadas nas fainas”.6

Aos oficiais cabia o dever de exercer a mais severa disciplina, a fim de evitar deserções e 
insubordinações. Assim, o Regimento determinava:

“Ordena Sua Majestade aos comandantes das esquadras, navios e mais 
oficiais da guarnição deles, a observância da mais individual e escrupulosa vi-
gilância neste importante assunto, para que prevenindo tais insurreições, tanto 
por meio de castigos, como pela mais severa disciplina, se desvaneça toda a 
idéia de semelhantes atentados”.7

No segundo capítulo, estabelecia-se a “ordem sobre o método do serviço fundeado”. Re-
gulava as obrigações de vigilância, procedimentos em portos estrangeiros, desarmamentos 
e, novamente, impunha aos comandantes a responsabilidade de zelar pela disciplina e a su-
bordinação dos indivíduos à hierarquia:

“Tendo há tempos a esta parte grassado entre as equipagens dos navios 
de Sua Majestade o mais escandaloso espírito de insubordinação e de desor-
dens tão repreensíveis em corpos regulares, como contrárias à autoridade e 
respeito com que devem ser executadas as Ordens relativas ao Serviço de Sua 
Majestade e à sua impreterível execução: Ordena o Conselho do Almirantado 
a todos os Comandantes das Esquadras de Sua Majestade, e de cada um dos 
Navios delas, que tomando na mais séria consideração um assunto da primeira 
importância, hajão de manter na mais severa e inexorável Disciplina as Guarni-
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ções dos seus próprios navios, fazendo com que em cada uma das hierarquias 
haja toda a subordinação em cada indivíduo particular para com aquelas pes-
soas que em razão dos seus postos e Empregos são seus Superiores; castigando 
severamente aos contraventores, sem que neste particular possa ser punidos, 
nem para relaxar a austera conservação de huma disciplina, cuja base deve ser 
a da mais decisiva subordinação”.8

O capítulo terceiro dava “ordens sobre o método do serviço andando a vela”. Neste capí-
tulo, novamente, atenta-se para a responsabilidade do Comandante em manter a ordem e a 
disciplina dentro dos navios, bem como assegurar o respeito à hierarquia: 

“ordena a Mesma senhora a todos os Comandantes das suas esquadras 
e navios, mantenhão desde os primeiros oficiais da sua Marinha até aos das 
Classes inferiores, Tropas, Marinhagem e geralmente sobre todas as guarnições 
uma cega subordinação no cumprimento e pronta execução das Ordens estabe-
lecidas para o Regimen da sua Real Armada”.9

O último capítulo versava “sobre o método de repartir a guarnição dos navios nos seus 
postos para a ocasião de combate”. Aqui, todos os espaços do navio (a gávea, a popa, a proa, o 
tombadilho, a tolda, o porão) eram preenchidos pela tropa, a marinhagem, os oficiais mari-
nheiros, os oficiais de fazenda e os oficiais de patente, que imersos em atividades diferencia-
das, como: a faxina, a mareação e a sentinela, “convergiam para uma rotina diária, associada 
ou não a uma rotina de combate”, como afirmou Fonseca. Segundo Arias Neto,

“o regimento criava, portanto, uma rede de relações que prendia a todos 
em um sistema de interdependência e de hierarquia, através do qual se compar-
tilhava e dividia rígidas obrigações. O topo dessa cadeia era ocupado pelo Rei, 
que concedia aos oficiais o exercício do poder que dele emanava”.10

Neste mesmo caminho, Álvaro do Nascimento observa que, com estes poderes, os ofi-
ciais comandantes tinham os instrumentos necessários para validar as vontades e desejos 
do Rei. E, acrescenta que, munidos destes poderes, acabavam por criar nos navios um “tri-
bunal de convés”, ficando ao seu arbítrio a quantidade e qualidade dos castigos a serem 
aplicados, onde, geralmente, levava-se em conta as condições físicas do faltoso. 

Os Artigos de Guerra (1799)
Os Artigos de Guerra – espécie de código penal da Armada – foram expedidos pelo Con-

selho do Almirantado em 18 de setembro de 1799, e aprovados pelo príncipe D. João por 
resolução de consulta de 25 de setembro do mesmo ano. Eles deram à Marinha, segundo 
Fonseca, um código próprio, o qual especificava os delitos e as penas e anunciava as instân-
cias de julgamento, tecendo assim, uma normatização peculiar à instituição. Antes da apro-
vação destes Artigos, era o livro V das Ordenações Filipinas (1602) – código penal do Direito 
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comum, vigorado ao longo do Antigo Regime português – que estabelecia as penas a serem 
aplicadas na Marinha. Diante de toda a guarnição, o comandante do navio era obrigado a 
fazer a leitura dos Artigos nos primeiros dias de cada mês.

Em 80 artigos, toda a corporação do navio, do grumete ao oficial de patente, era penali-
zada caso cometesse alguma infração, mas a distribuição das penas correspondia à hierar-
quia ocupada por cada indivíduo. Como afirma Fonseca, “havia um grupo de penas aplicáveis 
a todos os membros do navio; outras somente a oficiais; e outras ainda somente à equipa-
gem. A arte de punir na disciplina diferenciava os indivíduos em relação uns aos outros e em 
função da regra de conjunto, da média de subordinação e disciplina que se devia respeitar”. 11

Nesse sentido, observamos que aos oficiais, as penas poderiam ser: advertência, dis-
pensa do serviço, privação do posto, preterimento em promoções, perda de tempo de ser-
viço, suspensão do soldo, assim como a expulsão que poderia vir acompanhada de infâmia, 
declaração de incapacidade para servir e degredo para África. Prisão e pena de morte eram 
previstas para os casos mais graves.

Aos membros da equipagem, aplicava-se: degredo, trabalhos forçados, suspensão dos 
soldos, perda de ração de vinho, privação de tornar a terra, prisão, pena de morte, além 
dos castigos corporais, como a golilha,12 as pancadas de chibatas ou espadas e prisão em 
ferros. Deve-se salientar que somente os membros da equipagem poderiam ser condenados 
a trabalhos forçados, perder a ração de vinho, serem privados de tornar a terra e receber 
castigos corporais. Em comum com os oficiais, podiam ser castigados com degredo, privação 
de soldo, prisão e pena de morte.

As distinções de delitos e penas aplicados em grupos diferentes, seja do ponto de vista 
da origem social, seja do ponto de vista da posição hierárquica ocupada por cada membro, 
faz com que situemos o Regimento e os Artigos

“No âmbito das Monarquias absolutistas européias nas quais o soberano 
estabelecia-se na mais alta posição hierárquica, o centro único e indissolúvel do 
poder e da ordenação social, sem poderes paralelos (Legislativo, Executivo e Ju-
diciário) que pudessem dividir e diminuir os do monarca. Para que esta posição 
estivesse assegurada, o rei contava com o apoio e subserviência dos senhores, 
que em troca tinham assegurados seus poderes sobre suas terras e gentes. As-
sim, os interesses públicos e domésticos interligavam-se e eram considerados 
componentes harmônicos do bem comum. Para fazer-se presente em todos os 
seus domínios e conquistas, em pessoa ou através dos mais variados funcioná-
rios – de um vice-rei no Brasil, em Goa ou em qualquer outra colônia, até dos 
comandantes nas unidades militares -, o rei controlava as diversas repartições 
e empresas através das mais variadas leis”.13

Observa-se que os comandantes militares dispondo-se dos instrumentos necessários à 
administração das forças armadas acabaram por ser representantes do poder absoluto do 
monarca, ou seja, “os comandantes de cada unidade militar eram equivalentes aos funcio-
nários reais que tinham de fazer valer todas as regras em sua alçada como se partissem do 
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próprio rei”.14 Nesta perspectiva, analisaremos como estava estruturado o sistema adminis-
trativo português no seu vasto domínio ultramarino.

Os castigos corporais e a política de mercês e privilégios
O historiador Antônio Manuel Hespanha observou que o modelo clássico administrativo 

europeu, composto por funcionários que exerciam e faziam funcionar o sistema burocrático 
do Estado, era incompatível com a dominação do império português, uma vez que

“Num Império oceânico, fortemente marcado pela dispersão territorial, os 
modelos clássicos de organizar o poder na tradição européia – isto é, através de 
uma rede de funcionários dotados de competências bem estabelecidas, visando 
sobretudo uma administração passiva [...] – tornaram-se incompatíveis, seja com a 
magnitude dos espaços a dominar, seja com a prevalência do critério de oportuni-
dade sobre o da justiça”.15

Nesse sentido, vale ressaltar que, no campo político administrativo, o Marquês de Pom-
bal, contou com a delegação de poderes aos mais próximos para a efetivação das suas refor-
mas. No caso do Brasil, a ação de alguns vice-reis e governadores de capitanias, dentre os 
quais, destaca-se o marquês do Lavradio, vice-rei entre 1769 e 1779, e Luiz de Vasconcelos e 
Souza, seu sucessor (1779-1790) – “burocratas que administravam no espírito do despotis-
mo esclarecido” -, foram decisivos na aplicação das medidas propostas por Pombal. Maria de 
Fátima Gouvêa considerou que o império ultramarino português fundou sua administração 
numa política de distribuição de cargos e mercês, ou seja, o exercício de governabilidade no 
ultramar se identificou a uma “economia de privilégios”, que reforçou os “laços de sujeição 
e o sentimento de pertença dos vassalos [...] à estrutura política mais ampla do Império”.16 
Assim, a Coroa passou a atribuir ofícios e encargos civis, militares e eclesiásticos aos in-
divíduos encarregados do governo nos domínios ultramarinos, assim como a atribuir-lhes 
privilégios comerciais e títulos de fidalguia. Sobre esta questão Gouvêa afirma:

“Tais concessões acabaram por se constituir no desdobramento de uma 
cadeia de poder e de redes de hierarquia que se estendiam desde o reino, dina-
mizando ainda mais a progressiva ampliação dos interesses metropolitanos, ao 
mesmo tempo que estabelecia vínculos estratégicos com os vassalos no ultra-
mar. Materializava-se, assim, uma dada noção de pacto e soberania, [...], carac-
terizada por valores e práticas tipicamente de Antigo Regime, ou, dito de outra 
forma, por uma economia de privilégios”.17

Esta política administrativa muito se assemelhava à administração dos navios, uma vez 
que o rei está onipresente em todos os seus domínios através do poder que ele atribui ao 
seus vassalos. As formas indiretas e informais de governança, delegadas através de conces-
sões de títulos e privilégios aos súditos pela Coroa, fizeram-se presentes na dinâmica de 
organização e funcionamento das forças de mar e terra. No período colonial brasileiro, e 
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depois no Império, a ocupação nas altas patentes correspondia a uma “economia de pri-
vilégios”, uma vez que a Coroa delegava aos indivíduos títulos nobiliárquicos em troca da 
fidelidade dos serviços prestados a ela. Wehling lembra que a participação ao oficialato, den-
tro das tropas de segunda linha, equivalia a uma espécie de nobilitação, como a dos outros 
cargos públicos relevantes da colônia. O autor ainda acrescenta que “embora fossem remu-
nerados, os oficiais milicianos se queixavam menos dos soldos do que da inobservância de 
privilégios, isenções e honrarias a que faziam jus”.18

A historiadora Adriana de Souza Barreto observou que a dinastia portuguesa no Bra-
sil impediu o concurso de oficiais de origem brasileira à Academia da Marinha. Havia uma 
tradição portuguesa de favorecer a entrada de jovens oficiais, pertencentes à nobreza, ao 
generalato, por meio de concessões de títulos honoríficos. Esta tradição militar era oposta 
ao modelo moderno que associava a carreira à “incorporação de um conjunto de valores e 
atitudes orientados por uma disciplina rigorosa e uma forte unidade corporativa”.19 Segundo 
Souza, esta tradição militar integrava uma sociedade de Corte na qual a Coroa portuguesa 
detinha o monopólio da distribuição das graças honoríficas e das patentes militares.

Nesta direção, o sociólogo Norbert Elias, analisando a gênese da profissão naval inglesa, 
destaca as diferenças na carreira e na origem social de dois grupos distintos: os tarpaulins20 
e os cavalheiros. Estes últimos, também denominados de oficiais navais, buscaram, a partir 
do século XVIII, ser vistos pelos outros como cavalheiros. Destes esperava-se uma boa edu-
cação, civilidade, o conhecimento de línguas estrangeiras e uma boa dose de democracia 
para que fossem bons representantes de seus países. Durante os séculos XVII e XVIII, segun-
do Elias, o termo cavalheiro tinha um significado social muito restrito, pois:

“Tratava-se, durante o período de formação da profissão naval, da marca 
distintiva dos homens das classes altas e de algumas porções das classes mé-
dias, uma designação que os diferenciava do restante do povo. Aqueles que tra-
balhavam com suas próprias mãos, fossem mestres-artesão ou operários, eram 
sempre excluídos da posição de cavalheiros. Inclusive a mera suspeita de que 
tivesse feito trabalho manual em alguma etapa da vida era degradante para um 
cavalheiro”.21

Ao contrário dos cavalheiros, os tarpaulins vinham das classes baixas e a eles eram re-
servados os trabalhos manuais. Com a modernização dos navios à vela, ao longo do século 
XVIII, a profissão naval exigiu que as esquadras fossem compostas por pessoas que pos-
suíssem as qualidades de marinheiro e cavalheiro ao mesmo tempo. Com isto, estes dois 
conjuntos de pessoas que pertenciam a esferas diferentes da sociedade foram forçados a 
trabalharem mais estreitamente. No entanto, Elias afirma que:

“Os dois grupos, portanto, nunca se tornaram inteiramente integrados. 
Tampouco as funções militares e náuticas se amalgamaram. Homens de dis-
tinção, nobres, continuaram sendo essencialmente cavalheiros militares e 
nada mais. Era impensável que eles passassem por um treinamento seme-
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lhante ao de artesão; ou que os artesãos se tornassem seus pares. [...]. A 
distância social entre os dois grupos era tão grande que nem a hostilidade 
nem a fusão tinham lugar”.22

Mediante tal análise, é possível perceber que ao longo do século XVII e XVIII a profissão 
naval contou com duas categorias de indivíduos diferentes. Enquanto os marinheiros exe-
cutavam as tarefas manuais, os oficiais navais, oriundos das classes altas e médias, tinham 
aversão a este trabalho, pois o estatuto de nobreza lhes conferia o “status da diferença”, no 
qual a eles eram reservados o trato diplomático, a civilidade e a boa educação.

Em relação à Marinha portuguesa, deve-se considerar que os códigos disciplinares – 
estabelecidos no regimento Provisional e nos Artigos de Guerra – preservaram o antagonis-
mo de duas carreiras: a dos oficiais da Armada – de Guarda-Marinha a Almirante – e a dos 
subalternos – de grumete ou soldado a primeiro sargento. O antagonismo era constituído 
pelo modo de incorporação e pela origem social dos alistados nestes dois campos de serviço 
militar naval. Enquanto os futuros oficiais tinham de disputar uma vaga na Academia Real de 
Marinha ou na Academia de Guardas-Marinha, através de ligações familiares e de nobreza, 
os futuros marinheiros, geralmente vindos do recrutamento forçado, tinham uma formação 
artesã, manufatureira, não formal, e sim, prática. Neste sentido Fonseca concluiu que, “o 
navio era local onde homens com pouco ou nenhum contato com a atividade marinheira e 
militar poderiam aprender um ofício naval”.23

Desta forma, podemos afirmar que esses grupos, compostos, de um lado, por oficiais de 
patente e, de outro, por marinheiros, apresentam características marcantes de uma socie-
dade de Antigo Regime, pois, através de uma “economia política de privilégios” o rei dele-
gava poderes a nobres para que estes o representassem dentro dos navios. Neste contexto, 
os castigos eram instrumentos reconhecidos como eficazes para o exercício de dominação, 
onde o rei permitia que os seus comandantes os utilizassem para dominar as respectivas 
guarnições. Sendo assim, desrespeitar o Regimento e os Artigos, e demais regulamentos in-
ternos das unidades, “era o mesmo que negar o domínio do comandante e, indiretamente, o 
do próprio rei”.24

Devemos acrescentar também que boa parte desta política portuguesa de organização 
das forças armadas estendeu-se por quase toda a primeira metade do século XIX brasileiro, 
mas, com maior evidência durante o reinado de D. Pedro I. No primeiro Reinado assistiu-
se à contratação de mercenários estrangeiros para lutar pela independência, bem como a 
valorização da origem nobre para concorrer a cargos de patente dentro da marinha. Outro 
elemento importante diz respeito ao recrutamento forçado, que, recaindo sobre as camadas 
pobres da população, acabou por ser justificativa fundamental – utilizada pelos políticos 
imperiais – para a manutenção dos castigos corporais dentro do exército e da marinha.

Notas
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