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INTRODUÇÃO:
Este resumo apresentará aspectos sobre as práticas criminosas e punitivas ocorridas
na Capitania do Rio Grande de São Pedro, durante a primeira década do século XIX. No
decorrer dos séculos XVIII e XIX, a América Meridional caracterizou-se como uma área
de permanentes confrontos entre as Coroas ibéricas e seus respectivos vassalos,
porque ambos os lados buscavam expandir os seus domínios. Devido a esses fatores,
na Capitania do Rio Grande de São Pedro formou-se uma sociedade permeada por
tensões sociais, as quais são evidenciadas pelo exercício da Justiça portuguesa, na
qualidade de afirmação da soberania da Coroa, em sua faceta de controle da
população – incluída a perseguição aos criminosos, suas prisões e punições –. Esta
pesquisa vincula-se ao projeto “Os espias continuam a ser empregados para trazerem
mais notícias: comunicação, espionagem e poder (séculos XVIII e XIX)”, de Adriano
Comissoli.

DESENVOLVIMENTO:
A pesquisa almeja analisar as práticas criminosas ocorridas no Rio Grande de São
Pedro na primeira década do século XIX, por meio de um reconhecimento de suas
tipologias criminais, das penas aplicadas aos criminosos e dos sujeitos envolvidos nas
punições. Para isso, fez-se uma triagem das relações de presos presentes no fundo de
Autoridades Militares do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre (RS BR). Esse processo envolveu a decifração paleográfica, ou seja, a leitura de
manuscritos portugueses de séculos anteriores, com grafia e sintaxes distintas das

atuais. Realizou-se a transcrição das relações de presos selecionadas, as quais foram
armazenadas em tabelas do programa Microsoft Excel.
Nesta fase da pesquisa, compomos um conjunto de dados que serão categorizados e
quantificados pelos tipos-crimes, para que possamos elaborar uma tipologia criminal
da Capitania do Rio Grande de São Pedro no período, a qual será exposta
posteriormente por meio de gráficos. Temos como referência a tipologia criminal
composta por António Manuel Hespanha, a partir da análise das relações de presos da
cidade de Lisboa, entre 1694 e 1696, presente no livro "História de Portugual".

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A pesquisa, mesmo no início, demonstra a importância atribuída aos presos, aos
crimes e as suas respectivas punições na administração da Capitania do Rio Grande de
São Pedro, a partir da incidência de dados referentes à temática no suporte
administrativo da Coroa Portuguesa, averiguados por meio da correspondência oficial.
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ANEXOS:
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se
necessário.

