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RESUMO
O presente texto tem como proposta destacar algumas características dos quadrilheiros, ressaltando como 
esta instituição apresentou formas diferenciadas no tempo e no espaço. Estarão em análise os quadrilheiros 
de  Portugal,  Brasil  e  Peru.  Inicialmente  os  quadrilheiros  portugueses  tinham como atribuição  manter  a 
disciplina das hostes, posteriormente perderam a característica militar tornando-se  guardas civis ligados à 
Casa dos Vinte e Quatro Mesteres, a atuar no meio urbano. No Rio de Janeiro, a proposta seria para que o 
quadrilheiro fosse um capitão-do-mato. Em Lima, a instituição, formada por homens negros e mulatos livres, 
atuaria na busca e detenção de escravos fugidos, no enfrentamento e prisão de delinqüentes e na proteção dos 
moradores das cidades e campos. A despeito das diferenças, a essência do emprego dos quadrilheiros nas 
diversas  localidades  estaria  relacionada  à  manutenção  da  ordem.  Nota-se  que  o  recrutamento  dos 
quadrilheiros  não  foi  uma  tarefa  fácil  sendo  marcado  pela  resistência,  negociações  e  a  exigência  de 
privilégios.
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Quadrilheiros em Portugal: de militares responsáveis pela polícia das hostes a mesteirais da 

Casa dos Vinte e Quatro

Embora  se  desconheça  em  que  época  surgiram  os  primeiros  homens  encarregados 

exclusivamente da segurança em Portugal, sabe-se que em 1382, dom Fernando I  (1367-1383), 

influenciado  pelos  ingleses,  introduziu  na  hoste  portuguesa  várias  inovações,  entre  as  quais  a 

criação dos postos de condestável e de marechal. O condestável era a maior posição em termos 

hierárquicos e de honra. A ele incumbia a disciplina, a segurança e a administração. Competia-lhe, 

com o acordo do rei ou do senhor da hoste, nomear alguns quadrilheiros1, com funções de polícia  

militar2. 

Os  quadrilheiros  militares  eram responsáveis,  após  as  vitórias  nos  combates  e  nas 

tomadas de vilas, pela repartição dos despojos de guerra entre os senhores e capitães da hoste. A 

atuação dos quadrilheiros revestia-se de grande importância,  uma vez que evitava discussões  e 

conflitos, perigosos para a segurança da hoste, só sendo exeqüível pela sua dependência direta do 

condestável, à margem da hierarquia militar3. 

No início de 1383, dom Fernando cônscio da sua incapacidade de conseguir ser coroado 

rei de Castela, mesmo com o apoio da Inglaterra, decide encetar negociações de paz. Neste período, 
1 Em Roma o nome quadrilha era dado ao grupo de quatro homens que acompanhavam o pretor nas suas rondas pela cidade.
2 LOPES, Fernão. Chronica de dom Fernando, cap. 150, apud GAMA BARROS, Henrique da. História da Administração Pública em 
Portugal.  Tomo III,  p.  213-214;  SELVAGEM,  Carlos.  Portugal  Militar.  Compêndio de História  Militar  e Naval  de Portugal.  Lisboa:  
Imprensa Nacional, 1931, p. 147-152. 
3 Ordenações do Senhor Rei dom Afonso V. Livro I, Tít. LII, 4. 1446-1447. O legislador acentua os perigos que o saque desordenado, 
antes do termo da peleja, representam para a hoste “ (...) porque muitas vezes aconteceu, que durante a peleja, alguns por sentirem a 
vantagem se lançavam a roubar, e por isso receberam grande dano, porque de vencedores tornavam-se vencidos. Cf. Ordenações do 
Senhor Rei dom Afonso V. Livro I, Tít. LII, 33. 1446-1447.
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Portugal foi palco de constantes batalhas, invasões, destruições, assassinatos, roubos e violações - 

cometidos tanto por castelhanos quanto por “aliados” ingleses4. Em Lisboa, a calamitosa situação de 

perturbação da ordem induziu os vereadores do município a pedirem ao monarca providências no 

sentido de ser melhorado a segurança além de serem iluminadas as ruas5.

Dom Fernando, fraco e enfermo, perto de sua prematura morte, dirige uma Carta Régia 

ao município olisiponense, decretando as providências pedidas: 
(...) como nos fora dito que nesta cidade se faziam muitos furtos e mortes de homens, assim 
de  dia  como de  noite,  e  outros  males,  forças  e  roubos,  (...)  que  era  bem colocarmos 
meirinhos para prender e apoderar os que mal fizessem e quisessem fazer, (...) e que lhes 
mandássemos que de dia e de noite andassem com seus homens e que parassem pelas partes 
da cidade e andassem por ela (...),  em cada uma freguesia houvesse dois homens bons, 
sabedores do que faziam os que moram nela (...) que o viessem dizer em cada sábado o que 
assim achassem (terem má fama) aos ditos meirinhos,  sem segredo (...)  e  nas ruas que 
vissem se cumpria ter candeias acessas por toda a noite (...) que em cada freguesia, fossem 
postos, cada noite cinco homens, que olhassem, se ouvissem andar alguns pelas freguesias, 
que os prendessem e levassem para a justiça, (...) ordene aos quadrilheiros, que são postos 
nas ruas, tivessem prestes suas armas às portas, e que se vissem tumulto na vila ou 
bradar por justiça que saíssem logo para apoderar os que mal fizerem (...)6.

Na cidade de Évora, Dom João I (1383-1433) aproveita os mesteirais para servirem de 

quadrilheiros, ordenando 
(...) que todos os sapateiros, alfaiates, jubiteiros (algibebes), ourives, armeiros, alfagemes, 
açagadores  (amoladores)  e  candeeiros  e  todos  outros  mesteirais  tivessem cada  um seu 
escudo e lança à porta onde trabalhassem, e os mercadores tivessem lanças em suas tendas; 
e tanto que ouvissem apelido, ou brados, ou arruído, acudiriam com as suas armas que 
ajudarem a prender malfeitores e levá-los perante os juízes.7

No Porto,  além da  atividades  de  segurança desenvolvidas  pelos  jurados do  alcaide 

pequeno  foram organizadas,  baseadas  no  costume,  quadrilhas  em 24  de  fevereiro  de  1449.  A 

maioria  dos  quadrilheiros,  era  composta  por  mestres  artesanais8.  A atividade  dos  quadrilheiros, 

temporária e cumulativa com o exercício de um mester, poderia ser isenta por graça e mercê real. 

Dom Afonso V, embora mobilizasse freqüentemente elevados efetivos para as suas campanhas no 

norte  da  África,  concedia  aos  quadrilheiros  de  Lisboa  o  privilégio  de  não  serem  acontiados 

(recenseados)9  pelos coudéis10  ou por outros oficiais da Coroa11.

A instituição dos quadrilheiros municipais o Portugal, inserta no Livro I, remota à data 

da  primeira  publicação  das  Ordenações  Manuelinas,  publicada  em  dezembro  de  1512.  Nela 

4 LOPES, Fernão. Choronica de Dom Fernando.
5 OLIVEIRA, Eduardo Freire de. Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa: Typographia Universal, T. I, 1887, p. 253.
6 CARTA Régia de 12 de setembro de 1383, apud OLIVEIRA, Eduardo Freire de. Elementos para a História do Município de Lisboa. 
Lisboa: Typographia Universal, Tomo V, 1889, p. 407-408.
7 PEREIRA, Gabriel. Documentos históricos da cidade de Évora. Tomo I, p. 193, apud. ALMEIDA, Fortunato de. História de Portugal. 
Coimbra: Fortunato de Almeida Editores. 1925. Tomo III, p. 319. 
8 MORENO, Humberto Baquero. Os municípios portugueses nos séculos XIII a XVI, Estudos de História. Lisboa: Editorial Presença, 
1986, p. 178. 
9 O acontiado era obrigado a possuir certas armas e cavalgaduras, proporcionalmente aos seus bens, para servir na hoste. 
10 O coudel era um oficial de cavalaria com uma patente semelhante ao capitão.
11 CARTA Régia de 7 de março de 1460, apud OLIVEIRA, Eduardo Freire de.  Elementos para a História do Município de Lisboa. 
Lisboa: Typographia Universal, Tomo V, 1889, p. 409-410.
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determinava que em todas as cidades, vilas e lugares e seus termos haveria quadrilheiros, para que 

melhor se prendam os malfeitores. 

Recrutados pelas autoridades municipais entre os vizinhos mais aptos, os quadrilheiros 

dirigiam, por um período de três anos, quadrilhas de vinte moradores arrolados nas câmaras. Todos 

os componentes das quadrilhas eram obrigados a possuir lanças, sendo multados pelos meirinhos 

quando fossem encontrados desarmados. 

Os  quadrilheiros  deveriam  manter-se  informados  acerca  da  idoneidade  moral  dos 

componentes das suas quadrilhas, para prenderem os vadios e homens de má fama nelas integrados, 

e procurarem os malfeitores e homiziados que lhe fossem indicados pelos juízes.  Deveriam ser 

“muito diligentes em acudirem às voltas (tumultos) e arroidos com as suas arma, e farão de maneira 

que prendam os culpados”12.

Sob  o  domínio  espanhol,  o  âmbito  funcional  dos  quadrilheiros  é  ampliado  com  a 

determinação de recolhimento de informações acerca da existência de 
(...) casas de alcouce, ou de tabolagem (jogo), ou em que recolham furtos, barregueiros 
(homens que vivem em concubinato) casados, alcoviteiras, feiticeiras, para que o visitaram 
as estalagens e vendas de suas quadrilhas; ou mulheres que se tem infamadas de fazerem 
mover outras,  ou se andando alguma prenhe, se suspeite mal do parto,  não dando dele 
conta. E ahvendo alguma das ditas coisas, o farão saber às justiças a que pertencer (...)13

O diploma concede alguns privilégios aos quadrilheiros: o de se apossarem das armas 

dos ladrões que prendessem; o de não perderem as suas varas ou sofrerem outras penas se fossem 

encontrados de noite com elas nos seus bairros, o de não serem constrangidos a integra-se nas 

armadas;  o  de  verem  castigadas  as  resistências  à  sua  autoridade,  como  se  fossem  feitas  aos 

alcaides14.

Em março  de  1603  é  publicado  o  Regimento  dos  Quadrilheiros de  Lisboa.  Pouco 

inovador face às disposições gerais das Ordenações, referindo-se a uma Provisão de Dom Sebastião 

(28 de julho de 1570), estabelece que cada quadrilheiro se entregue uma vara verde, com as armas 

reais e realize as rondas noturnas15. 

Os privilégios concedidos aos quadrilheiros eram insuficientes para tornar atraente o 

cargo, seja pelo generalizado clima de indisciplina social ou pela vigilância exercida sobre os seus 

atos pelos magistrados judiciais, dotados de competência disciplinar usada por vezes ao sabor da 

conveniências. Desta forma, muitos moradores evitavam, através de pedidos e de influências, a 

nomeação camarária para o cargo trienal de quadrilheiro.

Após a restauração da independência de Portugal o rei consulta o Desembargo do Paço 

da Câmara de Lisboa acerca da conservação dos quadrilheiros. A Câmara, antes de se pronunciar 

12 Ordenações do Senhor Rei Dom Manuel, Livro I, Tít. LIV, maxime, Proémio e 1 a 8. 1512 (Segunda edição 1521). 
13 Ordenações e leis do reino de Portugal, recopiladas por mandado Del Rei Dom Filipe, o primeiro. Liv. I, Tít. LXXIII, 1,4, 12-15. 1603.
14 Ordenações e leis do reino de Portugal, recopiladas por mandado Del Rei Dom Filipe. Liv. I, Tít. LXXIII, 1, 4, e  12-15. 1603.
15 ALVARÁ de 12 de março de 1603. Leys a que se refere a da Polícia. Museu da Guarda Nacional Republicana. Lisboa. 
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sobre o assunto, ouvi a Casa dos Vinte e Quatro Mesteres que lhe deu um aparecer opinando que os 

quadrilheiros fossem escusos de obrigações militares, isentos de penas vis por crimes cometidos, 

fossem  admitidos  aos  cargos  nobres  da  republica  após  terem  servido  o  cargo,  devidamente 

remunerado e com um limite etário adequado às suas funções16. 

Com  base  no  parecer  deste  órgão  corporativo  de  mesteirais,  a  Câmara  propõe  ao 

monarca que  as  varas  dos quadrilheiros  passem a ser  vermelhas,  confirmando os  restantes  dos 

privilégios propostos. Dom João concordou com as propostas, exceto a isenção da condenação em 

pena vil aos quadrilheiros fora da atividade do serviço e aos que cometessem o “crime de ladrão”17. 

Em 1689, Dom Pedro II decreta que os quadrilheiros sejam admitidos “aos ofícios que o 

senado da Câmara costuma prover nos homens do povo, que tem servido na Casa dos Vinte e 

Quatro Mesteres”, e ainda que “não sejam obrigados a pagar encargos das bandeiras dos ofícios”. 

Determina  ainda  que  “sejam  escusos  dos  alardos  e  exercícios  militares,  e  que  acudindo  às 

pendências,  sejam  suas  aquelas  armas,  que  segundo  a  lei,  haviam  de  ser  dos  meirinhos  ou 

alcaides”18. Estes incentivos não foram suficientes para o preenchimento dos cargos. As pessoas 

eleitas  invocavam diversos  pretextos  para  se  escusarem ao  exercício  da  funções,  como:  serem 

privilegiadas,  padecerem  de  achaques,  terem  uma  condição  inferior,  inadequada  à  posterior 

integração na Casa dos Vinte e Quatro. Em 9 de dezembro de 1706 morre Dom Pedro II.

Dom João V persiste no tradicional recurso aos quadrilheiros, por ser informado que a 

sua falta “(...) é a causa de se não prenderem os delinqüentes”. Ordena então que em casa bairro de 

Lisboa houvesse o número de quadrilheiros competentes19. Todavia, alguns anos após, ao verificar 

que por não se observar o Regimento dos Quadrilheiros e demais ordens, se achavam os bairros de 

Lisboa sem os quadrilheiros necessários para acudir às pendências e prender os delinqüentes20. 

No reinado de Dom José criou-se o cargo de Intendente Geral da Polícia da Corte e do 

Reino. Nesta época surgiram os quadrilheiros foram substituídos pelas rondas civis. Entretanto, os 

homens eram escalados  mas não cumpriam as  missões por  ser  um serviço compulsório e  sem 

remuneração. Aos poucos foram desaparecendo21. 

Quadrilheiros capitães-do-mato do Rio de Janeiro

16 PARECER da Casa dos Vinte e Quatro Mesteres, de 22 de outubro de 1652, apud OLIVEIRA, Eduardo Freire de. Elementos para a 
História do Município de Lisboa. Lisboa: Typographia Universal, Tomo V, 1889, p. 405-407.
17 CONSULTA da Câmara de Lisboa a El Rei, de 10 de março de 1653. apud OLIVEIRA, Eduardo Freire de. Elementos para a História 
do Município de Lisboa. Lisboa: Typographia Universal, Tomo V, 1889, p. 405-416.
18 DECRETO de 11 de fevereiro de 1696, apud OLIVEIRA, Eduardo Freire de.  Elementos para a História do Município de Lisboa. 
Lisboa: Typographia Universal, Tomo IX, p. 421-422.
19 DECRETO de 9 de agosto de 1710, apud OLIVEIRA, Eduardo Freire de. Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa: 
Typographia Universal, Tomo X, p. 531.
20 DECRETO de 20 de julho de 1714, apud OLIVEIRA, Eduardo Freire de. Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa: 
Typographia Universal, Tomo XI, p. 72.
21 LAPA, Albino. História da polícia em Lisboa. Lisboa: Santelmo. 1964, p. 114. 
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A instituição dos quadrilheiros teria sido ordenada no Rio de Janeiro em 24 de outubro 

1626, através de uma correição feita pelo ouvidor geral Luiz Nogueira de Brito22. O quadrilheiro 

deveria chefiar vinte vizinhos, controlar uma área da cidade com objetivo de evitar delitos como 

casas de jogos ou jogos com prêmios, furtos, concubinatos, casas de prostituição, feitiçaria, acalmar 

desordens e insultos e auxiliar na prisão e castigos dos culpados. A que tudo indica a ordem não foi 

cumprida e nas correições efetivadas em 1630, 1710, 1721 e 1730 mandavam-se prover logo os 

chefes e eleger as pessoas das quadrilhas que ainda não existiam na cidade. 

Na correição de 1730 o Senado da Câmara do Rio de Janeiro informava ao Ouvidor que 

já tinha tomado providências a respeito dos quadrilheiros, com a diferença só de lhes dar os nomes 

de capitão-do-mato por entenderem que talvez com este nome se facilitariam a aceitação do ofício. 

O  Ouvidor,  descontente,  renovou  a  necessidade  da  existência  de  quadrilheiros  para  a  cidade, 

ordenando o cumprimento da lei. Fato que ainda se repetiu na correição do ano seguinte, quando 

mandou também que se nomeasse um quadrilheiro em cada freguesia do termo da cidade com poder 

para prender escravos fugidos e roubadores, pagos da mesma forma que os capitães-do-mato23.

22 BARRETO FILHO, Melo; LIMA, Hermeto. História da polícia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. S.A. A Norte. 1939, p. 39. 
23 GONÇALVES, Lopes. Instituições do Rio de Janeiro colonial: os quadrilheiros. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
205: 401-411, 1949.
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Cuadrilleros negros e mulatos do Peru

Berta  Ares  Queija  (2004)  destaca  que  em Lima,  a  partir  de  1557,  a  luta  contra  os 

cimarrones levou o Vice-rei Cañete à instituição da Santa Hermandad24, cujo alcaide dependia de 

assistentes chamados  cuadrilleros.  A metade ou mais destes quadrilheiros eram negros e mulatos 

livres, pagos pelos alcaides e acompanhados por escravos armados. Eram uma espécie de  polícia 

rural. Entre suas funções estavam: a busca e detenção de escravos fugidos; o enfrentamento e prisão 

de delinqüentes, proteção dos moradores das cidades e campos contra núcleos de  cimarrones25, e 

prevenção dos roubos e assassinatos. Os quadrilheiros deveriam possuir experiência, conhecimento 

do local de atuação. Eles traziam consigo a Vara de Justiça  e portavam armas. Quando, na década 

de 1570, a Santa Hermandad entrou em crise por alguns anos e os cargos de alcaides ficaram vagos, 

o  cabido optou por  comprar  escravos para trabalharem como quadrilheiros,  estes não recebiam 

soldo e alguns haviam sido chefes de grupos de cimarrones26.

Considerações finais

Em Portugal os quadrilheiros foram instituídos para “o povo viver em boa  polícia”27, 

inicialmente  para  as  “gentes  de  guerra”,  posteriormente  para  os  moradores  das  cidades.  Os 

quadrilheiros seriam organizados e controlados pelos municípios, deveriam exercer tarefas relativas 

à  polícia do  município,  constituindo  assim  forças  do  poder  local,  sob  autoridade  civil.  Sua 

institucionalização e consolidação foi marcada por resistências. Através da Casa dos Vinte e Quatro 

Mesteres exigiram privilégios. Eram fundamentalmente urbanos e estavam ligados à manutenção da 

ordem.

O “quadrilheiro capitão-do-mato”, idealizado pela câmara do Rio de Janeiro, seria uma 

forma híbrida. Uma metamorfose da função tipicamente urbana e policial do quadrilheiro lusitano 

para a de caçador de escravos fugidos na cidade do Rio de Janeiro. 

Em Lima o quadrilheiro estaria  atrelado,  semelhante ao caso Português,  ao alcaide, 

atuariam no meio urbano e possuíam a Vara da Justiça. Semelhante ao Rio de Janeiro, atuavam na 

captura de escravos fugidos. 

Atuando no meio urbano ou rural, atrelados ou não aos alcaides, recebendo ou não pelas 

atividades, todos os quadrilheiros tinham em comum a manutenção da ordem. 

24 Hermandad era uma milícia popular organizada pelos habitantes de uma cidade. Cf. BERNAND, Carmen; GRUZINSKI. História do 
Novo Mundo: da descoberta à conquista, uma experiência européia, 1492-1550. São Paulo: Editora da USP, 2001, p. 680.
25 Desde muito tempo, Lima havia vivido sob a sombra ameaçante de pequenos grupos de cimarrones que, de tempo em tempo se 
formavam e permaneciam em lugares próximos à cidade e que com seus roubos e assaltos perturbavam a circulação de viajantes e 
mercadorias.
26 ARES, Berta. Las milicias de negros y mulatos de Lima: los inicios (siglos XVI- XVII).
27 ORDENAÇÕES Afonsinas, cap. IV, § 31. 
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