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RESUMO 

GOMES, Karina Marques. Relações sociais na fronteira: Santa Vitória do Palmar 

(1888-1901). 2018. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Bacharelado em 

História, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 2018. 

 

O presente estudo objetiva analisar os processos crime da cidade de Santa 

Vitória do Palmar datados entre 1888 á 1901, apresentado a fronteira como fator 

importante para pensar a sociabilidade entre brasileiros e uruguaios no período. O 

estudo também dá foco ao município estudado trazendo dados que colaboram para 

a contextualização e entendimento de como eram e em quais circunstâncias se 

davam as relações sociais ali estabelecidas. Em paralelo a pesquisa irá explorar os 

usos dos processos como fonte histórica para o historiador, abordando alguns 

limites e possibilidades de análise e interpretação. Para esta pesquisa foram 

utilizados processos crime localizados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande 

do Sul (APERS) na categoria cível e crime. Desta forma a pesquisa traz resultados 

quantitativos e qualitativos que objetivam colaborar para as discussões na área 

fomentando novas perspectivas para a análise, pesquisa e uso dos processos crime.  

 

Palavras-Chave: Processos crime, Fronteira, Relações sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

GOMES, Karina Marques. Crime and social relations on the southern border: 

Santa Vitória do Palmar (1888-1901) 2018.Completion of coursework. 

 

 The present study aims to analyze the crime processes of the city of Santa Vitória 

do Palmar dating from 1888 to 1901, presenting the frontier as an important factor to 

think about the sociability between Brazilians and Uruguayans in the period. The 

study also gives focus to the studied municipality, bringing data that contribute to the 

contextualization and understanding of how they were and under what circumstances 

the social relations established therein. In parallel the research will explore the uses 

of processes as a historical source for the historian, addressing some limits and 

possibilities of analysis and interpretation. For this research were used crime cases 

located in the Public Archive of the State of Rio Grande do Sul (APERS) in the civil 

and criminal category. In this way, the research brings quantitative and qualitative 

results that aim to collaborate to the discussions in the area fomenting new 

perspectives for the analysis, research and use of the criminal processes. Key 

Words: Crime processes, Border, Social relationships 

 

Key Words: Crime processes, Border, Social relationships 
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INTRODUÇÃO 

 

 Santa Vitória do Palmar na virada do século XIX para o XX era fronteira 

direta com o Uruguai, pois a atual cidade do Chuí era no período seu distrito. 

Posteriormente em 1995, Chuí se emancipa tornando-se a cidade mais 

meridional do país e consequentemente fronteira direta com o Uruguai, 

havendo assim as cidades de Chuí (pertencente ao lado brasileiro) e Chuy 

(pertencente ao lado uruguaio).  Mediante a isto parte-se do pressuposto que 

esta fronteira assim como atualmente, é um local propiciador de 

acontecimentos ambíguos, ou seja, este limite age para fins de várias 

naturezas. Enquanto alguns atravessavam a fronteira em busca de trabalho 

outros a usavam para fins criminosos como abigeato ou fuga de crimes. Para 

entender essa movimentação fronteiriça, estudou-se os processos crime da 

cidade de Santa Vitória do Palmar datados entre 1888 á 1901, com o intuito de 

analisar como esta aparece nos processos, almejando compreender de que 

maneira a fronteira age facilitando esta movimentação ambígua e o seu papel 

como fator importante para a sociabilidade entre brasileiros e uruguaios no 

período.  

 Além da fronteira o estudo também traz como base para entendimento 

contextual da pesquisa elementos e aspectos sobre o município estudado, 

Santa Vitória do Palmar, trazendo no primeiro capítulo informações sobre sua 

formação desde povoado, freguesia, vila e sua elevação a cidade. Esses dados 

colaboram para o entendimento de como eram e em quais circunstâncias se 

davam as relações sociais ali estabelecidas. Consoante a isto essa breve 

introdução histórica traz dados estatísticos sobre a sociedade vitoriense do 

período, Para isto foram usados como fonte para a extração de dados o Censo 

Geral do Império do Brasil de 1872 o Censos do RS 1803-1950.  

Já no segundo capítulo o foco está na descrição da fonte e na sua 

análise. Inicialmente se faz uma revisão bibliográfica sobre os principais 

historiadores brasileiros que se apropriam desta temática, como Mariana Flores 

da Cunha Thompson Flores que colabora para esta pesquisa nos trazendo o 

conceito de fronteira manejada. Já Boris Fausto e Sidney Chalhoub se utilizam 



 
 

dos processos crime como fonte para desenvolverem suas respectivas 

pesquisas. Seguimos o capítulo com o detalhamento dos processos usados 

para o desenvolvimento desta pesquisa. No total foram trabalhados quatro 

processos localizados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 

(APERS) na categoria cível e crime. Nos detalhamentos há o resumo das 

queixas, auto de qualificação (de vítima e réu) e tabela das testemunhas. 

Por fim foi realizada a análise dos processos na qual foram abordados 

tópicos que a pesquisa se propôs a debater, como o estabelecimento das 

relações sociais entre uruguaios e brasileiros que é evidenciada, por exemplo, 

pela relação de trabalho. Em todos os tópicos desenvolvidos a fronteira se fez 

presente como agente determinador da sociabilidade ali existente. Assim 

podemos perceber através da análise dos processos a presença uruguaia do 

lado de cá deste ambiente fronteiriço.  

Em paralelo a pesquisa aborda a importância dos processos crime 

enquanto fonte histórica para o historiador, explorando seus usos e abordando 

seus limites e possibilidades de análise e interpretação. Consoante a isto 

Magda Barros Biavaschi afirma: 

Os processos são fontes de inegável valor histórico e que, além 

de seus aspectos jurídicos e dos documentos que contém – os quais 

podem se constituir em meio de prova para os cidadãos em outras 

demandas – contam, entre outros enredos do passado (mas com 

desdobramentos no presente e para o futuro), as relações que se 

estabelecem na sociedade, contexto socio-econômico em que foram 

produzidos, os modos e modas de cada época, os vínculos entre 

trabalhadores e empresas, a vida quotidiana em uma comunidade em 

determinado momento. (BIAVASCHI, 2010 p.7)  

Assim sendo, a partir da utilização desses processos, percebemos sua 

relevância para as pesquisas que envolvem relações sociais e sua contribuição 

para pensarmos as táticas que legitimam o uso dessa documentação para 

refletir a sociedade sobre vários prismas.  

Por fim, o presente trabalho traz resultados quantitativos e qualitativos 

que objetivam colaborar para as discussões na área análise, pesquisa e uso 

dos processos crime. 
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CAPÍTULO I: A história de Santa Vitoria do Palmar no século XIX e a 

sociedade na fronteira com o Uruguai  

 

 O foco desta pesquisa é a pequena cidade fronteiriça de Santa Vitória do 

Palmar1 localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul, é considerada uma 

das cidades mais meridionais do Brasil juntamente com o Chuí. Para melhor 

compreendermos os fatos que serão discorridos ao longo deste trabalho, é 

válido um breve histórico sobre este município. 

 

 
Figura 1 – Localização de Santa Vitória do Palmar 

Fonte: Site Campos Neutrais 

 
 

 

                                                           
1Para dados atuais sobre o município: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/santa-vitoria-do-
palmar/panorama acesso 17/02/2018 
 



 
 

 
 

Santa Vitória do Palmar2 é constituída povoação por Marechal Andrea 

em 19 de dezembro de 1855, sendo essa sua data de fundação. Sua área 

estava situada no distrito do Taim, no lugar denominado Coxilha do Palmar de 

Lemos. Em 6 de outubro de 1858 o presidente da Província, Ângelo Muniz da 

Silva Ferraz, criou o segundo distrito do Taim, constituído pela capela de Santa 

Vitória do Chuí, e a 6 de dezembro do mesmo ano a povoação recebe foros de 

Freguesia, com a mesma invocação, à capela de Santa Vitória.  

Em 30 de outubro de 1872 a povoação de Santa Vitória foi elevada à 

categoria de vila emancipando-se do município de Rio Grande, e em 15 de 

maio de 1874 foi inaugurada como vila tendo seus limites estabelecidos como 

município naquele ano. Dia 24 de dezembro de 1888 a vila foi transformada em 

cidade, sendo composta até o quadro de divisão territorial de 30 de junho de 

1956 por dois distritos: Santa Vitória do Palmar e Chuí. 

No ano de 1911 o município de Santa Vitória do Palmar era constituído 

por cinco distritos: Santa Vitória do Palmar, Arvore Só, Canoa, Curral Alto e 

Provedores. Já em 1920 o distrito de Provedores não está mais ligado a Santa 

Vitória, porém em 1939 é criado o distrito de Chuí, e a partir de então passa a 

figurar somente Santa Vitória do Palmar e Chuí como distritos, saindo Arvore 

Só, Canoa e Curral Alto, sendo todos anexados a Santa Vitória do Palmar. 

Chuí só se emancipa de Santa Vitória do Palmar em 1995, sendo assim é 

elevado a categoria de município. 

 O nome da cidade surge com a junção do nome da santa de devoção da 

família Andrea (que foi responsável pela fundação da cidade) que era a Santa 

Vitória. Já o Palmar aparece no nome pelo fato de ser cheia de palmeiras de 

butiá, ainda existentes na localidade. Assim com essa junção surge o nome 

Santa Vitória do Palmar. O município é bastante conhecido por Campos 

Neutrais, pois após o tratado de Santo Ildefonso (1777), essa área ficou sem 

domínio ou proprietário, fazendo assim alusão a Campos Neutros, não 

pertencendo a Espanhóis e nem Portugueses. 

                                                           
2 Os próximos três parágrafos serão baseados em informações sobre o histórico de Santa 
Vitória do Palmar que estão disponíveis em: 
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riograndedosul/santavitoriadopalmar.pdf acesso 
17/02/2018 
 



 
 

 
 

Ao ser realizada a leitura desta pesquisa deve-se ressaltar que desde 

1995 com a emancipação do Chuí, Santa Vitória do Palmar não é mais 

fronteira direta com o Uruguai, e sim o Chuí. O município Chuí (Brasil) e Chuy 

(Uruguai) tem como limite uma extensa avenida, que no lado brasileiro chama-

se Avenida Uruguai e no lado uruguaio chama-se Avenida Brasil.   

No recorte temporal desta pesquisa que compreende de 1888 a 1901 a 

cidade de fronteira com o Uruguai era Santa Vitória do Palmar, pois Chuí ainda 

era seu distrito. Apesar de em 1995 Chuí passar a ser fronteira direta, Santa 

Vitória segue sendo de suma importância para este estudo, pois é através dos 

processos deste município e da representação da fronteira Brasil/Uruguai 

contida neles que conseguiremos remontar o dia a dia entre brasileiros e 

uruguaios. 

Portanto, apresentarei um breve histórico sobre a formação do município 

com o intuito de esboçar o perfil de sociedade que Santa Vitória do Palmar 

figurava na época. Os dados que aqui serão expostos estão disponíveis no 

Censo Geral do Império do Brasil de 18723 e estão acessíveis no site oficial do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Em paralelo será usado o 

Censos do RS 1803-19504. 

O Censos do RS 1803-1950 traz um apanhado geral de informações 

sobre o estado do Rio Grande do Sul e sua formação e evolução político-

administrativa, juntamente com o resumo histórico dos municípios criados até 

1950, e dados estatísticos sobe população, agropecuária, comércio e indústria. 

Segundo o Censo Geral do Império do Brasil de 1872, Santa Vitória do 

Palmar possuía uma população de 4.486 pessoas, sendo 2.527 homens 

correspondendo a 56,3% e 1.959 mulheres, correspondendo a 43,6% da 

população local. Além das categorias homens/mulheres o censo também traz a 

relação de livres e escravos e a relação das raças e idade. 

                                                           
3 Disponível em www.ibge.gov.br (acesso em 20/02/2018).    
4 Fundação de Economia e Estatística De Província de São Pedro a Estado do Rio Grande do 

Sul - Censos do RS 1803-1950. Porto Alegre, 1981. Disponível em: 
http://cdn.fee.tche.br/publicacoes/digitalizacao/de-provincia-ide-sao-pedro-a-estado-do-rs-vol-1-
1981.pdf  Acesso 20/02/2018 
 



 
 

 
 

 Dentre os 2.257 homens, há 1749 livres o que corresponde 69,2%. 

Destes os brancos compõem a maior parte de livres com 1212 (69,2%), 

seguidos por pardos com 250 livres (14,2%), pretos com 207 (11,8%) e 

caboclos com 80 homens livres (4,5%). Os outros 778 (30,7%) corresponde 

aos homens escravos, sendo pardos 304 (39%) e pretos 474 (60,9%). 

As mulheres também entram nessa classificação, de um total de 1959 

mulheres, 1374 (70,1%) são livres, compostas por 952 (69,7%) de brancas, 

170 (12,3%) pardas, 154 (11,2%) pretas e (7,1%) de caboclas. Já as escravas 

correspondem a um total de 585 mulheres, entre elas, 213 (36,4%) de pardas e 

372 (63,5%) de pretas. 

Dito isto, percebe-se que a sociedade de Santa Vitória do Palmar era no 

final do século XIX de baixa densidade populacional, sendo composta 

majoritariamente por homens livres e brancos. Porém, a presença negra neste 

espaço ainda é muito forte caracterizando uma economia baseada 

parcialmente em mão de obra escrava. Consoante a isto Edsiana Aita5 diz que 

“pode se perceber que a produção de Santa Vitória do Palmar era a típica 

produção da metade sul no século XIX, a pecuária baseada no latifúndio e na 

escravidão.” (AITA, 2014 p.27). Conforme afirma Edsiana6, a economia gaúcha 

era firmada basicamente na pecuária, porém, sabe-se que os escravizados não 

serviam apenas para trabalho no charque, mas também em serviços de 

produção pecuária e agrícola.  

 Edsiana Aita também afirma que: 

Segundo os cálculos do fiscal da freguesia, o responsável pelo 

Mapas, havia na região 230 fazendas de criação de gado e 

nenhum estabelecimento de produção exclusivamente agrícola, ao 

passo que nas freguesias adjacentes e menores como no Taim e  

Povo Novo, antigas áreas de produção trigueira, prevaleciam os 

pequenos estabelecimentos agrícolas. [...] Os mapas de 1869 è 

1871 deixam claro que embora não houvesse expressividade na 

produção agrícola, todas as fazendas produziam gêneros 

                                                           
5 AITA, Edsiana de Belgrado. “Entre a lagoa e o mar”: propriedade e mercado de terras em 

Santa Vitória do Palmar (1858-1888). 2014. 168 f. Dissertação (Mestrado em História) - 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
6 (AITA, 2014 p. 33) 



 
 

 
 

alimentícios para a subsistência, como feijão, milho, trigo e a 

batata, utilizando-se, principalmente, do arado, das enxadas, pás e 

dos animais vacuns e cavalares. (AITA, 2014 p.27) 

Posto isso juntamente com o momento econômico que vivia o estado do 

Rio Grande do Sul que era sustentado pela escravidão e pelo latifúndio, pode-

se caracterizar Santa Vitória do Palmar como um município agrário, ou seja, 

que baseava sua economia no uso da terra, colheitas e gado.  

  É dentro desse contexto de virada do século XIX para o XX e com uma 

sociedade passando por transformações econômicas e sociais que 

analisaremos os processos crimes de Santa Vitória do Palmar visando 

entender como esses e outros fatores corroboravam para o convívio na 

fronteira. 
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CAPÍTULO II: Processos-crime, seus usos e interpretações. 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os processos crime da cidade de 

Santa Vitória do Palmar datados entre 1888 á 1901, visando averiguar qual o 

papel da fronteira do extremo sul do Rio Grande do Sul (Santa Vitória do 

Palmar/Chuí) e a sua influência e relação com a criminalidade. Dado a 

importância dos processos crime e o que podem nos revelar sobre uma 

sociedade, os seus costumes e leis, a análise dos mesmos nos permite 

esboçar alguns perfis dos sujeitos envolvidos no âmbito social. 

 Esta pesquisa compreende o período da virada do século XIX para o XX, 

sendo assim os processos crime analisados compreendem o final do Brasil 

Império, com o término do Segundo Reinado em 1889, e o início do Brasil 

República que se entendeu até a revolução de 1930.  A princípio a pesquisa 

tinha por recorte temporal o início da República, porém, nos processos que a 

seguir serão analisados há um datado de 1888, período que abrange o 

Segundo Reinado, e, sobretudo o final da escravidão. Porém este processo se 

faz presente na pesquisa devido a sua extrema relevância que será 

evidenciada ao longo do estudo, sendo deste modo incluído neste trabalho. 

 Como já citado, a pesquisa tem como fonte os processos crime da 

cidade Santa Vitória do Palmar. Processos são documentos oficiais produzidos 

pelo Estado partindo do pressuposto da ocorrência de um crime. Deste modo, 

trabalhar com processos crime é de certa forma uma tarefa delicada, uma vez 

que um documento produzido pelo Estado é dotado de poder. Primeiramente 

no que tange a sua produção, sendo essa uma das maiores críticas que o uso 

de processo crime como fonte histórica já recebeu, e em segundo no que se 

refere à análise e a interpretação que serão feitas a partir das narrativas e dos 

processos como um todo.    

 Em Trabalho, lar e botequim, Sidney Chalhoub remonta todo o cotidiano 

dos trabalhadores no Rio de Janeiro baseado na análise de processos, porém 

em seu prefácio ele descreve o quão cético alguns historiadores se mostravam 

quanto ao uso de processos crime.  
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Havia um contingente de pesquisadores céticos quanto á 
possibilidade de utilizar processos penais para estudar temas 
outros que não a própria criminalidade ou as representações 
jurídicas sobre determinados assuntos. Tais fontes “mentem”, 
os depoimentos são manipulados, respondem a uma 
multiplicidade de interesses que os tornam praticamente inúteis 
para os historiadores. (CHALHOUB, 2001, p. vii-viii) 

  

 Apenas nesse pequeno excerto retirado de Trabalho, lar e botequim, 

Sidney Chalhoub consegue resumir os dois pontos ali em cima expostos, a 

questão do poder e da forma de análise feita nos processos. A questão do 

poder estatal impresso nos processos é muito forte e complexa, porque não há 

nenhuma certeza quanto à veracidade dos fatos, não há garantia de que o que 

ali está escrito não está sendo produzido pelo próprio Estado. 

 No que tange a interpretação e análise, a grande crítica refere-se ao fato 

de não estarmos lidando com o episódio em si, mas sim que trabalhamos 

apenas com o que o processo nos traz, podendo assim haver manipulação da 

narrativa e distorção da realidade, o que nos faz retornar a crítica já exposta no 

parágrafo anterior.   

 Apesar das questões acima possuírem uma verdade e que muito nos foi 

válida para pensarmos a forma de analisar os processos crime, Fabiana Luci 

de Oliveira e Virgínia Ferreira da Silva afirmam que “a verdade acaba sendo 

dada muito mais na compreensão das coisas do que nelas próprias” 

concomitantemente a isso elas concluem que:  

Desta forma, mesmo que os discursos não detenham a 
verdade objetiva do comportamento, mesmo que não se veja 
neles a explicação do comportamento, mas sim um 
comportamento a ser explicado, a análise qualitativa das 
narrativas dos processos permite evidenciar o modo como as 
pessoas percebem elas mesmas e os outros, definindo-se e 
posicionando-se no espaço social. Mesmo que o discurso não 
seja considerado explicação para o comportamento, ele 
permite a percepção do que está informando a ação e o 
posicionamento das pessoas enfocadas. (OLIVEIRA, SILVA, 
2005, p 247) 

 Desta forma, os processos crime podem ser entendidos como 

documentos passíveis de análise, pesquisa e deterem a categoria de fonte 

histórica, pois apesar da interferência da justiça, os processos nos fornecem 

uma possibilidade muito ampla de analisarmos a sociedade e as relações 

sociais que ali se apresentam. O processo não deve ser visto apenas como 
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portador das falas do Estado, e sim como uma fonte que nos permite remontar 

através da narrativa a realidade vivenciada pelo indivíduo que ali se expressa. 

 Outros trabalhos que se apropriam do processo crime para pensar o 

estabelecimento de relações sociais e remontar o cotidiano principalmente 

fronteiriço (ponto que muito nos interessa nessa pesquisa) são os de Mariana 

Thompson Flores, que fez um trabalho de excelência com processos crime em 

sua tese Crimes de fronteira a criminalidade na fronteira meridional do Brasil 

(1845-1889) onde traz um capítulo dedicado somente a esses crimes que a 

fronteira direta ou indiretamente favorece, tendo abordado nos demais 

capítulos questões como contrabando, fuga e sedução de escravos pela 

fronteira e roubo de gado. 

Se em seu doutorado Mariana Thompson Flores dedica sua tese para 

compreender o cotidiano e participação da fronteira na criminalidade, em sua 

dissertação Contrabando e contrabandistas na fronteira oeste do Rio Grande 

do Sul (1851-1864) ela dedica todo o seu trabalho a compreender através dos 

processos crime envolvendo abigeato e contrabando, esse ambiente ambíguo 

sob o conceito trazido por ela, o de fronteira manejada/dinâmica.  

Boris Fausto é mais um historiador brasileiro a trabalhar com processos 

crime, em seu livro O crime do restaurante chinês: carnaval, futebol e justiça na 

São Paulo dos anos 30. O historiador relaciona um crime ocorrido em um 

restaurante de imigrantes chineses em São Paulo em 1938 com o carnaval e a 

Copa do Mundo de 1938, fatos que ocorriam paralelamente ajudaram Boris 

Fausto a remontar o cotidiano da época fazendo seu livro entrar para a 

categoria de clássicos no que trata de história social e da criminalidade.  

Boris Fausto ainda colabora para pensarmos o uso dos processos em 

seu outro livro que também se apropria de processos para seu 

desenvolvimento. Em Crime e cotidiano ele afirma que:  

Na sua materialidade, cada processo é no período considerado 
um produto artesanal, com fisionomia própria, revelada no 
rosto dois autos, na letra caprichada ou indecifrável do 
escrivão, na forma de traçar uma linha que inutiliza páginas em 
branco. (...) A peça artesanal contém uma rede de signos que 
se impõem á primeira vista, antes mesmo de uma leitura mais 
cuidadosa do discurso. Distinções espaciais expressam-se nos 
erros de grafia, na transcrição em conjunto dos depoimentos de 
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várias testemunhas, indicando que um processo foi instaurado 
em um bairro distante, com marcas fortemente rurais. Pobreza 
e riqueza deixam por vezes nítidas pegadas distintivas. 
(FAUSTO 1984, p.22) 

Sendo assim, mais uma vez a historiografia corrobora para a legitimação 

do uso de processos crime como fonte histórica. No exerto acima Boris Fausto 

valida a presença forte do cotidiano expresso em pequenos detalhes no 

discorrer dos processos, como os erros de grafia, ou o aglutinamento de 

testemunhas. Cada processo tem suas peculiaridades e cabe ao historiador 

durante sua análise perceber, e contextualizar. 

Através desta breve revisão podemos perceber o quão importante os 

processos crimes se constituem ao longo da história para o estudo do crime, e, 

história cotidiana. São raras as fontes que conseguem tão minuciosamente 

relatar detalhes que são de suma importância quando a proposta é estudar 

redes de sociabilidade. 

 Por fim, mesmo com críticas atualmente já desconstruídas, os processos 

crime se constituíram ao longo dos anos e com muitos trabalhados primorosos 

na área, como uma das fontes que fornece uma multiplicidade de temáticas 

incontestável, tornando-se assim uma das mais completas fontes para 

pesquisa historiográfica. 
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2.1 Detalhamento dos processos 

 

O foco desta pesquisa é analisar a fronteira, e a presença dos uruguaios 

em solo rio-grandense, sendo esses os filtros impostos para determinar a 

relevância dos processos para este estudo. Embora o maço selecionado para 

análise houvesse processos datados desde 1884 até 1903, escolhemos 

apenas quatro processos crime, sendo esses os que melhor cumpriram a 

proposta de pesquisa. 

 

 

2.2.1 Cabeça decepada 

 

O primeiro processo a ser aqui detalhado é o de nº 395 do ano de 1888, 

trata-se de uma apelação7 crime onde todos os envolvidos no processo são 

orientais, tanto réus quanto vítima. A apelação é proposta pelo promotor 

público da comarca, que denuncia o apelado André Pereira por cumplicidade 

nos fatos que passo a expor. O processo traz o caso do oriental Geraldo 

Acunha, assassinado por outros quatro orientais: Innocencio Pereira, Dyonisio 

Pereira, Fermino Toledo, e o então acusado de cumplicidade André Pereira, 

que eram peões da estância de Curral de Arroio. Ao pôr do sol de um dos 

últimos dias do mês de fevereiro e como era de costume fazer, Geraldo dirigiu-

se logo para o cercado para examinar a plantação de milho que ali estava 

cuidando. Os três primeiros denunciados sabiam dessa rotina e assim armaram 

uma emboscada, esconderam-se no banhado próximo a casa a espera de sua 

vítima, logo que o viram chegar e dirigir-se para a horta foram para a casa, 

escondeu-se Dyonisio dentro do próprio quarto da vítima, e os outros dois 

Innocencio e Firmino, debaixo das mamoneiras que tem próximo ao mesmo 

quarto, e ali esperavam a infeliz vítima.  

                                                           
7 “O recurso da apelação destina-se a levar á segunda instância o julgamento de matéria 
decidida pelo juiz de primeiro grau, em regra, em sentenças definitivas ou com forças de 
definitivas” (REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios, 2010. p. 
171)) 
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“Este desgraçado, porém, que de nada valia, desconfiara ou temia”8, 

demorou-se algum tempo pela horta, voltando a casa já escuro.  Ao entrar para 

o seu quarto, foi inesperado e simultaneamente atacado por esses três homens 

“bandidos”, os dois que haviam ficado ao lado de fora e Pereira que saiu de 

trás da cama. Os homens o agarraram e o amarraram com um cabresto da 

própria vítima colocaram-no em cima do seu próprio cavalo e com ele dirigiram-

se para o banhado onde haviam se escondido e onde dispararam os cavalos. 

Montaram nestes e seguiram tomando a direção da estrada que vai rumo do 

Pau Fincado, e a poucas quadras de distância o mataram decepando-lhe a 

cabeça. Levaram-na consigo para certificarem o desaparecimento de sua 

vítima, a cabeça do infeliz Geraldo não apareceu. 

 E como de todos estes fatos teve ciência e a eles assistiu o denunciado 

André Pereira, que se achava em casa quando os assassinos chegaram, 

vendo a emboscada próxima a sua casa e debaixo das mamoneiras e por 

último amarrá-lo para o assassinarem, sem ao menos lhes pedir que não 

praticassem o crime. Além disso, deixou o cadáver por três ou quatro dias 

insepulto sem dar parte a órgão competente para tomar conhecimento do fato e 

mandar enterrar, para não ter sido dilacerado por animais. 

 O denunciante considera cúmplice do crime.      

 

 

Auto de qualificação do réu 

 

 André Pereira, 34 anos, casado com Dolores Cartagena Pereira, 

jornaleiro, natural de Artígas (Estado oriental), reside em Canôa-Santa Vitória 

do Palmar. 

 

Tabela 1 - Testemunhas do processo nº 395 

Nome Idade Estado 

Civil 

Profissão Nacionalidade 

Naturalidade 

Dolores C.P (informante) 32 anos casada com o réu não consta Oriental 

Estevão Ferrary 41 anos solteiro Negociante Italiano 

                                                           
8 Expressão retirada diretamente do processo Nº 395 – Ano 1888  
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Tito Lívio F. P.  31 anos casado Desempregado Brasileiro 

João Baptista S. 52 anos casado Negociante Italiano 

Custódio Luis M. 32 anos solteiro Negociante Português 

Victorino Acosta 46 anos +/- casado Criador Oriental 

Andre Perera 33 anos casado Campeiro Oriental 

Fonte: APERS. Maço 37. Processo nº 395 – Ano 1888. 

 

2.2.2 Jogado aos cães 

 

 O segundo processo que aqui merece atenção é o de nº 397 do ano de 

1896 que relata um caso de recurso9 crime solicitado pelo promotor público da 

comarca, onde ele denuncia por espancamento João Francisco Soares e 

Belmiro Copello, o primeiro brasileiro e o segundo oriental. 

O processo informa que pelas 10hrs da manhã do dia 10 do mês de 

outubro saindo o italiano Antonio José Dinigri da casa de comércio de José 

Baptista Stoquette situado no lugar denominado Pau Fincado (a cinco léguas 

desta cidade) passa pela frente da casa do referido João Francisco Soares, e o 

mesmo o chama. Dinigri atendendo o chamado aproximou-se de Soares, o 

qual de revolver engatilhado obriga Dinigri a apear-se e o desarma auxiliado 

por Belmiro Copello. Em seguida ambos esbordoaram a Dinigri com o cabo 

arreador, e concluindo por fazê-lo morder por dois cães terríveis, pertencentes 

ao mesmo Soares, cujo martírio só cessou com a intervenção de José 

Domingos Pereira, que presente ao fato intercedeu ao favor de Dinigri. 

 

 

Auto de qualificação 

Nome Antonio José Dinigri (vítima) 

Idade 46 anos 

Profissão Agricultor 

Nacionalidade Brasileiro 

Quadro 1- Auto de qualificação da vítima 

                                                           
9 “Recurso crime é o meio processual voluntário ou obrigatório de impugnação de uma decisão, 

utilizado antes da preclusão, apto a propiciar um resultado mais vantajoso na mesma relação 
jurídica processual, decorrente de reforma, invalidação, esclarecimento ou confirmação” (REIS, 
Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios, 2010. p.151) 
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Nome João Francisco Soares (recorrido) 

Idade 41 anos 

Estado Civil Casado 

Profissão Criador 

Nacionalidade Brasileiro 

Quadro 2 - Auto de qualificação do recorrido 

 

Nome Belmiro Copello (recorrido) 

Idade 29 anos 

Estado Civil Solteiro 

Profissão Jornaleiro 

Nacionalidade Oriental 

Quadro 3 - Auto de qualificação do recorrido 

 

Tabela 2 - Testemunhas do processo nº 397 

Nome Idade Estado 

Civil 

Profissão Nacionalidade 

Naturalidade 

José Domingos P. não consta Solteiro Criador Brasileiro 

Balbino Ramos        37 anos não consta Criador Brasileiro 

João Baptista S. 57 anos Casado Negociante Brasileiro 

Lucas Alípio A        46 anos Casado Lavrador Brasileiro 

Emilio Stoqueti        20 anos Solteiro Comerciante Brasileiro 

Maria Salomé A.        12 anos não consta não consta não consta 

Ramão Resquim        39 anos Casado Trabalhador Oriental 

João José Salomão 24 anos Solteiro Comerciante Árabe 

Fonte: APERS. Maço 37. Processo nº 397 – Ano 1896. 

 

2.2.3 Furto de ovelhas 

 

Este é o processo mais diferente em relação aos demais que trataremos 

nesta pesquisa, porém sua presença neste estudo é de importância 

inquestionável. 

 O processo de nº 398 no ano de 1897 assim como o anterior também 

trata de um recurso crime, sendo a denúncia feita por João Miguel do Amaral 
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contra seu vizinho Thimotheo Apparicio Dias de Oliveira, pelo crime de furto de 

ovelhas. O corpo de delito realizado no rebanho de Thimotheo acusou a 

presença de ovelhas de posse do rebanho de João Miguel do Amaral através 

do sinal, pois algumas havia o mesmo sinal e outras com o sinal desmanchado 

de fresco. 

 

Tabela 3 - Testemunhas do processo nº 398 

Nome Idade Estado 

Civil 

Profissão Nacionalidade 

Naturalidade 

Ramão Cabrera 30 anos solteiro Jornaleiro Oriental 

Belmiro Copello 28 anos solteiro Criador Oriental 

Francisco Antonio 46 anos solteiro Criador Brasileiro 

Gil Marcolino Eladio de C. 36 anos solteiro Criador Brasileiro 

Adeodato Francisco Pereira 32 anos solteiro Criador Brasileiro 

Nicácio Apparicio 19 anos solteiro Jornaleiro Oriental 

Norberto Romulo de Brum não consta solteiro Jornaleiro Oriental 

Fonte: APERS. Maço 37. Processo nº 398 – Ano 1897. 

 

2.2.4 Parricídio 

 

 O quarto processo de nº 405 é do ano de 1901 e expõe um caso de 

apelação crime, que parte de Claudio Conrado de Oliveira. A denúncia feita 

neste processo relata um caso de parricídio, onde o filho mata seu próprio pai, 

neste caso em razão de um desentendimento. Na manhã do dia seis de abril ás 

7 horas no município de Santa Vitória do Palmar na casa de seu pai Manico de 

Oliveira, começa um conflito entre Claudio Conrado de Oliveira e seu pai, em 

conseqüência de ter sido repreendido pelo mesmo, devido ao fato de querer 

assassinar o seu irmão, Magdaleno Fileno Oliveira. Na ocasião ambos os 

irmãos encontravam-se tirando leite no curral, Claudio desobedece ao seu pai 

e montando a cavalo retirou-se para o campo. Manico de Oliveira segue o filho 

com o fim de repreendê-lo, mas ao encontrar Claudio o mesmo dispara um tiro 

na caixa toráxica de seu pai, produzindo-lhe morte instantânea. 
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Tabela 4 - Testemunhas do processo nº 405 

Nome Idade Estado 

Civil 

Profissão Nacionalidade 

Naturalidade 

Belizário Silveira 34 anos casado criador Oriental 

Candido P.S.S. 46 anos casado criador Brasileiro 

Domingos Rodrigues 35 anos solteiro criador Oriental 

Olegário Oliveira 33 anos solteiro jornaleiro Brasileiro 

Magdaleno F. Oliveira 17 anos solteiro criador Brasileiro 

Fonte: APERS. Maço 37. Processo nº 405 – Ano 1901. 

 

Tendo sido feitas as descrições resumidas dos crimes ocorridos no 

período delimitado, dos réus e vítimas e das testemunhas, passaremos agora a 

interpretar do ponto de vista social o contexto dos eventos narrados. 

 

2.2 Relações sociais, Fronteira e Criminalidade em Santa Vitória do 

Palmar 

 

Como já foi dito, esta pesquisa tem por objetivo analisar alguns processos 

crime da cidade de Santa Vitória do Palmar datados entre 1884 á 1903, 

visando averiguar qual o papel da fronteira do extremo sul do Rio Grande do 

Sul (Santa Vitória do Palmar/Chuí) e a sua influência e relação com a 

criminalidade e de como esses fatores contribuem para o estabelecimento das 

relações sociais entre orientais e brasileiros. Dado a importância dos processos 

crime e o que podem nos revelar sobre uma sociedade, a análise dos mesmos 

nos permite esboçar um perfil social dos sujeitos envolvidos nos processos. 

É importante ressaltar que os processos são apenas um dos 

documentos no qual é possível analisar tal sociedade, pois poderíamos ter 

utilizado outros. Contudo, como nosso interesse também recai sobre aspectos 

referentes à criminalidade em uma sociedade de fronteira, os processos 

tornam-se a fonte principal. 
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Após o detalhamento dos quatro processos mais relevantes analisados 

para a realização desta pesquisa, entramos nas principais questões 

identificadas nos mesmos ao longo deste estudo. Como fruto da análise 

conseguiu-se identificar quatro pontos para pensar de que forma se dava a 

sociabilidade nesse espaço fronteiriço. 

Comecemos pelo ponto mais recorrente nos processos: as profissões e 

as relações de trabalho. Este aspecto observado nos processos destaca-se por 

ser um dos pontos mais importantes para que possamos pensar a sociabilidade 

entre brasileiros e orientais, e o cotidiano trabalhista entre eles, analisado aqui 

através das profissões exercidas. Nos quatro processos analisados obtivemos 

um total de 27 testemunhas. Será com este número que iremos trabalhar este 

capítulo, analisando dessas testemunhas dados que colaborem para refletir 

sobre a relação trabalhista, como por exemplo: nacionalidade, profissão e 

estado civil. Analisar os processos partindo desses dados nos ajudará a 

entender de qual forma o trabalho interfere nas relações sociais destas 

sociedades. 

O gráfico a seguir nos apresenta de forma simples as profissões 

encontradas nos processos, concluindo assim com um total de seis profissões, 

além de mais três categorias que apareceram no estudo, mas que não 

compreendem nenhuma profissão de fato. Além das profissões o gráfico 

também traz a relação nacionalidade e profissão, para que assim possamos 

debater qual o peso da nacionalidade nas relações de trabalho.  
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Gráfico 1 - Relação entre profissão e nacionalidade 

 

Fonte: APERS. Maço nº 37. Processos nº 395, nº 397, nº 398 e nº 405. 

 

Ao observarmos o gráfico, rapidamente consegue-se estabelecer no 

mínimo dois tipos de interação dos uruguaios com o emprego em Santa Vitória 

do Palmar. Para chegarmos ao gráfico acima, foram reunidas as 27 

testemunhas dos quatro processos supracitados. Desse total foram colhidos 

dados básicos fornecidos pelas testemunhas ao discorrer dos processos, como 

idade, estado civil, profissão e nacionalidade. Aqui nos interessa analisar as 

nove categorias encontradas no que tange a profissão.  

A primeira é referente aos uruguaios que se estabelecem 

profissionalmente no município gaúcho. Uma das justificativas que exemplifica 

esta permanência é a profissão de criador. Partindo de um total de 11 criadores 

que compreende á 40,74% das 27 testemunhas, verificamos que mesmo os 

uruguaios estando em menor número de trabalhadores nesta área 

correspondendo a 14,81% em relação aos brasileiros com 25,93%, é um 

número interessante para pensarmos que haviam uruguaios instalados e 

habitando em Santa Vitória do Palmar. Isso demonstra que os uruguaios 
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conseguiam estabelecer vínculos no Rio Grande do Sul e que nem todos se 

utilizam da fronteira para fins criminosos como as fugas para escapar da lei ou 

á prática do abigeato, mas a atravessavam com o intuito de encontrar 

segurança empregatícia e salarial no lado sul da fronteira, sendo que alguns se 

estabeleciam como criadores. 

Em contrapartida, o gráfico também mostra uma segunda relação de 

trabalho não muito positiva, refere-se aos uruguaios que embora trabalhem em 

Santa Vitória do Palmar, não possuem uma estabilidade profissional no 

município. Percebe-se este fato quando observamos no gráfico acima, que três 

orientais trabalham como jornaleiros contra apenas um brasileiro na mesma 

profissão. Essa profissão era considerada instável, pois ser jornaleiro na virada 

do século XIX para o XX significava que o indivíduo era um funcionário que 

trabalhava por jornada, ou seja, em serviços sazonais. No caso aqui presente, 

é provável que eles se empregassem nas estâncias durante o auge das safras 

e períodos de marcação, por exemplo. 

Uma das principais causas da instabilidade profissional seria o explicado 

por Mariana Flores da Cunha Thompson Flores10, pelo o que ela chama de 

“estrangeiridade”. 

Segundo Mariana Thompson Flores:  

Outro elemento importante da demarcação das alteridades é o 
ato corriqueiro de “cruzar a fronteira”, ação cotidiana e inerente 
à prática desses sujeitos, na medida em que, ao mesmo tempo 
em que demonstra a fluidez desse espaço, também aponta a 
ideia do “atravessar para o outro lado”, onde aquele sujeito 
passa a ser imediatamente forasteiro, estrangeiro. O simples 
fato de viver na fronteira, portanto, mesmo que o sentimento de 
pertencimento nacional ainda seja algo frágil, demarca a 
questão da “estrangeiridade”, ou melhor, do ser estrangeiro 
perante os do outro lado, e vice-versa. (THOMPSON FLORES, 
2012 p. 58) 

  A estrangeiridade nos ajuda a pensar a relação da instabilidade 

profissional dos uruguaios quando nos ajuda entender que ser estrangeiro e 

viver na fronteira não impedem as relações sociais que ali acontecem, mas 

                                                           
10 Ver mais em: FLORES, Mariana Flores da Cunha Thompson. Crimes de fronteira a 
criminalidade na fronteira meridional do Brasil (1845-1889) 2012. 343 f. Tese (Doutorado 
em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.  
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implica em saber que o “outro” (o estrangeiro) sempre estará está ali. Além 

disso, também evidencia que apesar de não ser empecilho, aquela aura 

sempre estará pairando sobre o que atravessou a fronteira, quase como um 

rótulo, e que por muitas vezes essa estrangeiridade pode indiretamente 

atrapalhar as relações e estabelecer estigmas. 

Outro fator que explicaria o motivo pelo qual os uruguaios não se 

estabeleciam no município de Santa Vitória são os seus prováveis vínculos 

familiares. Seria muito mais simples para um uruguaio trabalhar sazonalmente 

e voltar para o seu país com algum dinheiro guardado do que arriscar toda uma 

mudança. Assim o uruguaio se utilizaria da possibilidade de poder transitar 

livremente entre Santa Vitória e o Uruguai para ir trabalhar apenas em uma 

safra sabendo que após poderia retornar para o seu país para estar com sua 

família.  

Esta também seria uma causa motivadora desta instabilidade, causa 

esta explicada por outro ponto estudado nessa pesquisa: a fronteira, mais 

especificamente a fronteira dinâmica/manejada. O conceito de fronteira 

dinâmica11 trazido por Mariana Flores nos ajuda a compreender como a 

fronteira atua de maneira a suprir as necessidades de quem a utiliza, neste 

caso os uruguaios, que se valiam da fronteira para trabalharem em Santa 

Vitória quando lhe convinham.  

Para Mariana Thompson Flores: 

O que me aparenta mais acertado, portanto, é tratar a fronteira 
não como uma entidade, algo homogêneo que pode ser 
classificado com apenas uma definição, mas considerá-la 
através das inúmeras relações que são possíveis de serem 
estabelecidas de lado a lado. Dessa forma, apresenta-se uma 
“fronteira dinâmica” capaz de, num mesmo espaço e tempo, 
revelar a constituição de variados significados para diferentes 
agentes. (THOMPSON FLORES, 2007 p. 39) 

Assim entende-se que a fronteira atua como um agente facilitador para o 

uruguaio usufruir do emprego sazonal, pois ao compreender essa dinâmica ele 

                                                           
11 Ver mais em: FLORES, Mariana Flores da Cunha Thompson. Contrabando e 

contrabandistas na fronteira oeste do Rio Grande do Sul (1851-1864). 2007. 208 f. 
Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 
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consegue manejar a fronteira em prol de seus próprios interesses, 

caracterizando assim uma relação de trabalho na qual eles não se estabelecem 

no município, optando assim pela sazonalidade que a fronteira os possibilita.  

 Pensar nessas relações de trabalho sazonais nos leva a debater outra 

questão identificada nos processos: a subalternidade dos uruguaios em solo 

brasileiro. Esse tratamento subalterno que os uruguaios recebiam é 

majoritariamente constatado pelas profissões que eles exercem em Santa 

Vitória do Palmar. 

 A tabela abaixo trará a relação de testemunhas de apenas um 

processo, onde é possível observar a relação nacionalidade e profissão. 

Nome Idade Estado 

Civil 

Profissão Nacionalidade 

Naturalidade 

Dolores C.P (informante) 32 anos casada com o réu não consta Oriental 

Estevão Ferrary 41 anos solteiro Negociante Italiano 

Tito Lívio F. P.  31 anos casado Desempregado Brasileiro 

João Baptista S. 52 anos casado Negociante Italiano 

Custódio Luis M. 32 anos solteiro Negociante Português 

Victorino Acosta 46 anos +/- casado Criador Oriental 

Andre Perera 33 anos casado Campeiro Oriental 

Tabela 1. Testemunhas referentes ao processo Nº 395 – Ano 1888 

  

 Ao fazermos uma breve observação da tabela acima, vemos que das 

sete testemunhas ouvidas no processo nº 395, três são orientais, dois italianos, 

um brasileiro e um português, totalizando quatro nacionalidades distintas. Já 

sobre as profissões contabilizam-se três, fora desempregado e não consta. O 

que nos interessa aqui é atentar para relação entre nacionalidade e profissão. 

 Quando analisamos a função das profissões da tabela acima pelo 

prisma da interferência da nacionalidade, percebemos que os uruguaios 

tendiam a ocupar uma posição de subalternidade no mundo do trabalho se 

comparado aos imigrantes italianos e portugueses.  

Uma análise da tabela acima juntamente com o gráfico 1, revela que em 

nenhum momento o uruguaio ocupa uma profissão como comerciante ou 

negociante. Além disso, muito embora houvessem “criadores” uruguaios, a sua 
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representatividade entre os campeiros, jornaleiros e trabalhadores é maior que 

os demais.  

Embora os imigrantes europeus não portugueses tenham começado a 

chegar no Brasil desde o início do século XIX, foi somente nas últimas décadas 

do oitocentos que essa imigração foi mais intensa.  Os anos que antecedem 

esta chegada foram repletos de confrontos sociais a favor e contra a 

escravidão. Em 1845 tivemos a Lei Bill Aberdeen, 1850 a Lei Eusébio de 

Queirós, 1871 Lei do ventre livre, e em 1885 Lei dos sexagenários, essa 

sucessão de leis combinado com a pressão externa e ação política dos 

abolicionistas e dos escravos resultou finalmente em 1888, na Lei Áurea. 

Porém, com a implementação de leis que cada vez mais restringiam o tráfico 

negreiro, a mão de obra foi se tornando escassa, obrigando assim a entrada de 

imigrantes no país. Consoante a isso Jurandir Malerba12 afirma:  

O primeiro grupo que chegou a São Paulo em 1877 era de 
duas mil pessoas, mas apenas a partir da década seguinte a 
imigração ganha impulso, atingindo 80.749 em 1888. O 
incremento da imigração deveu-se à ação de negociantes 
ligados direta ou indiretamente aos governos provinciais e 
imperial e à lavoura cafeeira. Conforme avançava a campanha 
abolicionista e crescia a procura internacional do café, mais se 
empenhavam os governos em medidas que suprissem o défict 
de mão-de-obra.(MALERBA,199 p.103-104) 

 

Sendo assim, com o fato da estrangeiridade fomentada pelo convívio na 

fronteira, e a grande chegada de imigrantes ao país, acaba conferindo ainda 

mais uma posição socialmente inferior aos uruguaios na fronteira com o Rio 

Grande do Sul. Com os imigrantes europeus ocupando as posições nos 

negócios e comércio, não resta muitas opções para os uruguaios que 

atravessam a fronteira muitas vezes sem conhecimento sobre a cidade e a 

situação de emprego local. Resultando assim em um vínculo empregatício 

majoritariamente ligado ao campo e ao serviço braçal.  

Um ponto inevitável de ser analisado ao pesquisar fronteira e, sobretudo 

quando se trabalha com o conceito de fronteira manejada, é a questão da 

fronteira como facilitador de crimes, como por exemplo, a fuga.  

                                                           
12 MALERBA, Jurandir. O Brasil Imperial (1808-1889): Panorama da história do Brasil no 

século XIX. Maringá: Eduem, 1999. 
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Mariana Thompson Flores afirma:  

O fato de que a fronteira podia servir como fuga e esconderijo 
sempre foi sabido pelos fronteiriços e um recurso 
recorrentemente utilizado, sendo assim, não se pode negar que 
o acesso relativamente fácil à fuga e à impunidade tornavam 
esse ambiente não só propício, como convidativo para o crime. 
(THOMPSON FLORES 2015 p. 4)13 

 

 Quando Mariana Thompson Flores afirma que a fronteira como esconderijo 

torna esse ambiente propício ao crime, nos faz refletir de quantas formas à fronteira 

pode ser utilizada de modo a encobrir criminosos de ambos os lados desse limite 

territorial tão ambíguo.  

  Nos processos aqui analisados, consegue-se identificar dois crimes que 

envolvem a fronteira. O primeiro é referente ao processo nº 405, que nos traz o caso 

de Claudio Conrado de Oliveira, brasileiro, mata o pai após discussão que 

começa no celeiro se estender até o campo, onde Claudio atira contra o peito 

pai causando-lhe sua morte. Esse processo é interessante para pensarmos a 

questão da fronteira como meio de fuga, pois nesse processo após assassinar 

o pai e ser acusado de tentativa de assassinato pelo irmão, o réu foge para o 

Uruguai na tentativa de escapar da pena que lhe fora aplicada. 

 

 

 
Figura 2 - Recorte do processo nº 405 

Fonte: APERS. Maço 37. Processo nº 405 
 

 

                                                           
13 Excerto retirado do artigo de Mariana Flores da Cunha Thompson Flores.  A formulação da 

“Fronteira Manejada” como proposta teórica a partir do estudo de crimes. Publicado em 
Anais do Seminário Internacional Brasil no Século XIX. v.1 – 2015. 



 
 

35 
 

 A fronteira funciona nesse caso como atenuante da lei, uma vez que 

Claudio estando no Uruguai não poderia ser julgado ou condenado no Uruguai 

por um crime que cometeu no Brasil, somente poderia ser condenado e preso 

no país onde ocorreu o crime. Estando fora do país mesmo que o processo 

contra ele progredisse de nada valeria, pois estava sob outra jurisdição, no 

caso, a uruguaia. Tanto isto ocorre que no processo se tem conhecimento que 

ele está no Uruguai, mas nada pode ser feito até que ele retornasse.  

 Outro momento no qual a fronteira atua como meio facilitador para práticas 

ilícitas é quando acontecem crimes como o roubo de gado, conhecido por abigeato. Nos 

processos aqui estudados não há casos de abigeato em si, mas há um processo, o de nº 

398, onde é feita uma queixa por José Miguel do Amaral contra Thimotheo 

Apparicio Dias de Oliveira por furto de ovelhas. Ao ser feito o corpo de delito 

nas ovelhas do campo de seu Thimotheo Apparicio Dias de Oliveira, constatou-

se a presença de algumas ovelhas de José Miguel do Amaral juntas ao seu 

rebanho, comprovando assim o furto. Esse processo demonstra como a prática 

de abigeato ou furto de animais em geral era facilitado pelo local fronteiriço em 

que viviam. 

 Casos como esse são comuns de serem encontrados em processos 

crime, sobretudo nos que acontecem em locais fronteiriços. Um bom exemplo 

de trabalho envolvendo contrabando e fronteira é a aqui já citada Mariana 

Thompson Flores, que em sua dissertação e tese se dedica a entender esse 

ambiente fronteiriço e dinâmico atua no favorecimento de crimes como o 

abigeato ou a fuga. 

 Contudo, identifica-se que os quatro processos aqui discorridos e 

analisados, embora fossem totalmente distintos, tanto no que tange a 

ocorrência que ele trazia ou na virada temporal que eles abrangem, 

contribuíram de forma essencial para que questões como as relações de 

trabalho, ou o ambiente ambíguo e criminoso da fronteira nos ajudasse a 

remontar minimamente o cotidiano uruguaio em terras gaúchas.  

É óbvio que os casos aqui analisados não esgotam a diversidade social 

e econômica na qual os uruguaios relacionavam-se socialmente em Santa 

Vitória do Palmar. No entanto, os processos nos dão pistas de que eles 

estavam bastante presentes do lado de cá da fronteira, podendo trabalhar 
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sazonalmente, adquirir certa estabilidade ou até mesmo tornarem-se criadores 

de gado, e abrem uma oportunidade para pesquisas futuras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se deteve em analisar a interação dos uruguaios na 

cidade de Santa Vitória do Palmar através de um ponto chave, a fronteira. 

Através dela conseguimos obter questões importantes para que 

conseguíssemos chegar a nosso objetivo, o qual era através desta relatar a 

relação que uruguaios e gaúchos mantinham diariamente.  

 Confesso que no início desta pesquisa algumas duvidas me 

perpassaram, imaginava rumos totalmente diferentes, processos diferentes e 

análises diferentes. Porém estes se mostraram mais do que suficientes, se 

mostraram eficientes e necessários para os rumos que a proposta de pesquisa 

me levou.  

 Os resultados almejados por este estudo eram bem objetivos e claros. 

Objetivava-se remontar o dia a dia fronteiriço baseado nas relações sociais 

expressas nas narrativas e no desenvolvimento do processo como um todo. 

Para isto foram necessárias formulações e hipóteses de problemas que a 

pesquisa se encarregaria de responder e que foram sanadas através das 

análises e de revisão historiográfica.  

 O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou uma observação e 

análise crítica de processos crime, os quais por sua vez forneceram dados 

relevantes para o entendimento deste espaço de sociabilidade envolvendo a 

contribuição da fronteira. Ademais, permitiu uma revisão bibliográfica a qual me 

possibilitou enquanto historiadora em formação aprimorar meu olhar sobre os 

processos, originando assim uma análise mais direta e coerente. 

 De um modo em geral, esta pesquisa proporcionou ao meio acadêmico 

uma breve contribuição a estudos relacionados à fronteira Brasil/Uruguai, e, 

sobretudo porque envolveu uma cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul. 

Santa Vitória do Palmar foi fronteira direta com Uruguai até 1995, e apesar 

disto encontrei raríssimos estudos que a mencionasse na perspectiva de 

pesquisa proposta aqui.  Desta forma mesmo não sendo mais fronteira direta 

ela ainda se configura como um município importante para o estudo da 

presença uruguaia no município e no estado gaúcho. 
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