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INTRODUÇÃO:
O presente trabalho tem por objetivo analisar a correspondência política e militar que os comandantes da Capitania do Rio
grande de São Pedro enviavam ao Governador Paulo José da Silva Gama e este para o Conde de Linhares e Visconde de
Anadia, responsáveis pela administração do reino ultramarino.
Esta correspondência configura-se na região em que se encontra o rio da prata, fato que tornava a referida região ponto de
atrito, por tratar-se de região fronteiriça. Para além de atacar um ao outro, interessava aos lusos saber sobre o estado
político e qualquer novidade que viesse e dar alguma vantagem tática em relação à Espanha.
As informações eram das mais variadas, em que os comandantes enviavam espiões, ou espias, como eram chamados na
época, para saber sobre as posições de tropas inimigas, questões políticas das cidades espanholas e eventuais pessoas
detidas por suspeita de serem espias do inimigo.
Todas estas informações eram levadas aos comandantes que analisavam e as repassavam.
METODOLOGIA:
A fim de cooptar as informações de interesse da pesquisa usamos de cartas já publicadas (MIRANDA; MARTINS, 2008).
Estas cartas são dos mais diversos assuntos, cabendo a nós lermos uma a uma para encontrarmos as de interesse da
pesquisa. Como por exemplo, as cartas do Governador da Capitania Paulo José da Silva Gama, em que as cartas de nosso
interesse são as movimentações das tropas nas fronteiras, que o governador recebia por meio dos comandantes que por
sua vez eram informados por espias que eram enviados ao campo inimigo.
Outro exemplo são as cartas de Carlota Joaquina, em que o ponto de nossa pesquisa é a movimentação política nas
colônias espanholas no momento em que o rei de Espanha é deposto por Napoleão Bonaparte e em seu lugar é posto seu
irmão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Como resultado da pesquisa, encontramos os seguintes números: de cerca de 500 cartas analisadas, foram encontradas
46 cartas relevantes à pesquisa. Com estas podemos fazer muitas perguntas. Primeiramente, o circulo da informação era
bastante amplo e cabia a apenas algumas pessoas analisarem e dar veredito sobre a veracidade e se seria de importância
repassar a informação. Com isto surge a seguinte pergunta: o que garante que por omissão ou apenas por descuido
algumas cartas de extrema importância foram perdidas e não repassadas? Segundo: quais as intenções dos espias ao
captarem informações para os portugueses? Dedicação ao seu Rei, interesse no dinheiro ou talvez sejam informações
plantadas pelos espanhóis para enganar os lusos.
Esta e muitas outras perguntas surgiram no decorrer do processo de investigação e que espero encontrar algumas
respostas ao término do projeto.
CONCLUSÃO:
Até o momento podemos tirar as seguintes conclusões:
- o circuito de informantes e informados é extremamente grande e complexo, o que torna necessário um constante fluxo de
correspondência para que se possam tomar as decisões o mais rapidamente possível. Entretanto este era o maior
problema na colônia, pois por mais que já possuíssem um sistema r
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