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“Em parte alguma do mundo fazerem-se novas povoações sem casais”: a
colonização dirigida e a o recrutamento forçado no povoamento da Colônia do
Sacramento
Paulo César Possamai1

RESUMO: Este artigo busca analisar a política de povoamento adotada pela Coroa
portuguesa na Colônia do Sacramento através do incentivo à emigração de casais e do
sistema de degredo. As duas alternativas tinham por objetivo promover a colonização e a
defesa dos territórios ultramarinos. Embora a colonização a partir do envio de casais de
colonos e degredados fosse uma prática comum utilizada por Portugal e também por outros
países colonizadores, no Rio da Prata era importância fundamental a sua constante
aplicação, tendo em vista o alto número de desertores que buscavam melhores condições de
vida na América espanhola.
PALAVRAS-CHAVE: Colonização, degredo, recrutamento.

A prática da Coroa portuguesa de enviar casais para incentivar o povoamento da
América começou em 1550, quando D. João III concedeu passagem e alimentação gratuitas
para até trezentas pessoas dos Açores que se propusessem a emigrar para a Bahia,
recomendando que a maioria delas fosse casada. Em 1617, foram feitas diligências no Reino
e nos Açores para conseguir casais que fossem povoar o Maranhão e o Pará a fim de impedir
as tentativas de fixação dos franceses e holandeses na região, medidas essas que foram
retomadas em 1646-1649 e novamente em 1674 e 16782.
A política de povoamento através do incentivo à emigração de casais, que até
então beneficiara o norte da América portuguesa, passaria a ser aplicada ao sul a partir da
fundação da Colônia do Sacramento, em 1680. De fato, o projeto de povoamento da margem
esquerda do Rio da Prata almejava muito mais do que a construção de uma pequena
fortaleza na região, onde a proximidade de Buenos Aires requeria a fundação de um centro
de povoamento suficientemente forte para assegurar o sucesso da colonização portuguesa. O
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fundador, D. Manuel Lobo pensava denominar Lusitânia a futura cidade que deveria nascer
nas proximidades da fortaleza do Santíssimo Sacramento.
Para o povoamento, D. Manuel Lobo requeria gente de Portugal, pois achava
que poucos brasileiros estariam dispostos a transferir-se para o Rio da Prata, tendo em vista
o clima frio da região durante o inverno. Pedia então que lhe fossem enviadas famílias de
Entre Douro e Minho por via do Porto e que nas frotas de Lisboa fossem embarcados alguns
alentejanos, que seriam muito apropriados para a agricultura naquela terra que lhe lembrava
as planícies do Alentejo3. Todavia, o ataque, seguido da conquista de Sacramento pelos
espanhóis, poucos meses depois da sua fundação, impediu a implantação do projeto de
povoamento esboçado por D. Manuel Lobo.
De 1682, quando foi reconstruída, até 1689, Colônia viu-se reduzida a um mero
presídio militar que o autor anônimo da “Informação do Brasil e de suas necessidades”
criticava por não se ter visto “em parte alguma do mundo fazerem-se novas povoações sem
casais4”. A situação mudaria sob a administração de D. Francisco Naper de Lencastre que,
ao ocupar o cargo de governador interino do Rio de Janeiro, interessou-se em incentivar o
povoamento da margem esquerda do Rio da Prata com o envio de mais soldados, algumas
mulheres solteiras e alguns casais de brancos e índios. Em 1689, Naper assumiu o governo
de Colônia, de onde pediu à Coroa que lhe fossem enviados quarenta ou cinqüenta casais de
lavradores do Reino ou das Ilhas. No entanto, a fim de tranqüilizar a Coroa espanhola, D.
Pedro II limitou-se a ordenar que, em 1694, se remetessem dez casais da ilha da Madeira, os
quais não sabemos se realmente seguiram para Sacramento. Em 1699, o convite aos casais
que quisessem seguir para o Prata, voluntariamente, foi estendido à população dos Açores,
mas a conquista de Sacramento pelos espanhóis, em 1705, impediu que a política de
incentivar o povoamento tivesse prosseguimento5.
Em 1716, D. João V concedeu a Antônio Rodrigues Carneiro a patente de
sargento-mor da Colônia do Sacramento, como recompensa pelo seu oferecimento em partir
como voluntário para repovoar o território devolvido pelos espanhóis em Utrecht. Carneiro,
que havia ocupado vários postos militares por ocasião da guerra de Sucessão Espanhola,
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ofereceu-se para continuar no serviço real em Colônia, para onde, além da própria família,
levaria mais trinta casais de Trás-os-Montes6.
Antônio Rodrigues Carneiro, que contava em sua folha militar com nove anos de
serviço como capitão de infantaria7, deve ter ouvido relatos entusiasmados sobre as terras
platinas do antigo governador de Colônia, D. Francisco Naper de Lencastre, sob cujas
ordens serviu no Terço da infantaria paga de Trás-os-Montes8. Também não se deve
esquecer que o governador Sebastião da Veiga Cabral era natural de Bragança e, se o
mesmo passou a maior parte da sua vida fora da província de Trás-os-Montes, deve ter
contribuído para aumentar a curiosidade dos transmontanos sobre a região platina através de
cartas e relatos a sua família.
Carneiro não deve ter tido muito trabalho em conseguir voluntários para
acompanhá-lo à Colônia do Sacramento, uma vez que a situação econômica de Portugal não
era nada boa na época. Os primeiros anos do reinado de D. João V foram bastante difíceis,
não só devido às conseqüências diretas e indiretas da Guerra da Sucessão Espanhola, como
também à desorganização das finanças do Estado e a uma seqüência de maus anos agrícolas
(1707-1711). As dificuldades econômicas se traduziram no aumento da emigração para o
Brasil e na eclosão de diversos motins populares9. Circunstâncias que deveriam ser mais
graves em Trás-os-Montes, região que contava com grandes áreas impróprias para o cultivo,
sendo então a mais pobre e menos povoada das províncias portuguesas10.
O relatório do conselheiro Antônio Rodrigues da Costa sobre o transporte dos
casais transmontanos estabelecia que na viagem até o porto de embarque, se deveria garantir
que os emigrantes recebessem alojamentos nos povoados por onde passassem e que as
autoridades locais estivessem atentas para evitar a especulação no preço dos alimentos que
lhes fossem vendidos. Também aconselhava que se lhes dessem algumas carruagens para o
transporte das mulheres e crianças. Enquanto durasse o trajeto até o Porto, a Coroa deveria
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fornecer um tostão por dia a cada pessoa, aos quais se acrescentariam doze mil réis por
pessoa para a compra de roupas11.
Não encontramos relatos de como foi a viagem dos casais, do Porto ao Rio de
Janeiro, mas temos razões suficientes para pensar que não deve ter sido muito confortável.
Navios lotados eram sinônimo de menores gastos para a Coroa, como bem sabia o Conselho
Ultramarino, que era favorável a que todos os emigrantes se concentrassem no Porto, onde
“se faria com mais conveniência o seu transporte, porque os levariam os navios em que
fossem repartidos com muito menos preço, fazendo conta, que tirariam muito maior
interesse em levarem muitos12”.
Porém, a Coroa conseguiu mesmo livrar-se de qualquer gasto com o transporte
dos casais, como constatamos no requerimento feito por Pedro da Costa Lima, que
acumulava os cargos de superintendente das fábricas da ribeira do Douro e da casa da moeda
do Porto. Argumentando que enviara às suas custas para a América os casais recrutados em
Trás-os-Montes, Costa Lima pedia ao rei a concessão do hábito da Ordem de Cristo para seu
filho13.
Se não localizamos fontes que nos informem sobre a travessia marítima,
encontramos um processo que soldados e famílias de emigrantes moveram em 1723 contra o
capitão da nau Madre de Deus, que os trouxe para Colônia, acusando-lhe de deixar de
fornecer-lhes alguns mantimentos durante a viagem. Entretanto, como o capitão apelou para
o Conselho Ultramarino e pagou fiança, a solução do caso arrastou-se por muitos anos. Em
1729, o governador Antônio Pedro de Vasconcelos pediu informações sobre o andamento do
processo, queixando-se de que era tanta a demora em se chegar a uma solução, que uma
parte dos interessados já havia morrido ou fugido14.
Se a Coroa conseguiu escapar às despesas da travessia marítima, preocupou-se,
porém, em organizar a chegada dos povoadores à América, escrevendo ao governador do
Rio de Janeiro acerca do envio de sessenta casais de lavradores da província de Trás-osMontes, que se dirigiam à baía da Guanabara com destino a Sacramento, onde deviam
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restaurar as famosas quintas destruídas durante o cerco de 1705. O rei ordenava ao
governador que os aquartelasse “com boa comodidade”, dando a cada pessoa um tostão por
dia para que pudessem manter-se durante sua permanência no Rio. Porém não deixara de
proibir que saíssem da cidade, devendo o governador enviá-los para Colônia com a maior
brevidade15. Com certeza, as autoridades preocuparam-se em evitar a fuga dos casais para a
região mineira.
A Coroa também ordenava ao governador do Rio de Janeiro que assegurasse a
alimentação dos militares e povoadores não só durante a viagem, como também durante os
primeiros seis meses “por não poderem achar na terra logo o sustento necessário”. Do Porto
seriam enviadas as sementes para o início dos trabalhos agrícolas, enquanto que de Lisboa
seriam mandadas três atafonas, duas tendas de serralheiro, duas forjas e dois foles de
ferreiro. O governador do Rio, por sua vez, deveria mandar vinte bois e sessenta cavalos
para se distribuir entre os casais, e o governador de Sacramento deveria organizar a
distribuição das ferramentas agrícolas e das terras16.
Antônio Brito de Meneses, governador do Rio, esmerou-se em cumprir as ordens
que recebera. Aos sessenta casais transmontanos, acrescentara mais dez casais e ainda vinte
e quatro homens, entre oficiais e soldados. Informava ainda que as trezentas armas
prometidas não vieram, mas somente 240, as quais mandara para que Gomes Barbosa as
repartisse entre os colonos, a fim de formar companhias de ordenanças. Remetia ainda
sementes, atafonas, forjas, tendas e foles de ferreiro, mas não enviara os bois e cavalos como
lhe fora ordenado, sob a alegação de que custavam muito caro na cidade. Ao invés da
remessa dos animais, mandava dinheiro para que o governador comprasse o gado que
deveria ser distribuído aos colonos. Acrescentava ainda que, para cobrir as despesas da
reconstrução de Colônia, fora obrigado a retirar cinqüenta mil cruzados de empréstimo da
Casa da Moeda17.
Apesar da boa vontade da Coroa, a viagem do Rio de Janeiro para Colônia não
foi fácil, vindo um dos navios que transportavam os casais a encalhar a duas léguas do
povoado e, embora todas as pessoas se salvassem, resgatou-se somente a metade da carga
15
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que transportava. Salvaram-se as sementes e mantimentos, porém perderam-se os materiais
de construção e ferramentas agrícolas que deveriam ser distribuídos aos casais18. A despeito
do acidente, em dez de fevereiro de 1718, os casais transmontanos finalmente chegaram ao
seu destino.
Devemos ressaltar que os casais a que fazem referência os documentos não se
limitavam propriamente a um casal com seus filhos, mas sim a uma pequena tribo que
incluía não só parentes como pais e sogros, além de muitos agregados 19. De fato,
averiguamos que só onze homens trouxeram consigo duas pessoas; dezoito trouxeram três;
sete, quatro; dez, cinco; oito, seis; cinco, sete; enquanto que Francisco de Caravalho trouxe
consigo nove pessoas. No total, os sessenta chefes de casal vieram acompanhados de
duzentos e quarenta e seis pessoas20.
Fora do recinto murado, o governador Gomes Barbosa distribuiu terras aos
imigrantes, criando dois bairros, sendo que um passou a chamar-se Casais do Norte e o outro
Casais do Sul21. Também lhes entregou uma égua por casal e repartiu entre os mesmos as
sessenta e quatro enxadas e outras ferramentas que eram utilizadas pelos soldados na
construção da fortaleza22. Contudo, embora as perdas no naufrágio de um dos navios de
transporte não fossem muito importantes, as autoridades do Rio de Janeiro tiveram
dificuldade em reabastecer os povoadores, pois, no ano seguinte, o governador queixava-se
do estado miserável em que se encontravam os soldados e colonos que, por falta de
mantimentos e materiais, chegavam “a vender as camisas para comprar biscoitos aos
castelhanos23”.
Como o território era, em sua maior parte, constituído por campos, os colonos
tiveram dificuldade em encontrar madeiras para construção e, por isso, suas primeiras
habitações constituíram-se de barracas feitas com roupas de cama e couros. Para encontrar
lenha tinham que se afastar de sete a oito léguas da praça, correndo o risco de sofrer ataques
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de indígenas ou mesmo de tropas espanholas, que tinham como missão impedir o avanço
dos portugueses pela campanha24.
A situação dos povoadores devia ser mesmo difícil, pois Gomes Barbosa
informou a Coroa em 1719 que, dos filhos dos casais nascidos em Colônia já haviam
falecido oito e igual número estava vivo. O elevado índice de mortalidade infantil nos
mostra a precariedade das condições materiais dos colonos. Informava ainda que, desde a
chegada dos imigrantes, no ano anterior, quatorze pessoas (dois casais e alguns moços
solteiros que se haviam agregado aos diferentes casais) já haviam fugido para a América
espanhola25.
Além da penúria dos primeiros anos, acusações contra o governador Gomes
Barbosa de que o mesmo extorquia dinheiro pelas terras que deveria dar gratuitamente e de
que procurava aproveitar-se das mulheres dos lavradores, devem ter pesado bastante na hora
de enfrentar os riscos que implicavam a deserção26. Se, em 1718, os povoadores formavam
um total de 321 pessoas27, em fevereiro do ano seguinte mortes e deserções haviam baixado
seu número para 294 indivíduos28, descendo para 271 em novembro do mesmo ano29.
Em 1722, com a chegada do novo governador, Antônio Pedro de Vasconcelos,
retomou-se o incentivo à colonização. Já ao deixar o Rio de Janeiro rumo a Sacramento,
Vasconcelos levou consigo mais “trinta homens ilhéus, para se empregarem na lavoura 30”.
Segundo Coates, no mesmo ano em que Vasconcelos assumiu a administração de Colônia,
294 pessoas, na sua maior parte casais, estavam preparadas para deixar as ilhas do Pico e de
São Jorge, nos Açores, com destino a Colônia31. De fato, a Coroa tentou financiar mais uma
leva de emigrantes para a Colônia do Sacramento, projeto que chegou até o conhecimento
dos espanhóis e gerou alguma preocupação no Conselho das Índias32.
Parece que a notícia da emigração subvencionada pelo Estado em Trás-osMontes não tardou a chegar aos Açores. Em 1723, o corregedor da comarca das Ilhas foi
24
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encarregado pela Coroa de ouvir as câmaras e o povo da ilha do Pico sobre o requerimento
que os moradores haviam feito para pedir a sua transferência para Sacramento, tendo em
vista as conseqüências de uma recente erupção vulcânica que havia devastado a ilha. O
corregedor foi encarregado de organizar o movimento emigratório, já que o rei não somente
aceitou o pedido dos ilhéus, como também ofereceu gratuitamente aos futuros emigrantes o
transporte, “terras iguais às da Europa”, ferramentas e sementes. Ofereceram-se, então, 260
casais, somando 1.432 pessoas. Contudo, apesar do elevado número de pessoas dispostas a
emigrar, continuou-se a pensar em utilizar a antiga prática de degredar criminosos, uma vez
que o corregedor acrescentava que “no dito transporte poderão ir os presos33”.
Em 20 de outubro do mesmo ano, o Conselho Ultramarino sugeriu ao Rei que
tomasse emprestado, a juros de cinco por cento, o dinheiro que fosse necessário para o
transporte dos ilhéus que se ofereceram a ir para Colônia. Porém, os conselheiros não
deixaram de frisar que seria bastante difícil conseguir uma quantia tão elevada para pagar os
custos dessa corrente emigratória, orçados em trezentos mil cruzados. De fato, devido ao
alto custo do subsídio à política de colonização dirigida, a liberação dos recursos arrastou-se
por anos, sendo que, em outubro de 1729, a câmara da vila das Lages, na ilha do Pico, fez
nova representação ao rei pedindo-lhe que ajudasse os casais mais pobres a emigrarem para
o Brasil, tendo em vista os prejuízos que a população das ilhas do Pico e Faial sofreu com
erupções vulcânicas e terremotos34.
A indecisão da Coroa frente aos elevados custos do financiamento da política de
povoamento arrastou-se por tanto tempo que, quando os recursos foram finalmente
liberados, os casais que se ofereceram para povoar o território de Colônia tiveram destino
diferente. De fato, foi somente a partir de 1748 que os açorianos começaram a instalar-se na
ilha de Santa Catarina, sendo que novas levas foram destinadas ao Rio Grande. O novo
destino era uma conseqüência da manutenção do bloqueio espanhol a Sacramento após o
armistício de 1737, fato que impossibilitou a continuação da política de povoamento no Rio
da Prata35.
Mesmo sem contar com o apoio financeiro do governo metropolitano, muitos
açorianos seguiram para Sacramento, como se pode constatar a partir do levantamento da
33
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genealogia dos povoadores que Carlos G. Rheinganz fez a partir dos livros paroquiais do
povoado36. Sabemos que, além dos trinta ilhéus trazidos do Rio por Vasconcelos em 1722,
em novembro de 1724 chegaram mais sete casais37. Em 1728, o governador do Rio de
Janeiro remeteu para Colônia uma nova “leva de ilhéus”, em compensação pelo
recambiamento do soldado José de Nunes38.
A maioria dessas pessoas que seguia do Rio para Sacramento não ia por vontade
própria. A prática de forçar as pessoas que chegavam à cidade sem passaportes a emigrar
para Colônia fora iniciada a partir do acordo feito entre Antônio Pedro de Vasconcelos e
Aires de Saldanha, governador do Rio de Janeiro, como uma forma de incrementar o
número de agricultores em Sacramento, sem criar novas despesas para Fazenda Real.
Vasconcelos argumentava que, como era grande o número de pessoas que continuamente
chegavam àquele porto em busca de novas oportunidades no Brasil, “nenhuma violência se
lhes fazia de os mandarem para esta terra39”. Com a aplicação desse método, Aires de
Saldanha conseguira prender muitas pessoas e, se libertou algumas delas, ainda assim
Vasconcelos conseguiu levar consigo trinta ilhéus. A idéia de Antônio Pedro de Vasconcelos
acabou por tornar-se prática comum entre os governadores do Rio de Janeiro, que
continuaram a enviar os imigrantes indesejados para Colônia.
Vasconcelos tinha em alta conta as virtudes dos ilhéus, afirmando ao rei que os
que havia trazido consigo do Rio “fazem à sua proporção maiores lavouras que todos os
casais vindos de Portugal, acrescentando-lhes a circunstância de ser gente mui quieta, livre
de vícios e embustes que só cuida em ganhar a vida com verdade40”.
O governador de Sacramento não deixava escapar nenhuma oportunidade que se
lhe apresentasse para aumentar a população do território sob sua administração. Em 1731, os
minuanos procederam a uma série de ataques aos arredores de Montevidéu, para vingaremse da morte de um índio pelos espanhóis, chegando a desbaratar uma expedição punitiva
enviada pelo governador de Buenos Aires41. Vasconcelos não deixou de aproveitar a
oportunidade gerada pela falta de segurança na nova povoação espanhola para, com os
36

RHEINGANZ, Carlos G. “Os Últimos Povoadores da Colônia do Sacramento”, in: Revista do Instituto
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, ns. 113-116, pp. 329-437.
37
Consulta do Conselho Ultramarino de 25 de janeiro de 1726. IHGB. Arq. 1.1.21, f. 346v.
38
Carta de Vahia Monteiro a Vasconcelos, 24 de setembro de 1728. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. Cód.
87, vol. 3, f. 155.
39
Carta de Vasconcelos ao rei, 25 de setembro de 1722. AHU, Colônia do Sacramento, cx. 1, doc. 76.
40
Carta de Vasconcelos ao rei, 3 de julho de 1728. AHU, Colônia do Sacramento, cx. 2, doc. 196.
41
Carta de Vasconcelos ao rei, 5 de abril de 1731. AHU, Colônia do Sacramento, cx. 2, doc. 226.
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recursos que o rei lhe concedeu para comprar a boa vontade das autoridades castelhanas,
auxiliar algumas das famílias que tinham vindo das Canárias para iniciar o povoamento de
Montevidéu a se fixarem na Colônia do Sacramento. Com as famílias canarinas, voltaram
três desertores portugueses que viviam há algum tempo em Montevidéu, onde se haviam
casado, trazendo consigo seus pertences e gado42.
A política de povoamento não deixou de receber o apoio das autoridades do Rio
de Janeiro, que objetivavam liberar-se do pesado encargo de continuamente suprir com
recrutas a guarnição da Colônia do Sacramento, constantemente desfalcada pelas freqüentes
deserções. Em 1724, o governador Aires de Saldanha pedia a Diogo de Mendonça Corte
Real, Secretário de Estado, que solicitasse junto ao rei a remessa de novos contingentes de
povoadores para Colônia e para a nova fundação que se intentava fazer em Montevidéu. Se
tal procedimento não fosse possível, pedia que as frotas da Bahia, Pernambuco e Rio sempre
trouxessem gente da metrópole com esse propósito, pois, segundo o governador, “se não
fossem os lavradores, que com os seus filhos fazem hoje já bastante número, que de alguma
maneira suprem [a falta de soldados], estivera aquilo em mui mau estado43”.
As constantes deserções dos soldados que serviam em Sacramento levaram o
Conselho Ultramarino a também defender o envio de casais, argumentando que “à
experiência de tantos desertores será melhor que vão casais porque não é tão fácil largarem
suas mulheres e filhos e irem viver em reino estranho44”. De fato, da mesma forma que o uso
do sistema de degredo, a política de implementar a colonização através dos casais estava
intimamente ligada à instituição militar. Cedo os civis foram enquadrados no sistema
militar, pois antes mesmo que chegassem ao seu local de destino, a Coroa já enviara
trezentas armas para a formação de “algumas companhias de ordenança dos mesmos casais
que ajudem a defesa da dita praça45”.
Em 1722, eram quatro as companhias de ordenança: a companhia de cavalaria
dos moços solteiros, comandada pelo capitão Manuel do Couto, que era composta de 37
homens; a companhia dos mercadores, cujo capitão era José Ferreira de Brito e estava
composta por 24 homens. Os casais estavam divididos em duas companhias: uma, a cargo
42
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45
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do capitão João de Meireles, tinha o efetivo de 29 homens; enquanto a do capitão Jerônimo
de Ceuta congregava 35 homens46.
Ao lado das companhias de ordenança, que congregavam os povoadores, os
militares regulares também contribuíram, muitas vezes contra a própria vontade para o
povoamento do extremo sul da América portuguesa. Com raras exceções, a carreira militar
não desfrutou de grande prestígio entre os plebeus do Antigo Regime, uma vez que as
condições de vida do soldado eram muito difíceis, submetido à violência dos oficiais (em
geral membros da nobreza) e aos freqüentes atrasos de pagamento. Tendo em vista essa
situação, não admira que os governos normalmente recorressem a meios violentos no
momento do recrutamento, uma vez que poucos se apresentavam como voluntários para o
serviço militar.
Em Portugal, o sistema de recrutamento foi estabelecido pelo Regimento das
Ordenanças de 1570, o qual regulamentava que toda a população masculina, dos 16 aos 60
anos, excetuando os privilegiados, estava enquadrada no regime de ordenanças, que tinha
por principal função recrutar homens para as tropas de linha e tropas auxiliares47.
Constituindo um dos suportes fundamentais da estruturação das relações de poder em nível
local, essa organização subsistiu até a vitória do regime liberal, já no século XIX 48. Nos
corpos de ordenança, os privilégios de uma patente militar não se traduziam em ganhos
monetários, mas em prestígio e posição de comando. Para a Coroa, interessada em reduzir
seus gastos com a administração, não era de todo inconveniente fornecer alguma parcela de
poder em troca do serviço não remunerado49.
Mas, se a incorporação aos corpos de ordenança era mesmo desejada por uma
parcela da população, o mesmo não ocorria com relação ao recrutamento para a tropa de
linha. Se, a princípio, todos os homens celibatários, entre os 17 e 30 anos, estavam aptos
para serem inscritos nas tropas regulares, uma série de privilégios concedidos pela Coroa a
determinadas profissões e devoções religiosas ofereciam refúgio a muita gente contra a
atuação dos recrutadores50. A disseminação dos privilégios que, muitas vezes se estendiam
46
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SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e Meirinhos, p. 111.
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COSTA, Fernando Dores. “O bom uso das paixões: caminhos militares na mudança do modo de governar”,
in: Revista Análise Social, vol. XXXIII, (149), p. 972.
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aos subordinados dos detentores dos mesmos51, permitiu a criação de amplas redes de
proteção contra o recrutamento compulsório52, fazendo com que o alvo principal dos
recrutadores recaísse sobre os vagabundos, malfeitores, trabalhadores itinerantes e todos
aqueles que não contavam com a proteção das comunidades locais 53. Via de regra, esta era
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