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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa o processo de formação de tropas auxiliares e de ordenanças 
constituídas por homens de cor no período de 1638 a 1763 nas capitanias da Bahia e do 
Rio de Janeiro. As balizas temporais marcam, respectivamente, a constituição do 
primeiro corpo de homens de cor na capitania baiana e a transferência da capital do 
Estado do Brasil da Bahia para o Rio de Janeiro. As capitanias eleitas serão 
contempladas, metodologicamente, a partir da conectividade estabelecida entre elas, 
principalmente no que diz respeito ao viés das tropas de homens de cor. Outra questão 
que perpassa o texto diz respeito à possibilidade de mobilidade social pela qual 
passaram os homens de cor que se inseriram nas corporações de auxiliares e das 
ordenanças. Por fim, a pesquisa procura mostrar qual foi a postura desses homens diante 
de tensões e demandas que a eles chegaram. 

Palavras-chave: tropas de homens de cor, mudança de status, conectividade.
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INTRODUÇÃO 

 A linha que costura os capítulos desta monografia tem o tom da mobilidade e da 

conectividade como viés interpretativo. Ao perceber ligações estabelecidas estre 

diversas capitanias brasileiras no período estabelecido, um dos objetivos desta pesquisa 

é verificar como tal conexão ocorreu entre Bahia e o Rio de Janeiro durante os 

processos de ocupação e desenvolvimento destes espaços. A análise voltará o olhar para 

as conexões nas comparações que serão estabelecidas quanto à formação de tropas de 

homens de cor. Também se atentará para outros aspectos de mobilidade como a 

oportunidade de ascensão social destes homens recrutados. E por fim, se verificará a 

conexão das capitanias e suas experiências, na tentativa de perceber as tensões ocorridas 

durante a formação dessas tropas e a postura de oficiais e soldados diante de demandas. 

Pensar o fenômeno de ocupação e desenvolvimento das capitanias da Bahia e do 

Rio de Janeiro partindo do litoral, passando pelo recôncavo e adentrando os sertões de 

cada uma delas é o objetivo principal do primeiro capítulo. No entanto, o olhar para este 

processo não ocorrerá de forma a isolar cada uma das capitanias em seus espaços e 

tempos específicos. O diferencial desta análise está em perceber as conexões 

estabelecidas entre estas duas capitanias, mas ao mesmo tempo observar também, 

mesmo que de forma secundária,  as conexões estabelecidas entre as demais capitanias 

do Brasil durante o período colonial. Na historiografia, Sheila de Castro Faria (1998:21) 

afirma que o Estado do Brasil era formado por uma Colônia em movimento, numa 

mobilidade que envolve tanto os homens coloniais no espaço geográfico, como também 

a ascensão social destes sujeitos.  

Quanto à mobilidade que envolve o espaço geográfico, será interessante 

observar no primeiro capítulo que os fenômenos de ocupação e desenvolvimento das 

capitanias brasileiras ocorreram de forma conexa, no sentido que elas estabeleceram 

entre si relações comerciais internas, que não estavam voltadas especificamente para o 

comércio mercantilista que visava a metrópole. As ligações que envolveram estas 

localidades foram feitas por migrantes que fugiam e buscavam melhorias de condições 

de vida ou que estavam envolvidos em batalhas e assim por diante. 

 Quanto à mobilidade ligada à ascensão social do homem colonial, o objetivo 

deste texto será perceber, no segundo capítulo, a presença maciça de homens de 
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ascendência africana que aportaram no Brasil na condição de escravizados ao longo dos 

séculos XVI e XVII e perceber suas possibilidades de mudança social. E diante disto 

analisar como a entrada de homens de cor nos corpos de ordenanças ou de auxiliares 

pôde ser um dos fatores no processo de mudança de status de alguns deles.  

A formação de um novo grupo social, constituído por companhias de pretos e 

pardos evoca uma reflexão acerca da escravidão como processo e não como status, 

como aponta Kopytoff (1982:221). Este autor defende que o tráfico e a escravidão 

desumanizaram o cativo e ele se converteu em coisa, mas que ao se observar a 

escravidão como processo de mudança de status percebe-se uma reumanização do 

escravizado. Sobre considerar o escravo coisa/propriedade, Patterson (2008:58) faz a 

interessante análise na qual aponta uma incoerência existente nesta discussão. Segundo 

ele, o mesmo sujeito que muitas vezes foi considerado como um bem/uma coisa de 

propriedade de outrem, ou seja, não possuidor de uma personalidade legal, quando 

incriminados por algum delito, aí sim são tratados como pessoas, ainda que imorais. 

 Desta forma, quando pensamos nos motivos de recrutamento de homens de cor 

em companhias para além das explicações já consagradas como “a premência de 

ataques de inimigos externos e internos, a fragilidade burocrática de seus sistemas de 

defesa e a inadaptabilidade de soldados europeus aos trópicos” (SILVA, 2013:117), 

podemos também pensar o processo de mudança de status como um dos componentes 

destas causas. 

Na realidade da América Portuguesa, este viés analítico apresenta as gerações 

posteriores de escravos trazidos pelo tráfico negreiro para o Brasil com maiores 

possibilidades de alforria, ou seja, quanto mais distantes temporalmente se estivesse do 

processo de tráfico, maiores seriam as chances de obter liberdade. Marquese (2006:117) 

verifica esta situação quando indica que a maioria dos homens que conseguiam alforrias 

eram crioulos, ou seja, gerações posteriores à do tráfico. Assim, um dos pontos que se 

deseja ressaltar nesta pesquisa é a percepção de como este processo de mudança de 

status ocorreu com os homens de cor nas duas capitanias eleitas, bem como se percebe 

neste item mais um ponto de conectividade entre estes espaços, pois demonstram um 

processo que se desenvolve de forma semelhante em ambas. 
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Por fim, o último capítulo visa destacar a conexão estabelecida entre estas 

capitanias, ao se perceber a existência de um modelo e uma referência de organização 

das tropas formadas, bem como das tensões que as experiências tiveram no processo de 

formação destes corpos.  

Silva destacou que apesar de as capitanias brasileiras serem estruturas político-

administrativas relativamente autônomas, elas também são interdependentes e com isto 

levanta uma crítica à tendência da produção historiográfica de estudar as capitanias 

como “unidades de análise relativamente estanques, independentes e exteriores umas às 

outras” (2013:114). Resta sublinhar a importância da estratégia metodológica abordada 

na presente pesquisa, visto que isto não é recorrente na historiografia brasileira, a qual 

preserva uma tendência de estudar as capitanias de forma isolada. 

Ainda cabe apontar que, metodologicamente, o recorte temporal desta pesquisa 

vai de 1638 a 1763. O primeiro marco é o da criação do primeiro terço baiano sob o 

comando de Henrique Dias. E o marco final é o da transferência da capital da colônia da 

Bahia para o Rio de Janeiro. Estes marcos são importantes porque balizam, 

respectivamente, a primeira tentativa de formação de tropas de homens de cor em uma 

das capitanias elegidas, e um contexto de mudanças para as duas capitanias. Este 

contexto de meados do século XVIII comporta questões relacionadas a um maior 

volume de desembarque de escravos para o Rio de Janeiro e consequente diminuição de 

desembarcados na Bahia. Também é neste período que se verifica o Rio de Janeiro 

como uma região mais estratégica economicamente e militarmente, pois está mais bem 

localizada do que a Bahia para fornecer escravos e mercadorias para Minas Gerais, bem 

como para recrutar e enviar homens para a defesa do sul da colônia. Este arco procura 

mostrar como a Bahia inicia este processo de formação de tropas de homens de cor 

fornecendo modelos e parâmetros. Mas também como, no século seguinte, o Rio de 

Janeiro, apropriando-se deste exemplo e reinventando estratégias de atuação, insere-se 

neste processo e conquista um espaço estratégico no que diz respeito à formação de 

tropas de homens de cor. 

Para este trabalho consultaram-se as fontes primárias em arquivo digital do 

“Projeto Resgate” do Arquivo Histórico Ultramarino. Estes documentos encerram 

documentação da administração portuguesa no que diz respeito aos negócios 

ultramarinos da Coroa. O conteúdo destas fontes fornece informações sobre a 
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composição de tropas, a contratação de homens pardos e pretos para os serviços 

militares, a eleição para os altos cargos da hierarquia militar dos terços, as missões das 

tropas, dentre outros aspectos. Outra documentação consultada foi a disponível na 

Fundação Biblioteca Nacional, que com o Projeto Periódicos Extintos disponibiliza 

online, em arquivo digital, inúmeros documentos categorizados em cartas patentes, 

provisões, alvarás, mandados, correspondências, decretos, relatórios, portarias, ordens, 

etc.  
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1. O FENÔMENO DA OCUPAÇÃO E O TRÁFICO DE ESCRAVOS 

1.1 Bahia 

 A descoberta de ouro no México e Peru, a consequente concorrência de outros 

povos no Indico e incursões estrangeiras no Brasil impulsionaram os portugueses ao 

fenômeno de ocupação do litoral baiano por volta de 1534. Uma das estratégias de 

D.João II e seu sucessor D. Manuel para este processo foi a criação das Capitanias 

Hereditárias. Em 1548 a capitania da Bahia foi escolhida para ser sede do Governo-

Geral a fim de uma administração e fiscalização mais diretas para o Brasil. Em seguida, 

deu-se início, por meio de expedições de enfrentamento aos indígenas interioranos, a 

um processo de ocupação do recôncavo baiano (TAVARES, 1959:18). 

O começo da produção açucareira no Brasil foi no início do século XVI. A 

princípio, a capitania que mais se desenvolveu foi a de Pernambuco, enquanto que a 

Bahia ficava em segundo lugar. No entanto no momento posterior à expulsão dos 

holandeses em 1654, a Bahia trocou de lugar com Pernambuco e alcançou o ápice da 

produção luso americana. Essa troca ocorreu principalmente pelo enfraquecimento 

econômico pelo qual passou Pernambuco no período da dominação holandesa. 

No litoral baiano estabeleceu-se grande número de engenhos. Também ali foi 

instituído o centro político da capitania e do Brasil, mais especificamente na cidade de 

Salvador. No entanto, o espaço litorâneo “dependia das terras ao seu redor para se 

abastecer de alimentos, provisões e produtos agrícolas” (SCHWARTZ, 1988:77). 

Este entorno do litoral foi denominado recôncavo baiano, onde também se 

estabeleceram vários engenhos, principalmente ao longo dos rios “aproveitando-os 

como meios de transporte e às vezes também como fonte de energia” (ibdem, 1998:79). 

Schwartz também afirma que, em meados do século XVII, nas regiões de solo mais 

fraco, como ao sul do Rio Sergipe, desenvolveram-se a pastagem de animais e a 

produção de mandioca. Na região de Cachoeira desenvolveu-se a cultura do fumo. E as 

regiões de Jaguaripe e Maragogipe destacaram-se mais no fornecimento de lenha e 

madeira para Salvador e outros lugares. 

Mais ao sul do recôncavo predominou a agricultura de subsistência. No século 

XVIII essas áreas- Cairu, Camamu e Ilhéus – ainda permaneciam povoadas de forma 
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esparsa onde se desenvolveu uma região de pequenas lavouras de mandioca, que apesar 

do tamanho foram responsáveis pelo envio de farinha para Salvador e o recôncavo, 

principalmente em Camamu. Durante o período de dominação holandesa, Ilhéus 

também foi um importante fornecedor de farinha para Pernambuco, visto que esta 

capitania teve muita baixa em sua produção, principalmente porque seus produtores 

haviam sido recrutados para guerra. O envio deste gênero foi importante porque junto 

com a carne salgada e legumes, a farinha fazia parte da dieta básica dos soldados 

(MELLO, 1975:190). 

Na região norte da Bahia destacou-se uma capitania subordinada que ficou 

conhecida como Sergipe de El-Rey. Ela era governada por um capitão-mor, o qual 

estava debaixo da autoridade do governador-geral da Bahia. Nesta capitania teve 

destaque a produção açucareira e a pecuária. Além do litoral e do Recôncavo baiano, é 

importante destacar que os sertões da Bahia se desenvolveram principalmente a partir da 

criação de gado, o qual servia para suprir tanto os engenhos litorâneos, quanto as Minas 

do sul da Bahia e de Minas Gerais (SCHWARTZ, 1988:88). 

1.1.1 O papel do tráfico na Bahia 

Estas áreas ocupadas tiveram uma constituição social formada por diversas 

categorias: senhores de engenho e ricos comerciantes no topo da pirâmide; homens 

livres que se ocupavam das mais diversas atividades como população intermediária; e 

na base encontravam-se os escravos. O desembarque de escravos na Bahia para 

trabalhar tanto nas lavouras de cana, quanto em outras culturas e atividades pode ser 

percebidas na tabela a seguir. 

Africanos desembarcados na Bahia (1601-1780) 

Período Número de escravizados 
desembarcados 

1601-1610 9189 
1611-1620 21.659 
1621-1630 30.860 
1631-1640 30.860 
1641-1650 22.949 
1651-1660 36.530 
1661-1670 42.433 
1671-1680 32.693 
1681-1690 29.975 
1691-1700 56.325 
1701-1710 60.798 



11 

1711-1720 81.357 
1721-1730 91.074 
1731-1740 91.494 
1741-1750 91322 
1751-1760 74.794 
1761-1770 66.645 
1771-1780 78.639 

Total: 949.551 
Fonte: Trans-Atlantic Slavery Trade Database                                                                              
Disponível em: http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces 

 

Os dados da tabela contemplam o desembarque de escravos africanos nos portos 

baianos no espaçamento de 10 em 10 anos balizados pelo recuo de alguns anos antes e 

prossegue alguns anos depois do recorte desta pesquisa. Após a década de 1650 

percebe-se que a quantidade de escravos aportados aumentou continuamente nas três 

décadas seguintes e isso se explica quando se percebe na historiografia que o centro da 

produção de açúcar passa neste período de Pernambuco para a Bahia. Isto porque aquela 

capitania estava economicamente debilitada por conta da invasão dos holandeses que 

naquele momento já haviam sido expulsos, mas não sem deixar sequelas. Mello destaca 

que mesmo antes da Restauração pernambucana uma leva grande de escravos havia sido 

trazida para a Bahia, pois os senhores de engenhos que fugiram dos holandeses 

“insistiam em levar seus escravos, apesar dos transtornos da viagem e da 

impossibilidade de alimentar tanta gente. A economia baiana é que se beneficiava do 

dreno de mão-de-obra escrava que se verificou a partir de então” (1975:177-178). Na 

segunda metade do século XVIII se percebe uma queda gradual no desembarque em 

portos baianos. Esta quase estagnação e posterior declínio de desembarcados se devem 

principalmente ao deslocamento que acontece desta atividade para o porto do Rio de 

Janeiro, que neste período passa a atuar como um dos mais estratégicos centros políticos 

da Colônia, como também apresenta melhores condições para a redistribuição dos 

escravos aportados para outras capitanias, principalmente para Minas Gerais que 

demandava muita mão-de-obra para a extração de seus minérios (RIBEIRO, 2007:327). 

Para nossa pesquisa é importante pensar que um grande número de homens 

advindos principalmente das gerações posteriores dos escravos aportados, que com a 

conquista de suas liberdades irão compor a massa intermediária de homens livres que 

irão formarão os corpos militares de homens de cor nas capitanias aqui estudadas. 

Como afirmou Silva “foram estes aspectos estruturais combinados – o arranque da 
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economia de plantation e a guerra atlântica contra os holandeses – que produziram as 

condições de emergência das milícias negras no Brasil” (2013:122). 

Para entender os aspectos estruturais destacados pelo autor, prosseguimos nossa 

análise do tráfico de escravos na produção açucareira para as condições de guerra contra 

os holandeses experimentadas pelos baianos. 

1.1.2 Ataque holandês na Bahia 

 No século XVII, a Bahia de Todos os Santos comportava em seu litoral um 

“acesso ao Atlântico muito vasto e aberto para ser defendido adequadamente” 

(SCHWARTZ, 1988:78). Isto despertava ainda mais o olhar estrangeiro para tal região. 

Tal facilidade somada às conquistas e riquezas que poderiam adquirir foi que despertou 

a ronda, entradas e saques de ingleses, franceses e principalmente holandeses na região. 

 Em 1624, no ano em que D. Diogo de Mendonça Furtado era o governador da 

Bahia, houve uma invasão holandesa, comandada por Johan Van Dorth, que com cerca 

de três mil homens invadiram e bombardearam a cidade de Salvador. Grande parte da 

população saiu em retirada e o governador e outros homens foram feitos prisioneiros. É 

interessante notar que segundo relatos da época alguns negros ajudaram os holandeses 

na conquista da cidade, como bem descreve Frei Vicente de Salvador que “nem só 

andavam os holandeses insolentes por estes caminhos, mas muito mais os negros que se 

meteram com eles” (1918:514). Outra ocasião em que escravos auxiliaram o invasor é 

relatada pelo corsário James Lancaster, inglês que invadiu e saqueou Pernambuco em 

1595. O próprio autor do relato narra que “conquanto, vários escravos fugissem de seus 

senhores para o nosso lado, fornecendo-nos muitas informações sobre os seus projetos e 

planos” (CARVALHO, 1908:455). 

É interessante perceber que ao mesmo tempo em que alguns negros buscaram 

ajudar o inimigo com perspectivas de liberdade, também tiveram aqueles que lutaram 

contra os holandeses numa empreitada de busca de reconhecimento. Este foi o caso de 

Manuel Gonçalves Dória, o primeiro pardo brasileiro a receber a Ordem de Cavaleiro de 

Santiago em consequência de seu desempenho nas batalhas contra a invasão holandesa 

na Bahia (DUTRA, 1999:112-113). 
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Para o resgate da cidade veio de Lisboa uma esquadra de socorro em 1625 e 

depois de vários ataques os holandeses se renderam e foram expulsos da Bahia 

(TAVARES, 1959). 

1.1.3 Ataque holandês em Pernambuco 

 Se a invasão holandesa de 1624 à Bahia já deu margem para que homens como 

Dória se destacassem pela sua atuação na defesa do território, será com a invasão e 

domínio holandês em Pernambuco (1630-1654) que a brecha se abrirá para que homens 

de cor criassem condições de desenvolver processos de enraizamento social e de 

mudança de status como soldados e oficiais de tropas de Ordenanças e de Auxiliares. 

 Mello (1975:13) descreve a ocupação pernambucana em três períodos. O 

primeiro deles se estende de 1630 a 1637, o qual ele denomina de Resistência. O 

segundo abarca os anos de 1637 a 1645 com uma relativa paz, e por fim os anos finais 

de Restauração que vão de 1645 a 1654. Uma das teses principais de seu livro Olinda 

Restaurada: Guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654 é a de que a Resistência e a 

Restauração pernambucana se deram principalmente com recursos locais. E estes 

recursos, no linguajar da época custaram o sangue, as vidas e as fazendas da população 

local, com o mínimo auxílio da Coroa Portuguesa.  

 É interessante observar por outro lado que Pernambuco teve o auxílio das 

capitanias vizinhas. No caso da Bahia teve destaque a Infantaria de Fora que nas 

palavras de Mello “compreendia contingentes portugueses em serviço ativo em 

Salvador, inclusive veteranos de guerra de resistência, como também soldados 

recrutados na Bahia, entre os quais um número desconhecido de moradores de 

Pernambuco para ali haviam se retirado” (1975:173). Apesar de Mello apontar a 

participação baiana nessas lutas, sua análise é passível de crítica, pois o destaque dado 

aos homens recrutados fundamenta-se principalmente na participação de portugueses, 

brancos e soldados profissionais e não na participação de milicianos negros.  

Por outro lado, nesta pesquisa demonstramos largamente o deslocamento de 

homens de cor baianos que lutaram contra os holandeses em Pernambuco, aspecto este 

que melhor exploraremos no segundo capítulo. E além da ida de soldados e veteranos da 

Bahia para Pernambuco, percebe-se a emigração de pernambucanos para a Bahia 

revelando um ciclo de movimentação entre estas capitanias.  
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 A Bahia, além de prestar socorro à Pernambuco também se viu em alguns 

momentos rodeada pela presença holandesa. Nos fins de 1648 e início de 1649 

ocorreram saques e devastações no recôncavo baiano. Houve o saque de caixas de 

açúcar e engenhos foram incendiados. Ocorreu até a construção de fragatas com 

artilharia para a defesa dos rios baianos e para o impedimento de que mais engenhos 

fossem atingidos (MELLO, 1975: 40-43). 

 Quanto aos sujeitos que estiveram envolvidos na Restauração, Mello afirma que 

2/3 do Terço de Pernambuco recrutado em 1645 fazia parte “da população que vivia à 

margem da economia açucareira, ocupado nas lavouras de subsistência ou na extração 

do pau-brasil” (1975:174). Foi então sobre o setor de subsistência formado pelos 

homens livres que pesou o recrutamento. Há, entretanto, alguns relatos de uma pequena 

participação de escravos nesta guerra, principalmente entre os Homens de Henrique 

Dias.  

No intuito de ressaltar mais uma vez a mobilidade e conectividade entre as 

capitanias percebemos no caso baiano que as companhias dos homens de cor também 

migraram para outras regiões para ajudar em situações de ataque e defesa. E este 

deslocamento não se limitou ao período das guerras holandesas 

 

1.2 Rio de Janeiro 

 O processo pioneiro de ocupação da capitania do Rio de Janeiro se processa, 

como na maioria das demais capitanias, pelo seu litoral. Em 1565 é fundada a cidade de 

São Sebastião do Rio de Janeiro. E já nos primeiros relatos quinhentistas sobre local 

identificava-se franceses rodeando e às vezes adentrando e explorando a capitania 

(BICALHO, 2003:29).  

 Mas, pensar o fenômeno de ocupação do Rio de Janeiro não se limita à 

privilegiada área costeira. Os sertões desta capitania também foram frutíferos no 

desenvolvimento demográfico e econômico. Uma região interiorana de destaque, ao 

longo dos séculos XVII e XVIII foi o Campo de Goitacases. Para lá migraram homens, 

com o sonho de fazer fortuna fosse como agricultores fosse como comerciantes. Faria 

(1998:108) relata que a principal categoria de homens que se movimentava no período 



15 

colonial era a dos livres e pobres, na sua maioria formada por forros e seus 

descendentes, pois estavam tanto em busca de melhores condições de vida como 

fugindo do fantasma da reescravização. Desta forma, áreas em expansão, como no caso 

do Campo dos Goitacases, eram um chamariz para estes homens. 

 Como consequência, estas terras tiveram uma expressiva taxa de população preta 

e parda formada por ex-escravos e seus descendentes. Esses pra lá se dirigiram em 

busca de uma produção autônoma, o que os dava muitas vezes o título de vadiagem na 

mentalidade da época, por recusarem-se a trabalhar para outrem (FARIA, 1998:130). 

 Faria mostra que neste território se desenvolveu um grupo voltado para o 

abastecimento interno da Colônia, o qual se dedicou principalmente à pequena e média 

produção de alimentos e ao comércio local. O começo da ocupação, nas primeiras 

décadas do século XVI, ocorreu com a criação de gado que era vendido para o mercado 

consumidor próximo. No século seguinte começou-se a implantar engenhos e canaviais 

paralelamente à decadência desta atividade no recôncavo da Guanabara devido ao 

empobrecimento do solo. Estas atividades, por sua vez, desencadearam ainda mais a 

movimentação desses homens. Minas Gerais, por exemplo, foi o maior consumidor do 

açúcar ali produzido. Segundo Matheas (2007:198), a descoberta do ouro em Minas 

Gerais mobilizou ainda mais o comércio entre aqueles que abasteciam as áreas 

mineradoras, transformando o Rio de Janeiro no principal polo mercantil da América 

lusa. 

 No entanto, o comércio interno de abastecimento que se desenvolveu neste 

período teve proporções maiores que a relação estabelecida entre Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. Fragoso (1998) em seu livro Homens de grossa aventura analisou estas 

atividades num circuito que envolvia toda a região sudeste-sul do Estado do Brasil, 

principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Parte da dieta base da escravaria e das camadas populares (mandioca e sua 

farinha, milho, feijão, charque e carne de porco) era produzida nas roças das fazendas 

locais, mas esta produção não era suficiente, o que demandava a compra destes víveres 

de outras regiões. Desta forma, percebe-se que o mercado Colonial “se nutria da farinha 

de mandioca proveniente das regiões do interior do Rio de Janeiro, do sudeste da Bahia 
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e de Santa Catarina; do charque do Rio Grande do Sul; dos muares de São Paulo, dos 

porcos e reses de Minas Gerais, etc.” (FRAGOSO, 1998:105). 

No entanto, a formação deste circuito comercial não se desenvolveu somente 

com gêneros alimentícios, o infame comércio de homens também se incluía nessa 

movimentação. 

1.2.1 O papel do tráfico no Rio de Janeiro 

Desde o início do século XVIII o porto carioca desempenhou importante papel 

no tráfico atlântico de escravos. Era ele “o principal polo de importação e posterior 

redistribuição de escravos africanos para o sudeste brasileiro” (FRAGOSO, 1998:94). 

Além da redistribuição o próprio interior da capitania carioca absorvia boa parte dos 

escravos, de forma que, de acordo com Fragoso, no final do século XVIII os Campos 

dos Goitacases possuía quase a metade dos engenhos e dos escravos do Rio de Janeiro. 

Assim, a capitania carioca se estabeleceu no século XVIII como centro consumidor e 

redistribuidor de mercadorias. Minas Gerais recebia a maior parte dos escravos 

aportados no Rio de Janeiro. 

Na tabela a seguir percebemos como a partir da virada do século XII para o 

XVIII o número de africanos desembarcados nos portos do Rio de Janeiro foi 

aumentando consideravelmente. 

 Africanos desembarcados no Rio de Janeiro (1680-1780) 

1681-1690 20.981 
1691-1700 39.428 
1701-1710 41.609 
1711-1720 55.360 
1721-1730 51.207 
1731-1740 64.017 
1741-1750 69.268 
1751-1760 81.391 
1761-1770 84.673 
1771-1780 79.410 

Total: 587.345 
Fonte: Trans-Atlantic Slavery Trade Database                                                                              
Disponível em: http://www.slavevoyages.org/tast/assessment/estimates.faces 

 

 O Rio de Janeiro ao longo do século XVII recebeu muitos escravos em 

seus portos devido à demanda de mão-de-obra para as Minas. Essa capitania se destacou 
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na recepção de escravos porque sua redistribuição para Minas Gerais era mais dinâmica 

do que pela Bahia. Da Bahia para Minas Gerais, via Rio São Francisco e Rio das 

Velhas, o caminho a ser percorrido era de 1200 quilômetros, Do Rio de Janeiro para 

Minas Gerais um novo caminho havia sido aberto pelo qual se levava cerca de 12 dias a 

pé do porto à região mineradora. Outro caminho carioca era via Parati, que demandava 

de 42 a 99 dias de caminhada (RIBEIRO, 2007:317). Mas mesmo assim a Bahia como 

também Pernambuco continuaram na função de complementar o abastecimento de 

escravos para as Minas. 

1.2.2 Ataques franceses 

A partir do final do século XVII, a descoberta de metais preciosos em Minas 

Gerais não só alavancou ainda mais as relações de produção e comércio na Colônia, 

como também despertou olhares estrangeiros para esta cobiçada riqueza. Os mais 

assíduos foram os ingleses, holandeses e franceses, que estiveram sempre sondando a 

costa brasileira ou adentrando e explorando a capitania. Com o advento das Minas 

reforçaram ainda mais seus planos de ataques e apreensões do território e de navios 

luso-brasileiros carregados das riquezas tropicais pela ação de seus piratas, corsários e 

filibusteiros. Além destas atividades ilícitas, havia também as sociedades por ações 

onde “operações concebidas, montadas e financiadas por armadores agrupadas (...) a 

partir de um contrato estipulado, recebiam do monarca os navios e suas tripulações, 

constituídas por oficiais, marinheiros e soldados” (BICALHO, 2003:44). 

Foi nestes últimos moldes, num contexto onde Portugal e França estavam de 

lados opostos na Guerra de Sucessão espanhola (1702-1714), que o monarca francês 

colaborou com a esquadra de 18 navios de Duguay-Trouin, o corsário que invadiu o Rio 

de Janeiro em 1711. O governador do Rio de Janeiro, Francisco de Castro Morais, foi 

avisado sobre as intenções francesas e mobilizou as tropas e a população para 

aguardarem a chegada dos invasores. Nestes contextos o olhar das autoridades voltava-

se para os sertões, região compreendida da Guanabara ao Campo dos Goitacases, pois 

viam nestes espaços “um exército de reserva esporadicamente convocado para investir 

contra as ameaças (...). Nos momentos de perigo externo (...) soldados e moradores, 

índios, pardos e mamelucos, e inclusive negros livres e escravos, lutavam lado a lado 

contra o inimigo comum” (BICALHO, 2003:252). 



18 

Depois da mobilização e recrutamento em agosto de 1711, devido a demora da 

chegada dos franceses, o governante desacreditou do aviso enviado pela Coroa e acabou 

por desmobilizar e dispensar a defesa em setembro. Dias depois a população foi pega de 

surpresa. A cidade apavorada com a chegada inimiga começou a fugir para o interior. 

Os franceses não tiveram muitas dificuldades em tomarem os prédios e as fortificações 

(BICHALHO, 2003:274). A cidade ficou sitiada por cerca de dois meses, e os franceses 

só zarparam após um valor ter sido pago pelo resgate da cidade. 

Os franceses foram os mais destacados nos planos de ataque ao Rio de Janeiro, 

um ano antes da esquadra de Duguai Trouin ter aportado, foi a vez de Jean-François 

Duclerc, que atacou com seis navios e aproximadamente 1200 homens, mas foram 

combatidos e aprisionados pelos anfitriões. Nesta ocasião, São Paulo enviou a Esquadra 

do Quinto dos Negros para prestar auxílio à capitania vizinha (SILVA, 2013:139) e 

Souza acrescenta que “foram mobilizados para o combate três terços de auxiliares da 

capitania de São Paulo e Minas do Ouro, bem como algumas tropas regulares e de 

ordenança” (2011:.42), o que evidencia mais uma vez a mobilidade e a conectividade 

dos territórios neste período. 

 Ao longo do século XVIII, outros planos menos exitosos foram formulados 

pelos franceses no intento de se apoderar do Rio de Janeiro e de suas riquezas, o que fez 

gerar, segundo Bicalho (2003), o desencadear de um medo constante na população 

carioca do período. 

1.3 Mudanças políticas 

Em 1763 o Rio de Janeiro tornou-se sede do governo do Estado do Brasil. A 

transferência ocorreu principalmente devido ao papel do Rio de Janeiro como 

articulador econômico da região Centro-Sul e das guerras luso-castelhanas 

desencadeadas no extremo sul da Colônia (1763-1777). 

 Ao longo deste capítulo pôde-se perceber que a ocupação e o desenvolvimento 

econômico tanto da Bahia, quanto do Rio de Janeiro estiveram ligados ao tráfico de 

escravos africanos, no sentido de que eles e seus descendentes (por vezes libertos ou 

nascidos livres) estiveram na base da formação populacional. E na condição de homens 

livres, na maioria dos casos, foram eles os homens disponíveis para lutar pelo Estado do 

Brasil, seja contra inimigos externos, seja contra inimigos internos. 
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 Há uma forte herança da historiografia brasileira que concebe o homem livre do 

período colonial, categoria na qual se encontram os pretos e pardos livres ou libertos, 

como uma massa de desvalidos, ralés, criminosos, vadios, desclassificados e indefinidos 

socialmente (PRADO JUNIOR, 2000; FRANCO, 1997; SOUZA, 1982). A proposta 

desta pesquisa é contrária a esta vertente no sentido em que concebe esses homens como 

coesos socialmente e não anômicos. 
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2. HOMENS DE COR E MOBILIDADE SOCIAL 

2.1 Corpos de Ordenanças e Auxiliares e a mobilidade social de homens de cor na 

historiografia 

 A mobilidade social como categoria analítica referente aos homens livres de cor 

na América Portuguesa já ocupou páginas de diversos trabalhos. Alguns destacaram as 

inúmeras limitações que estes enfrentaram para galgar a mais ínfima liberdade e 

mudança de status. Mas há também aqueles que, sem deixar de destacar as dificuldades 

desta ascensão, perceberam o sucesso de alguns neste movimento.  

Freyre, em Sobrados e Mucambos estudou a ascensão do bacharel e do mulato e 

defendeu a ideia ligada ao branqueamento social dos mulatos que chegavam a exercer 

funções em “postos de senhores” (2006:227), mas também trabalhou com a ideia de 

dificuldade de ajuste/adaptação social destes homens. 

Franco (1997:86) quando estudou tropeiros, vendeiros, sitiantes, agregados e 

camaradas, enfatizou o quanto a liberdade destes homens esteve limitada pela 

dominação pessoal baseada na troca de favores e serviços estabelecidos com os homens 

que possuíam patrimonios. Lara evidenciou as tensões presentes nesta mudança social, 

pois a presença cada vez maior de homens de cor livres e libertos “impactava e 

tencionava as relações sociais e políticas” (ibdem, 2004:21) à medida que eles 

reivindicavam reconhecimento político e tratamentos e privilégios semelhantes aos dos 

soldados brancos quando inseridos nas companhias de homens de cor. 

 A análise de Guedes (2007) evidencia a história de vida do pardo alferes 

Joaquim Barbosa Neves (São Paulo, século XIX) o qual muda seu status de escravo 

para pertencente a elite. No entanto, o autor pondera em sua análise que apesar deste 

alferes ter enriquecido a conquista de uma reputação social só foi acontecer com seus 

descendentes, e neste sentido o autor defende que a ascensão - material e social - só 

ocorre de forma geracional.  

Apesar destes esforços teóricos, quase nada se falou sobre o papel dos 

Regimentos de Auxiliares e Ordenanças de homens de cor na mobilidade social destes 

indivíduos. Russel-Wood dedicou um capítulo, que ele mesmo nomeou de “preliminar” 

(2005:129), para discutir esta questão. Este trabalho intitulado “A expressão das 
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aspirações de indivíduos de ascendência africana” trata-se, sem dúvida, de um escrito 

inaugural sobre a ascensão social de homens livres de cor neste modelo de instituição. 

Porém, não deixa de cometer alguns equívocos e fazer algumas afirmações passíveis de 

reformulações. Um destes equívocos notados diz respeito à forma que o autor nomeia os 

Regimentos, trata-os de “milícias” ao longo de todo o texto e se referindo a períodos em 

que o termo ainda não era usado. É importante esclarecer que o termo “milícia” passou 

a ser utilizado a partir de 1796, ou seja, final do século XVIII, quando a organização das 

companhias passou a ser em regimentos e não mais em terços1. 

Diante do desafio de pensar a ascensão de homens de cor, para além da produção 

até então existente, a saber pela via de sua incorporação nos corpos de Ordenanças e 

Auxiliares é que se traçaremos o presente capítulo. 

2.2 As origens dos corpos de ordenanças e auxiliares de homens de cor 

2.2.1 Bahia 

A formação inicial na Bahia de tropas de homens de cor esteve atrelada às 

guerras contra os holandeses. O primeiro grupo a ser formado nesta capitania foi aquele 

ligado à figura de Henrique Dias e seu terço ainda no século XVII. 

Nossas fontes mostram que muitos dos soldados que estavam residindo na Bahia 

haviam já lutado em Pernambuco no terço de Henrique Dias. Em carta de 20 de 

fevereiro de 1667, Gonçalo Ravasco Cavalcanty e Albuquerque concedeu a patente de 

Capitão da Companhia dos soldados Pretos Livres a João Fernandes, o qual havia 

servido em Pernambuco no terço de Henrique Dias2. Do dia 28 de julho do mesmo ano 

é outra carta que escreve Alexandre de Souza Freire, governador do Brasil, dando 

patente de cabo a todos os soldados pretos pertencentes ao terço que foi do Mestre de 

Campo Henrique Dias, cujo capitão no momento era Antônio de Souto3.  

Os homens que haviam lutado em Pernambuco foram sempre bem referenciados 

e honrados em documentos posteriores. Em 18 de dezembro de 1674, na Carta Patente 

                                                           
1 Decreto de 7 de Agosto de 1796. Regulando os Corpos Auxiliares do Exército, denominando-os para os  
futuros Regimentos de Milícias. In: SILVA, António Delgado da. Collecção da Legislação Portugueza –  
Legislação de 1791 a 1801. Lisboa: Typografia Maigrense, 1828. 
2Patente de Capitão da gente preta forra da Companhia que foi de Agostinho da Silva provida em João 
Fernandes. Bahia, 20 de fevereiro de 1667. Documentos Históricos. Vol.12. p.433-434. 
3Patente de cabo de todos os soldados pretos do terço que foi do Mestre de Campo Henrique Dias provido 
na pessoa de Capitão Antonio de Souto. Bahia, 28 de julho de 1667. Documentos Históricos. Vol.31, 
p.378-379. 
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de Francisco de Barros, capitão da companhia dos homens pardos da capitania de 

Sergipe del-Rei, declara-se que o referido capitão serviu com honrado procedimento nas 

guerras de Pernambuco4. O mesmo olhar enobrecedor se percebe na carta de D. Pedro II 

de Portugal em 13 de março de 1689 onde pede ao governador Matias da Cunha para 

que além de lhe dar soldo e farda, também acomode o capitão Francisco Borges. Esse 

era homem preto que havia servido em Pernambuco5. 

E mesmo depois da Restauração de Pernambuco ainda se percebia a migração 

de homens da Bahia naquela direção. Este é o caso de Estevão Gonçalves, capitão da 

companhia de Infantaria da Ordenança de homens pardos, que em 17 de junho de 1655 

pediu licença de seu posto a fim de seguir para Pernambuco6. 

Na Bahia, pelo menos num primeiro momento, há uma mudança no tipo de 

serviço prestado por esses homens de cor, pois este passa de combater o inimigo 

externo, para o combate ao inimigo interno: gentios da terra e escravos fugitivos em 

mocambos.  

Segundo Gomes (2009) havia três linhas de defesa da colônia; a de primeira 

linha era a de tropas pagas, a de segunda linha era a de auxiliares, as quais poderiam ser 

deslocadas para outros territórios para além dos da sua praça caso fosse necessário. E a 

terceira linha era representada pelas ordenanças. Sobre as ordenanças, estas 

organizações foram formadas inicialmente em Portugal na metade do século XVI, com 

a intenção de se criar uma força bélica de caráter permanente. O autor afirma que, em 

15 de maio de 1547, uma Provisão determinava a criação de corpos de ordenança em 

todos os lugares do reino, os quais seriam organizados em terços, companhias e 

esquadras. Os homens recrutados para esses corpos deveriam ter suas próprias armas, 

seus cavalos e comparecerem aos exercícios nos domingos e dias santos (GOMES, 

2009:58). Mas demorou um pouco para que a tentativa de formação das ordenanças se 

instituísse em cada capitania, como se percebe no regimento geral das ordenanças em 10 

de dezembro de 1570 (ibdem, p.83). Como se verá a seguir, as primeiras organizações 

                                                           
4 Patente de capitão da companhia de homens pardos da capitania de Sergipe del-Rei provida na pessoa de 
Francisco de Barros. Bahia, 18 de dezembro de 1674. Documentos Históricos. Vol. 12, p.342-343. 
5 Carta de Sua Majestade sobre o Capitão Francisco Borges, homem preto. Lisboa, 16 de março de1689. 
Documentos Históricos.Vol.68, p.198. 
6 Patente de uma companhia de homens pardos que vagou de Estevão Gonçalves, provida em Diogo 
Rodrigues Caldeira. Bahia, 14 de junho de 1655. Vol.31, p.170-171. 
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de homens de cor na Bahia se delinearam por meio da terceira linha, ou seja, das 

ordenanças. 

A primeira companhia que recrutou homens de cor na Bahia data do ano de 1638 

e serviu junto ao terço de Henrique Dias nas batalhas contra os holandeses em 

Pernambuco7 como já destacamos.  

Em 6 de janeiro de 1668, o governador Alexandre Souza Freire fora avisado 

sobre uma armada holandesa estar chegando ao Brasil, diante disso preparou a formação 

de mais Companhias de Infantaria da Ordenança de todos os homens pardos livres8. 

Desta forma, governados por Antônio de Souto, apareceram neste ano mais três 

companhias dos Capitães Agostinho da Silva, João Barbosa e Francisco da Cunha.  

Quanto às nomenclaturas destas arregimentações tem-se convencionado ao 

longo do texto designá-las de companhias formadas por homens de cor, principalmente 

porque elas variam bastante de documento para documento. Numa carta de 1668 

encontramos o termo de Companhias de Infantaria da Ordenança de todos os homens 

pardos livres9. Deste mesmo ano há numa carta Patente o nome Companhia da Gente 

Livre10. Ainda em 1668 temos Companhia da gente preta forra11. Num outro de 1669 

percebemos o termo de Companhias da gente preta12. Já no século XVIII vemos um 

saudosismo ao nome que retoma suas origens dos séculos XVII onde os soldados estão 

alocados no terço que foi Mestre de Campo Henrique Dias13. Desta forma percebe-se 

que há uma diversidade de nomes aplicados na segunda metade do século XVII, mas 

que tendem a uma uniformização da primeira metade do século XVIII em diante. 
                                                           
7Petição que fizeram os oficiais do terço da gente preta desta cidade ao excelentíssimo senhor conde vice-
rei. Bahia,4 de abril de 1736. Documentos Históricos. Vol.77. p. 23-24. 
8Carta patente do posto de Capitão de Infantaria da Ordenança de todos os homens pardos livres desta 
cidade provida na pessoa de Francisco da Cunha. Bahia, 6 de janeiro de 1668. Documentos Históricos. 
Vol.31. p.417-419. 
9Carta patente do posto de Capitão de Infantaria da Ordenança de todos os homens pardos livres desta 
cidade provida na pessoa de Francisco da Cunha. Bahia, 6 de janeiro de 1668. Documentos Históricos. 
Vol.31. p.417-419. 
10Carta Patente do Posto de Capitão da Companhia da Gente Livre, que se mandou formar na ocasião do 
aviso da Armada Holandesa provida em João Barbosa. Bahia, 27 de setembro de 1668. Documentos 

Históricos. Vol.11. p. 454-455. 
11Alvará pelo qual se proveu o posto de Alferes da Companhia da gente preta forra, de que é Capitão João 
Barbosa, provido na pessoa de Luis Gonçalves Fagardo. Bahia, 11 de novembro de 1668. Documentos 

Históricos. Vol.12. p. 11-12. 
12 Regimento que levou Fernão Carrilho que foi por Capitão para fazer entradas aos mocambos de 
Geremoabo. Bahia, 21 de maio de 1669. Documentos Históricos. Vol.04. p.192-193. 
13 Patente de Ajudante do numero de Sargento-maior do Terço de Henrique Dias passada ao Alferes 
Sebastião da costa de Figueiredo. Bahia, 24 de janeiro de 1707. Documentos Históricos. Vol.34. p.302-
303. 
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As duas categorias de arregimentação, auxiliares e ordenanças, nas quais 

estavam os homens de cor inseridos, são comumente caracterizadas como tropas 

militares que não recebiam soldos por seus serviços, apenas alguns privilégios e mercês 

(MELLO, 2009:11; MORTON, 1975:.250). No entanto, nesta pesquisa encontram-se 

várias fontes com informações acerca de promessas de pagamentos aos oficiais e aos 

soldados de cor, caso obtenham sucesso nas diligências que fossem incumbidos. Em 

1689, na qual o Capitão Francisco Borges solicita que lhe forneçam soldo e farda como 

acontece na Infantaria dos brancos. E o rei, D Pedro II, solícito escreve a Matias da 

Cunha, Governador Geral do Brasil à época, para que este se informe do tal parecer e 

verifique se “há algum exemplo de se conceder semelhante graça, e que meio poderá 

haver para o acomodarem”14. 

Embora em alguns trabalhos (MELLO, 2009; MORTON, 1975) sobre forças 

militares no Brasil colonial se afirme que os militares de cor não recebiam soldo, como 

vimos, temos bastantes evidências de que ora a oficialidade em tempos de paz, ora todos 

os soldados em campanhas militares, mesmo contra inimigos internos, ou em outros 

serviços, recebiam algum tipo de remuneração. Uma Portaria de 1719 ordena ao 

Provedor-mor que se paguem vinte patacas para o cabo de Esquadra alvorado Manuel 

Nobre e mais vinte patacas para o soldado Antônio Teixeira, ambos pertencentes ao 

terço que era de Henrique Dias e tinham a missão de irem a Jacobina cumprirem uma 

diligência não especificada15. Outra Portaria do mesmo ano manda que se paguem oito 

mil réis para cada um dos soldados de cor Francisco Pereira e Fabião Rodrigues, os 

quais deveriam levar uma carta para o Mestre de Campo Manuel Nunes Viana, que se 

encontrava em Sítio da Tábua no Sertão16. Uma portaria do Conde de Galveias de 1735 

manda o capitão de um terço de gente preta usar os bens aprisionados numa captura de 

“régulos17e insolentes” para pagar o próprio capitão e seus soldados18.  

                                                           
14 Carta de Sua Majestade sobre o Capitão Mateus Fernandes, homem preto. Bahia, 16 de março de 1689. 
Documentos Históricos. Vol.68. p. 198.  
15 Portaria para o Provedor-mor mandar dar vinte patacas a cada um dos soldados de Henrique Dias. 
Bahia, 31 de janeiro de 1719. Documentos Históricos. Vol. 55. P. 194. 
16 Portaria para o Provedor-mor da Fazenda real mandar dar dezesseis mil em dinheiro por conta da 
Fazenda Real aos 2 soldados nela expressados. Bahia, 13 de abril de 1719. Documentos Históricos. Vol. 
55. P. 224-225. 
17O dicionário Bluteau indica como régulo um rei, príncipe ou senhor de um pequeno Estado (1728, 
p.207). 
18Portaria para o Capitão-mor do terço de gente preta desta praça. Bahia, 3 de setembro de 1735. 
Documentos Históricos. Vol. 76. P. 188-189. 
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Como melhor destacaremos no capítulo seguinte, apesar da mobilidade social 

alcançada por estes homens de cor, ela não se deu sem resistências de governadores e 

oficiais de tropas regulares. Mas, mesmo com as oposições encontradas é interessante 

notar que em algumas situações as Companhias dos pardos e pretos não atuavam 

sozinhas, sendo de “segunda linha” coadjuvavam outras Companhias. Em 1669 a 

Companhia do Capitão Fernão Carrilho fez entradas aos mocambos de Geremoabo 

juntamente com as Companhias da Torre, dos Campos do Rio Real, da Praia e do 

Sertão19.  

Além de se ocuparem com os inimigos externos – ataques estrangeiros- e os 

inimigos internos – entradas em aldeias indígenas, mocambos e quilombos – esses 

homens dos terços de cor também atuaram em outras ocupações.  

Em 1735, um capitão de cor foi escolhido para seguir na companhia do Sargento 

Antonio da Costa e do Cabo de Esquadra Clemente de Aguiar para que juntos 

prendessem homens e mulheres, que se achavam numa casa onde se dançavam Lundus, 

bem como que realizem a apreensão de instrumentos e trastes da dita “dança 

diabólica”20. De origem banto, etnologicamente, o termo lundu tem dois significados. 

Primeiramente pode se referir a amuo que está relacionado a mau humor ou às caretas 

de aspecto carrancudo e as performances corporais daquele que está em transe. O outro 

significado, diz respeito a uma dança praticada de par solto acompanhada de canto 

(MELLO e SOUZA, 2002:04). Para Yeda Pessoa de Castro lundu é sinônimo de 

calundo (CASTRO apud MELLO e SOUZA, 2002:08). O calundu foi estudado por 

Mello e Souza (2002) e caracterizado como uma gama variada de práticas que iam 

desde as danças até os rituais mágico-religiosos, como foi apontado em sua obra O 

diabo e a terra de Santa Cruz (1986) sobre o caso de Luiza Pinta, a calunduzeira de 

Sabará registrada nos processos inquisitoriais. 

Mas além da caça aos calunduzeiros, outras funções envolviam os soldados de 

cor. Em junho e agosto de 1735 o capitão da gente preta e seus homens foram 

                                                           
19Regimento que levou Fernão Carrilho que foi por Capitão para fazer entradas aos mocambos de 
Geremoabo. Bahia, 21 de maio de 1669. Documentos Históricos. Vol.04. p.192-193.  
20Portaria para o Capitão-mor do terço de gente preta. Bahia, 28 de setembro de 1735. Documentos 

Históricos. Vol.76. p.201-202. 
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incumbidos da limpeza do forte de São Pedro21. Em 21 de novembro de 1735 cerca de  

vinte ou mais soldados do terço de gente preta foram chamados para percorrerem matos, 

roças e quintas na vizinhança da Igreja de Santo Antonio Além do Carmo, Soledade e 

Barbalho para verificarem se não há terra removida onde possam ter enterrado os furtos 

da dita igreja. Se os soldados encontrassem seriam remunerados e premiados22. 

Dessa forma, os homens de cor inseridos em tropas foram se inserindo em novas 

práticas. Perseguiram ladrões e pessoas que participavam de rituais considerados 

imorais; limpavam fortes e fortalezas e faziam buscas por objetos roubados. Mas, para 

além disso também entregaram cartas, comboiaram quintos, guarneceram a cidade, etc. 

Nisto, percebe-se que, diferente do que ocorreu no século XVII, as funções dos 

homens de cor no interior dos corpos militares foram se mesclando com demandas 

menos prestigiosas. Mas mesmo após as tentativas de se acabar com estes corpos na 

década de 1730, como se verá adiante, nas três décadas posteriores, até o momento em 

que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, os corpos de homens de cor 

continuaram suas atividades cada vez mais em vias de uma institucionalização. Patentes 

continuaram a serem solicitadas e concedidas23. E num movimento que se percebe já 

desde o começo do século XVIII, não só o litoral baiano, mas também seu recôncavo e 

distritos mais interioranos24 passaram a organizar companhias de homens de cor. 

Oportunidade esta para que o homem livre alocado na área rural também pudesse 

ascender socialmente por meio destes corpos. 

 

 

                                                           
21Portaria para o Capitão-mor do terço de gente preta. Bahia, 1 de agosto de 1735. “Portaria para o 
Capitão-mor do terço de gente preta”. Bahia, junho de 1735. Documentos Históricos. Vol.76. p. 152 e 
156. 
22Portaria para o Capitão–mor do terço de gente preta. Bahia, 21 de novembro de 1735. Documentos 

Históricos. Vol.76. p. 253-254. 
23 Requerimento de Antonio Rodrigues Garcia ao rei D. João V solicitando confirmação de patente de 
capitão da ordenança dos homens pardos da praça da Bahia. AHU-BA, cx.89, doc. 34. Bahia, 22 de 
setembro de 1745. Provisão (cópia) do rei [D. João V] confirmando patente de capitão da companhia de 
infantaria da ordenança dos homens pardos da praça da cidade da Bahia a Antonio Pereira da Conceição. 
AHU-BA, cx.91, doc.38. Lisboa, 19 de fevereiro de 1746. 
24 Requerimento de Caetano Barbosa de Brito ao rei D. João V solicitando patente de confirmação do 
posto de capitão de uma companhia de homens pardos do distrito da vila de Maragogipe. AHU-BA, 
cx.101, doc. 01. Bahia, 18 de fevereiro de 1750. Requerimento do capitão de Infantaria da ordenança dos 
homens pardos da capitania dos Ilhéus Claudio Xavier de Mendonça ao rei D.João V solicitando 
confirmação da referida patente. AHU-BA, cx.109, doc. 16. Bahia, 04 de março de 1751. 
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2.2.2 Rio de Janeiro 

Não foram encontradas fontes que testemunhem diretamente o nascimento das 

Companhias de homens de cor no Rio de Janeiro. Mello (2009:105) traz a informação 

de que, como consta no mapa do Terço da Ordenança da parte da Cidade do Rio de 

Janeiro, em 1703 há uma Companhia dos Pardos – 96 soldados – cujo Capitão era 

Crispim da Cunha Tenreiro. Além desta, no mapa do Terço da Ordenança da banda 

d’além mar também de 1703, da parte de São Gonçalo, há uma Companhia de Pretos 

Forros – 62  soldados –  cujo Capitão era Balthazar de Abreu Cardoso.  

Sobre Crispim da Cunha Tenreiro, sabe-se que em 20 de novembro de 1694 

recebera uma Carta de confirmação para atuar no posto de coronel de Infantaria no Rio 

de Janeiro25. Não há informações a respeito da idade destes terços, mas é possível que 

tenham surgido na virada do século XVII para o XVII, visto que não encontramos dados 

mais antigos. 

 Em 1710 encontramos a referência à Companhia de pretos forros no Rio de 

Janeiro26, cujo capitão foi Cosme Vieira e seu coronel Crispim da Cunha Tenreiro, o 

mesmo que fora capitão anos antes e galgara nova patente. É interessante perceber na 

trajetória de Crispim da Cunha Tenreiro, que nos primeiros dados que encontramos 

sobre ele, em 1694, encontra-se ocupando a posição de coronel. Anos depois, em 1703, 

fora rebaixado ao posto de capitão. No entanto, nos anos posteriores retorna ao posto de 

coronel de um dos regimentos da Ordenança auxiliar, até seu falecimento em 1722. Em 

seu lugar ocupou o posto Manuel Pimenta Tello27. 

O contexto destes anos iniciais é o dos ataques franceses, onde o medo e a 

preocupação com a defesa da costa estavam em voga. E como já vimos no primeiro 

capítulo, além dos corpos formados no próprio território da capitania, neste período 

ocorreu o auxílio de corpos de homens de cor de outras capitanias como São Paulo para 

lutarem contra os franceses como já vimos. 

                                                           
25 ANRJ, L.22, vol.93, fl.204. Inventário dos documentos relativos ao Brasil existentes na Biblioteca 
Nacional de Lisboa. 
26 ANRJ, cód.77, vol.21, fl62 (verso). Secretaria de Estado do Brasil, citado por Marta (2013, p.40) 
27 Carta patente pela qual o governador do Rio de Janeiro fez mercê a Manuel Pimenta Tello de o prover 
no posto de coronel de um dos regimentos da Ordenança auxiliar que vagara por falecimento de Chrispim 
da Cunha Tenreiro.Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1722. Documentos Históricos. Vol.39, p.410. 
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Da mesma forma que ocorreu na Bahia a partir do começo do século XVIII, com 

a proliferação de corpos de homens de cor nas regiões interioranas e do recôncavo, na 

década de 1720 as demandas para estes corpos mudam um pouco de foco no Rio de 

Janeiro. O olhar volta-se para o controle da ordem também no interior da capitania. Em 

1726 D. José solicita ao governador Luis Vahia Monteiro que se crie, dentre outras 

companhias, uma de pardos cujo capitão nomeado foi Antônio Ferreira. Esta deveria 

atender aos distritos das vilas de São Salvador, São João da Praia e de Macaé da Paraíba 

do sul dos Campos de Goitacazes, locais em que a população havia crescido muito. O 

intento da criação deste corpo era “para preservar a ordem, segurança e disciplina das 

populações, e evitar que ali se estabeleçam criminosos e soldados desertores”28. É 

interessante observar que há uma preocupação patente com a preservação da ordem 

interna da capitania no que diz respeito a um controle exercido sobre os próprios 

moradores e não sobre inimigos externos.  

 Esta solicitação, escrita em 1726, resolve que se forme um Regimento de 

Ordenanças composto pelas companhias já existentes e por três outras que deveriam ser 

criadas nas localidades já citadas. As companhias já existentes tinham sido criadas por 

uma Ordem Real de 24 de Março nestes distritos. A Ordem foi obedecida e as 

companhias formadas, mas posteriormente elas foram se dissolvendo a ponto de se 

encontrarem em 1726 “sem oficiais necessários a sua boa disciplina”29.  

Esta parece ter sido uma tentativa de dar consistência às Companhias de 

Ordenanças nestas regiões interioranas, pois as mesmas se encontravam com déficits de 

soldados e oficiais. Ao se criar estas companhias no interior do Rio de Janeiro abriu-se 

                                                           
28Carta ao governador do Rio de Janeiro, Luis Vaia Monteiro, ao rei D. João V, em resposta à provisão 
régia de 27 de Agosto de 1725, comunicando a nomeação dos oficiais João Barbosa de Sá, no posto de 
coronel, Francisco de Benevides, no de tenente-coronel, Francisco Mendes de Sá, no de Sargento-mor, 
João Correia de Sousa, no de Capitão, e Antônio Ferreira, no de capitão dos Pardos, para comandar as 
Companhias da Ordenanças criadas de novo nos distritos das vilas de São Salvador, São João da Praia e 
de Macaé da Paraiba do sul dos Campos de Goitacazes, para preservar a ordem, segurança e disciplina 
das populações, e evitar que ali se estabeleçam criminosos e soldados desertores. AHU-RJ, cx.16, 
doc.1828. Rio de Janeiro, 1 de julho de 1726. 
29 Carta ao governador do Rio de Janeiro, Luis Vaia Monteiro, ao rei D. João V, em resposta à provisão 
régia de 27 de Agosto de 1725, comunicando a nomeação dos oficiais João Barbosa de Sá, no posto de 
coronel, Francisco de Benevides, no de tenente-coronel, Francisco Mendes de Sá, no de Sargento-mor, 
João Correia de Sousa, no de Capitão, e Antônio Ferreira, no de capitão dos Pardos, para comandar as 
Companhias da Ordenanças criadas de novo nos distritos das vilas de São Salvador, São João da Praia e 
de Macaé da Paraiba do sul dos Campos de Goitacazes, para preservar a ordem, segurança e disciplina 
das populações, e evitar que ali se estabeleçam criminosos e soldados desertores. AHU-RJ, cx.16, 
doc.1828. Rio de Janeiro, 1 de julho de 1726. 
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uma, dentre outras possibilidades, para que parte da massa dos homens livres de cor 

pudesse se inserir em novos espaços sociais. 

Apesar de uma preocupação inicial com a defesa da costa contra inimigos 

externos, percebe-se nestes relatos que os inimigos internos na capitania do Rio de 

Janeiro foram seus próprios moradores quando declinavam para a desordem pública. 

 Ainda em vias de consolidação no Rio de Janeiro, as tropas formadas por 

homens de cor passaram por alguns tropeços que beiraram sua extinção. A Carta Régia 

de 13 de janeiro de 1731 foi enviada a todos os governadores das capitanias onde se 

prescrevia a extinção de tropas organizadas separadamente entre pardos e bastardos. 

Além disso, previa o fim da oficialidade destes homens. Na carta que chegou a Luis 

Vahia Monteiro, governador do Rio de Janeiro, o comunicado se dava da seguinte 

forma: 

se repara muito que neste Estado haja corpos de Infantaria da Ordenança 
separados de pardos e bastardos que pode ser em grande prejuízo desse 
Estado, e muito contra a quietação e sossego desses povos, o que se faz digno 
de todo o cuidado e atenção e que se entende que o mais conveniente será, 
não separar esta gente dando-lhes oficiais e cabos, que os governem 
separadamente e que parece mais acertado que todos os moradores de um 
distrito, sejam agregados aquela companhia, que houver naquele distrito, sem 
que haja corpos separados de pardos e bastardos com oficiais privativos, o 
que assim o deveis executar, conformando-vos com o regimento das 
ordenanças, que assim o dispõem30. 

Em 1737, talvez resquício da ordem de 1731, o governador do Rio de Janeiro 

Gomes Freire de Andrade, “em cumprimento das Reais ordens de Vossa Majestade, que 

proíbe haver distintas Companhias de Mulatos a fez repartir pelas mais e formar de 

novo homens brancos”31, comunicou ao rei D. João V que estava vaga a patente de 

Capitão de uma Companhia do Terço Auxiliar do Mestre de Campo Manoel Pimenta 

Tello, cujo capitão tinha sido Manoel da Cunha Tenreiro, provavelmente homem de cor 

destituído de seu posto. Para ocupar o lugar de Tenreiro, o governador sugeria ao rei 

que escolhesse um entre três que lhe indicava, os quais já eram oficiais de outras 

companhias compostas por homens brancos. 

                                                           
30 Consulta do Conselho Ultramarino e informação do Governador do Rio de Janeiro, Luiz Vahia 
Monteiro; em que se ordena a dissolução de todos os corpos de Infantaria formados por pardos e 
bastardos. AHU-RJ, cx.55, doc. 12947-12948. Lisboa, 13 de janeiro de 1731. 
31 Carta do [Governador do Rio de Janeiro e Minas Gerais], Gomes Freire de Andrade, ao rei [D. João V], 
sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma Companhia de Terço Auxiliar, de que foi 
capitão Manoel da Cunha Tenreiro. AHU-RJ, cx.30, doc nº 3139. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 
1737. 
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Apesar dos tropeços encontrados no Rio de Janeiro, o fim de tropas formadas 

por homens de cor não passou de um susto para os oficiais e soldados e uma tentativa 

frustrada da Coroa.  

O número de companhias de homens de cor variou ao longo do século XVIII. 

Mas além da conquista em quantidade de companhias, há também referências 

encontradas na presente pesquisa no que se refere à conquista de novos lugares. Em 

uma carta32 de 1745 alguns pardos forros pediram pela criação de um novo regimento 

de três tropas auxiliares de cavalos. No pedido prometeram “estarem prontos para todas 

as ocasiões do Real serviço com cavalos, armas e fardas”. 

O documento traz questões importantes. Primeiro porque o intento era o de 

formar um Regimento de Cavalaria em vez de Infantaria, nisto percebe-se uma maior 

variação nas formas de organização das tropas de homens de cor. Outro ponto foi o fato 

de se disporem ao uso de cavalos, armas e fardas, por sua conta, pois nestes tipos de 

regimentos geralmente os soldados não tinham soldo. Outra forma de obtenção destes 

recursos poderia ser o seu fornecimento pelos capitães, os quais possuíam outras rendas. 

Segundo Mello (2009:95-109) a região platina foi um importante e rentável 

centro de comércio e também palco de várias disputas. Isto porque a guerra dos Sete 

Anos (1756-1763), com dimensões atlânticas, teve suas repercussões nas colônias 

portuguesas e espanholas, aliadas respectivamente da Inglaterra e da França. Desde 

então o Estado do Brasil empreendeu esforços para a manutenção e ampliação das 

fronteiras na região sul. O Rio de Janeiro enviou soldados, mantimentos e munições 

para a região platina em detrimento de suas próprias necessidades locais.  

 A relação estabelecida entre as guerras luso-castelhanas e os milicianos 

afrodescendentes também possibilitou um importante local de atuação dos homens de 

cor, pois permitiu que muitos galgassem novas patentes e bens materiais. Como 

percebemos no exemplo de Alexandre Dias Resende. Ele ao fim da campanha havia 

                                                           
32 Requerimento (2) dos pardos forros da cidade do Rio de Janeiro e seu recôncavo, no Brasil, nos quais 
pedem para formarem um novo regimento de tropas auxiliares de Cavallo. AHU-RJ, cx.55, doc. 
129412946. Rio de Janeiro, 23 de abril de 1745. 
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conquistado o título de capitão e anos depois suas posses o capacitaram a fardar seu 

próprio regimento 33.  

Uma preocupação que evidencia um dos processos de institucionalização dos 

Regimentos de homens de cor dizia respeito ao fardamento e armamento destes homens. 

Um dos ornamentos que compôs o uniforme destes oficiais foi o espadim, como 

corrobora o relato em que alguns oficiais solicitaram licença para usarem espada ou 

espadim a cima em 23 de setembro de 175334, solicitação esta feita ainda antes da 

aparição dos primeiros desenhos dos uniformes da década de 1780.  

A solicitação de licença para o uso de espada ou espadim era algo de extrema 

necessidade e importância para estes oficiais. Segundo a legislação do período35 os 

pretos e mulatos do Estado do Brasil que usassem armas proibidas seriam condenados a 

dez anos de prisão numa galé, mais tarde (1756) a pena foi mudada para cem açoites. 

Como percebemos nos relatos acima, os regimentos criados no Rio de Janeiro, 

até que esta capitania tornasse-se capital do Estado em 1763, serviram para defesa 

contra inimigos externos, principalmente os franceses. Outro argumento recorrente, diz 

respeito à manutenção da ordem pública. Tanto dos civis como dos próprios soldados e 

oficiais. Marta (2013) acredita que, ao se ocuparem nas funções milicianas, estes 

homens estariam menos propensos à criminalidade e a vadiagem. Dentre outras funções 

exercidas estes deveriam zelar pela segurança da cidade, quando alocados em 

ordenanças, ou deveriam deslocar-se para a divisa de outros territórios do Estado como 

auxiliares. 

 

 

 
                                                           
33 Requerimento do Capitão de Milícias de Infantaria do Regimento dos Pardos Libertos do Rio de 
Janeiro, Alexandre Dias Resende, à rainha (D. Maria I), solicitando nomeação no posto de coronel de 
Milícias agregado ao seu Regimento. AHU-RJ, cx. 166, doc. 12385. Rio de Janeiro, 9 de outubro de 
1798. 
34 Informação do governador Gomes Freire de Andrade, favorável ao deferimento do requerimento dos 
Homens pardos livres, da Capitania do Rio e Janeiro, em que pediam licença para usarem espada ou 
espadim á cima. AHU-RJ, cx.73, docs. 16916-16917. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1753. 
35 Provisão do Conselho Ultramarino pelo qual se ordenou que os pretos e mulatos do Estado do Brasil 
que usassem armas proibidas fossem castigados com 100 açoutes, em lugar da pena anteriormente 
estabelecida de 10 anos de galés. AHU-RJ, cx.84, doc. nº 19405-19406. Rio de Janeiro, 12 de março de 
1756. 
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3. CONEXÕES E TENSÕES 

 Nos capítulos anteriores percebemos como os corpos de homens de cor 

possibilitaram uma mobilidade geográfica e social para estes sujeitos. No presente 

capítulo daremos ênfase naquilo que resolvemos chamar de mobilidades culturais, a 

saber, as ideias e reivindicações que circularam entre as capitanias conectando-as de 

alguma forma. Seja por meio de modelos ou demandas comuns diante de necessidades, 

seja por meio das tensões enfrentadas. 

3.1 A postura das capitanias frente às restrições 

Em carta de 27 de outubro de 1706, Luiz Cesar de Menezes, governador geral do 

Estado do Brasil, para o Coronel Garcia de Ávila Pereira, revela a visão de alguns 

homens da época em relação aos homens de cor nas milícias. O signatário da carta vê 

como indecente que pretos forros marchem “junto com os brancos das mesmas 

Companhias [de Ordenanças]”.  

E Menezes vai além, proíbe na carta que os mestiços sejam admitidos no terço 

dos Homens Pardos “porque eles se podem admitir às das ordenanças por não serem 

totalmente pretos”. Há nestas afirmações uma categorização e divisão de funções 

segundo a cor36.  

Silva destaca que o processo de institucionalização das tropas de homens de cor 

não decorreu de uma política direta da Coroa, ele está muito mais ligado a um campo de 

disputas e tensões “no interior do qual indivíduos interdependentes, situados em 

diferentes níveis, tentavam impor seus pontos de vista através de relações marcadas por 

um enorme diferencial de retenção de poder” (2013:130). 

Um exemplo disso esta na trama desenvolvida a partir da divulgação da Carta 

Régia de 173137 para diversas capitanias, na qual a decisão de D.João V e do Conselho 

Ultramarino é de que se formem Companhias não mais de acordo com a cor da pele de 

seus componentes e sim por Distritos.  

                                                           
36Carta que se escreveu ao Coronel Garcia de Ávila Pereira. Bahia27 de outubro de 1706. Documentos 

Históricos. Vol. 41. p. 191-192.  
37 Consulta do Conselho Ultramarino e informação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Vahia 
Monteiro; em que se ordena a dissolução de todos os corpos de infantaria formados por pardos e 
bastardos. AHU-RJ. Rolo 54, cx. 55, docs.12947-12948. Lisboa 13 de janeiro de 1731. 
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Essa instrução foi aplicada inicialmente em Minas Gerais e depois disseminada 

para o resto da América portuguesa. E é interessante perceber como, de forma 

conectada, cada capitania reagiu a tal medida administrativa. 

 Na Capitania do Rio de Janeiro parece que tal ordem foi seguida por algum 

tempo, pois há uma carta de 173738 de Gomes Freire de Andrade, então governador, 

comunicando ao rei D. João V a nomeação de pessoas para ocuparem o posto de capitão 

de uma Companhia de Terço Auxiliar, o qual antes era ocupado pelo capitão Manoel da 

Cunha Tenreiro. Tal nomeação se fez “em cumprimento das reais ordens de Vossa 

Majestade, que proíbe haver distintas Companhias de Mulatos a fez repartir pelas mais e 

formar de novo” com homens brancos nos postos de oficialato, os quais pareciam ser 

“as pessoas mais capazes”. 

Apesar de a ordem de 1731 ser designada a todo o Estado do Brasil, nem todas 

as capitanias a receberam da mesma forma. As capitanias do Rio de Janeiro e 

Pernambuco optaram por obedecê-la e reestruturarem seus Regimentos. O governador 

da Bahia e também vice-rei do Estado do Brasil, Vasco Fernandes César de Meneses 

(conde de Sabugosa), ao contrário, resistiu a tal ordem, defendendo que milícias 

separadas por cor existiam naquele Estado com aprovação real, e ele próprio enviou 

petição para que o terço não se extinguisse (SILVA, 2013:132). 

 Mas a reação não foi somente do governador, os próprios soldados e oficiais 

escreveram uma petição para que não se extinguisse o terço e o próprio Sabugosa 

enviou a petição (SILVA, 2013). 

Em 4 de abril de 1735 em uma carta ao vice-rei os soldados, cujo capitão-mor 

era Miguel de Sousa de Castro, suplicaram pela conservação de seu terço. No escrito 

defendiam que já serviam Sua Majestade há 97 anos, desde as guerras holandesas. 

Alegavam que se ocuparam na defesa da cidade, na limpeza dos fortes, na entrega de 

cartas, nas diligências solicitadas, comboio dos quintos, conduzindo petrechos da casa 

                                                           
38 Carta do [governador do Rio de Janeiro e Minas], Gomes Freire de Andrade, ao rei [D. João V], sobre 
nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma Companhia de Terço Auxiliar, de que foi capitão 
Manoel da Cunha Tenreiro. AHU-RJ, cx.30, doc.3139, Rio de janeiro, 23 de setembro de 1737. 
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de fundição, prendendo desertores, atendendo rebates, guarnecendo ruas, trens, casa de 

pólvora, assistindo exercícios, etc. e por isso solicitavam sua manutenção39. 

A súplica surtiu efeito e em 1736 os terços de gente preta continuavam atuando 

no cenário baiano. Segundo a Portaria de 28 de maio de 1736 as Companhias deveriam 

todos os domingos e dias santos reunir-se no campo do forte do Barbalho para 

exercícios, os quais seriam supridos com ajudantes e munições40. A cobrança de 

exercícios seria uma das peças do quebra-cabeça que configurariam o processo de 

institucionalização destas Companhias. 

Apesar de o Rio de Janeiro ter obedecido tal ordem, esta posição não foi 

perpétua. Não encontramos nenhuma fonte evidenciando a restauração da formação de 

homens de cor, mas em 174541 encontramos o requerimento dos pardos forros da cidade 

do Rio de Janeiro e seu recôncavo para que se forme um novo Regimento de Tropas 

Auxiliares de Cavalo. O Regimento que os requerentes propunham que se formasse 

deveria ser composto de três tropas auxiliares de cavalo e também haveriam de estar 

prontos para todas as ocasiões do Real serviço com cavalos, armas e fardas. 

A tentativa de mudança na base da organização dos corpos militares de homens 

de cor aconteceu para que se saísse do quesito cor/condição dos integrantes e se 

passasse para um arranjo por distrito para a composição das tropas. No entanto, esta foi 

uma tentativa frustrada. O mais curioso é que a maioria dos governantes não concordou 

com esta prescrição, “na avaliação dos governadores coloniais (...) tornava-se já 

impossível o cumprimento da ordem em questão, pois do contrário corria-se o risco de 

comprometer o próprio equilíbrio social” (SOUZA, 2011:100).  

Silva (2013) acredita que a manutenção de corpos de homens de cor em diversas 

capitanias estava ligada à busca de controle social da população livre (psicogênese). 

Isso porque, se os corpos de homens de cor fossem dispersos, estes possivelmente não 

seriam muito bem aceitos em regimentos de homens brancos. Além disso, afirma Silva  

                                                           
39Petição que fizeram os oficiais do terço da gente preta desta cidade ao excelentíssimo senhor conde 
vice-rei. Bahia, 18 de fevereiro de 1736. Documentos Históricos. Vol. 76. P. 345-348. 
40Portaria para o capitão-mor do terço da gente preta. Bahia, 28 de maio de 1736. Documentos Históricos. 
Vol.77. p. 23. 
41 Requerimento dos pardos forros da cidade do Rio de Janeiro e seu recôncavo, no Brasil, nos quais 
pedem para formarem um novo regimento de tropas auxiliares de cavalo. AHU-RJ, rolo 54, cx.55, 
docs.12945-12946, Rio de Janeiro,  23 de abril de 1745. 
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a conservação da ordem dependia da militância dos próprios oficiais de cor 
que, para dentro de sua configuração social particular, mantinham a 
subordinação de seus pares e evitavam tensões decorrentes de seu não 
pertencimento formal a nenhuma corporação de tipo antigo (2013; 136). 

 

Além de levarmos em conta os apontamentos de Souza e Silva sobre a 

conservação de tropas específicas de homens de cor. Podemos ainda refletir sobre as 

diferentes reações nas capitanias do Rio de Janeiro e da Bahia. Acredito que o papel do 

enraizamento social destes homens está ligado às suas posturas. O tráfico negreiro e o 

enraizamento de afrodescendentes na Bahia aconteceram de forma muito mais longeva 

em relação ao Rio de Janeiro. Desta forma, enquanto a experiência de tropas de homens 

de cor estava em vias de consolidação no Rio de Janeiro, na Bahia a experiência era 

muito mais antiga. Os baianos, no ano da medida administrativa de 1731, já estavam 

quase comemorando o centenário do primeiro corpo de homens de cor daquela 

capitania. Enfim, dotados de memória das guerras holandesas, e de uma constituição 

muito mais consolidada e em vias de institucionalização, os baianos resistiram de forma 

mais categórica do que os homens da capitania do Rio de Janeiro, os quais ainda em 

processo de formação não tinham um enraizamento semelhante ao dos baianos. 

 

3.2 Questões da oficialidade 

Há um detalhe importante num requerimento que é feito em nome de homens de 

cor em 174542 no Rio de Janeiro. Como vimos também em alguns casos na Bahia, a 

formação de regimentos de homens de cor, além da oportunidade de mudança social 

também oportunizou a estes homens a representação diante das autoridades, onde por 

intermédio da escrita faziam suas queixas e solicitações. 

Apesar de vermos este requerimento como meio de representação dos homens de 

cor é curioso perceber que estes pardos sugeriram para ocupar as funções de oficiais 

maiores (Coronel, Tenente Coronel e Sargento-mor) “homens brancos” e não homens 

de cor.  

                                                           
42 Requerimento dos pardos forros da cidade do Rio de Janeiro e seu recôncavo, no Brasil, nos quais 
pedem para formarem um novo regimento de tropas auxiliares de cavalo. AHU-RJ, rolo 54, cx.55, 
docs.12945-12946, Rio de Janeiro,  23 de abril de 1745. 
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dignando-se V. M. criar o dito Regimento e nomear para coronel d’ele a João 
Freire Alemão de Cisneiros, para Tenente Coronel a Joseph Borges Pinheiro 
e para Sargento mor a Manoel Freire Alemão, homens brancos, em quem 
concorrem os requisitos para esse emprego, e dos demais oficiais subalternos 
fazer-se a nomeação, conforme a disposição de todos os regimentos, pela 
informação dos oficiais maiores43. 

 É importante destacar que este é um caso isolado, pois na maioria dos casos a 

preferência, e muitas vezes a exigência, era a de que homens de cor ocupassem tais 

postos. É provável que esta tenha sido uma estratégia para que o pedido fosse aceito, ou 

seja, com oficiais maiores brancos haveria mais chances de o regimento ser criado. 

Na década de 1750, ao menos na Bahia, as discussões acerca da ocupação dos 

cargos de oficialato não estavam mais pautadas na dicotomia brancos/homens de cor. 

As disputas se deram na relação homens de cor versus homens de cor. Silva (2012) 

relata que numa petição de 1756, oficiais do terço dos Henriques da Bahia pediam para 

que desde o cabo da esquadra até o posto de capitão não se colocasse homem que não 

fosse natural da terra como acontecia, segundo eles, em Pernambuco. Ou seja, só os 

crioulos deveriam estar nas funções superiores das companhias. Em outra petição, esta 

de 1754, Luiz Tavares de Menezes, capitão-mor do terço dos Henriques juntamente com 

outros oficiais refutavam a ascensão dos pretos minas de sargento para cima, 

justificando que eles eram “de gênio revoltoso, e faltos totalmente de fé e verdade e 

capitais inimigos de todas as pessoas brancas, crioulos e pretos da nação angola” 

(SILVA, 2012:74). Além disso, Silva (2012) afirma que as querelas para ocupar cargos 

oficiais e as alegações dos demandantes baseavam-se em documentos escritos à moda 

crioula e não nos documentos oficiais (tempo de serviço, pais/avós que ocupavam o 

cargo, descendência de oficiais pardos...). Em contrapartida, as normas metropolitanas 

prescreviam que os corpos de oficiais fossem ocupados por homens vindos das tropas 

de linha. 

Russel-Wood já trabalhou com a ideia das disputas entre os homens de cor em 

pares variados, como negros vesus mulatos, escravos versus libertos e nascidos no 

Brasil vesus nascidos na África (2005:125). Estes conflitos, segundo o autor, ajudaram a 

desenvolver uma falta de homogeneidade nas aspirações dos indivíduos de ascendência 

africana. E assim, frente a este divisionismo “o estímulo de conflitos [por parte dos 

                                                           
43 Requerimento (2) dos pardos forros da cidade do Rio de Janeiro e seu recôncavo, no Brasil, nos quais 
pedem para formarem um novo regimento de tropas auxiliares de Cavallo. AHU-RJ, cx.55, doc. 
129412946. Rio de Janeiro, 23 de abril de 1745. 
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brancos] entre indivíduos de ascendência africana contribuía para a manutenção do 

equilíbrio entre a população de cor, numericamente maior, e os brancos na América 

portuguesa” (ibdem, 2005:129). No entanto, podemos refletir se realmente tal 

homogeneidade era necessária. Mesmo que divididos, estes homens conseguiram se 

representar e obter resultados em suas petições. 

Neste tópico podemos também perceber divergências de posturas entre os 

homens de cor no Rio de Janeiro e na Bahia. Principalmente no que diz respeito à 

questão defesa da oficialidade negra. Como já apontamos no tópico anterior, os 

afrodescendentes do Rio de Janeiro passavam por um processo muito mais recente e 

lento de mudança de status. Enquanto que na Bahia, o tráfico era uma experiência muito 

anterior, de forma que escravos e seus descendentes já haviam passado por experiências 

de lutarem na própria capitania, em Pernambuco e África. 

Desta forma podemos afirmar que a defesa de uma oficialidade de cor na Bahia 

está muito ligada a um indício de um processo de institucionalização pelo qual as tropas 

passavam nesta capitania, o que não era o caso do Rio de Janeiro ainda.  

No campo das tensões evidenciadas nestes conflitos, pudemos perceber que as 

principais reivindicações dos homens de cor, inseridos em corpos de ordenanças ou de 

auxiliares, conectaram diferentes capitanias, no sentido de que buscavam de forma 

comum soldos, igualdade de privilégios e possibilidades frente a suas demandas. 

Há também de se pensar que as petições específicas de homens inseridos em 

corpos de ordenanças e auxiliares, representavam, num primeiro momento, somente 

aqueles que faziam as petições e aqueles que estavam inseridos nestas instituições e não 

os homens de cor como um todo. No entanto, tais ações podem ter inspirado e 

estimulado outras categorias de homens de cor a fazer o mesmo. 

Aos poucos estes homens de cor recrutados para a defesa da colônia foram 

galgando uma posição de prestígio e poder, ainda que esta pudesse ser perdida. É 

interessante perceber que apesar da conquista de um espaço e de um status social nas 

tropas da Colônia, os homens de cor sofreram algumas resistências sociais referentes 

aos seus cargos e funções. 
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A conectividade das capitanias não se deu somente por meio de cartas e viagens. 

O exemplo a ser seguido e a formação idealizada de regimento também as interligou. 

Tanto a Bahia quanto Pernambuco foram referências para as demais capitanias. 

No pedido de Marçal Coutinho encontramos esta pauta. Conforme apontam os 

estudos de Silveira (2009), trazendo exemplos de casos em Minas Gerais, havia várias 

demandas levadas a efeito por milicianos de cor ao longo do século XVIII. Num estudo 

específico, Silveira analisa o caso do crioulo José Inácio Marçal Coutinho, morador da 

Vila Rica, que entrou com um pedido junto à Coroa de requerimento de patente de 

capitão-mor dos matos, em 1755, e a recebeu 10 anos depois. Neste período de espera 

algumas cartas foram por ele enviadas à Portugal, demonstrando que este homem sabia 

ler e escrever, além de manter relações de influência, pois suas cartas eram sempre 

assinadas por autoridades e antigos moradores de Minas Gerais. O escritor argumentava 

que apesar dos serviços prestados ao Rei nunca tivera remuneração, privilégios, graças 

ou mercês. Dentre estes serviços listava a ida a mocambos. Além disso, incitava a seu 

favor o exemplo já existente dos Terços dos Henriques em Pernambuco e na Bahia, 

almejando para si, caso recebesse sua patente, tal prestígio social que vislumbravam os 

Henriques. Percebe-se assim, tanto neste caso como no dos homens de cor da Bahia, 

estratégias de ascensão social e formas de mobilização e petições por reconhecimento e 

recompensas, algumas vezes atendidas. 

Não só os homens de cor fizeram menção ao exemplo destas capitanias, as 

autoridades também demonstraram certo saudosismo aos modelos baianos e 

pernambucanos. Em 1765 o governador e capitão general de Minas Gerais, Luís Diogo 

Lobo da Silva44 “aconselha o recrutamento de pardos e negros libertos para as 

Companhias, citando o exemplo dos terços arregimentados na Bahia e em Pernambuco 

na guerra contra os holandeses”. 

                                                           
44Ofício (cópia) do [vice-rei do Estado do Brasil], conde da Cunha, [D. Antônio Alvares da Cunha], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo cópia 
do ofício do governador e capitão-general de Minas Gerais, Luis Diogo Lobo da Silva, o qual se queixa 
do estado geral de penúria das tropas na sua capitania, pedindo providências para o abastecimento de 
pólvora, armas de fogo e armas brancas, além de cavalos, para as guarnições de cavalaria e infantaria; 
informando que o governador mineiro ainda sugere padrões e cores para os uniformes e aconselha o 
recrutamento de pardos e negros libertos para as Companhias, citando o exemplo dos terços 
arregimentados na Bahia e em Pernambuco na guerra contra os holandeses. AHU-RJ (avulsos), cx.81, 
doc. 59, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1765. 
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 Enfim, este capítulo buscou mostrar como diante de demandas e tensões os 

homens de cor de diferentes capitanias interligadas tomaram a postura de se 

posicionarem e reivindicarem igualdade de privilégios e reconhecimento. É interessante 

pensar que uma das estratégias usadas por eles, foi a escrita. Uma arma - nem branca, 

nem de fogo – muito rara numa época em que a grande maioria da população era 

iletrada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Faria (1998), em sua obra A Colônia em Movimento, desenvolve uma reflexão 

acerca das constantes mobilidades vivenciadas pelo homem colonial, sejam elas de 

ordem geográficas, sejam elas de ordem social. Perseguindo estas duas facetas 

procuramos ao longo deste texto mostrar o homem de cor envolvido com os corpos de 

ordenanças e de auxiliares como um sujeito que conectou capitanias e percorreu um 

processo de mudança de status. 

Ao longo do texto vimos como o processo de ocupação e desenvolvimento das 

capitanias evidenciadas desde seus litorais até suas regiões mais interioranas se deu com 

a presença maciça de descendentes de africanos que depois da experiência do tráfico e 

da escravidão, vislumbraram a possibilidade de mobilidades, de forma mais limitada 

para as primeiras gerações, mas com alguns privilégios para as gerações posteriores. 

Percebemos no segundo capítulo os esforços historiográficos voltados ao estudo 

da mobilidade social de homens de cor, os quais se mostraram ainda preliminares 

quando se tratavam de homens de cor inseridos em corpos de auxiliares e ordenanças. 

Na intenção de colaborar com a continuidade destes estudos, privilegiamos duas 

capitanias, não de forma isolada, mas conectadas tanto entre si quanto entre outras 

capitanias que não foram o foco, mas atravessaram nossa pesquisa. Nesta intenção 

evidenciamos o quanto a formação, em vias de institucionalização, de corpos 

específicos de homens de cor nestas localidades foram brechas importantes para que 

estes sujeitos pudessem galgar mobilidades. Sejam elas territoriais, sociais ou culturais. 

Desta forma, contribuímos com uma pesquisa pautada em revisão historiográfica 

e na interpretação de fontes primárias com a intenção de avançarmos na produção ainda 

tímida e incipiente relacionada à temática de corpos de ordenanças e auxiliares 

integradas por homens de cor. 
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1765. 
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Patente de Capitão da gente preta forra da Companhia que foi de Agostinho da Silva 
provida em João Fernandes. Bahia, 20 de fevereiro de 1667. Documentos Históricos. 
Vol.12. p.433-434. 
 
Patente de cabo de todos os soldados pretos do terço que foi do Mestre de Campo 
Henrique Dias provido na pessoa de Capitão Antonio de Souto. Bahia, 28 de julho de 
1667. Documentos Históricos. Vol.31, p.378-379. 
 
Patente de capitão da companhia de homens pardos da capitania de Sergipe del-Rei 
provida na pessoa de Francisco de Barros. Bahia, 18 de dezembro de 1674. Documentos 

Históricos. Vol. 12, p.342-343. 
 
Patente de uma companhia de homens pardos que vagou de Estevão Gonçalves, provida 
em Diogo Rodrigues Caldeira. Bahia, 14 de junho de 1655. Vol.31, p.170-171. 
 

Carta patente do posto de Capitão de Infantaria da Ordenança de todos os homens 
pardos livres desta cidade provida na pessoa de Francisco da Cunha. Bahia, 6 de janeiro 
de 1668. Documentos Históricos. Vol.31. p.417-419. 
 

Carta patente do posto de Capitão de Infantaria da Ordenança de todos os homens 
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setembro de 1668. Documentos Históricos. Vol.11. p. 454-455. 
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