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Resumo: 
Este texto pretende analisar o papel do presídio de Fernando de Noronha durante os últimos 
anos do Império Brasileiro. Além disso, discute o campo teórico e historiográfico no qual se 
pode inserir uma história das prisões no Brasil.  
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Sobre metodologia e fontes  

 A prisão passou a constituir um objeto importante de estudo das Ciências Sociais a 

partir da década de 1970. E entre os historiadores é um tema de estudo bastante recente, estes 

preocupados em entender a origem de uma instituição que atualmente tem despertado atenção 

por causa de seus constantes problemas em relação ao tratamento e correção dos criminosos.  

Certamente a obra que muito influenciou esses estudos sobre prisões, e até hoje é 

referência chave para todos os trabalhos sobre o assunto é Vigiar e punir de Michel Foucault. 

Apesar do objeto de Foucault não ser propriamente a prisão, mas sim o nascimento do que ele 

chama de uma “sociedade disciplinar”, seu trabalho torna-se central para entender essa 

instituição.  

 O interesse em compreender a prisão e a experiência de prisioneiros, no passado, e 

suas reações a essa própria experiência causou importantes modificações metodológicas. A 

principal preocupação passou a ser: que fontes utilizar para dar “voz” a essas pessoas comuns, 

com intuito de compreender o seu cotidiano? A resposta a esse questionamento, segundo 

Hebe Castro seguiu de uma aproximação com a antropologia que permitiu a incorporação de 

novas fontes à investigação histórica “um intenso intercâmbio com a antropologia permitiu 

transformar mitos, rituais e imagens em fontes históricas. O uso de fontes ligadas à repressão, 

como da inquisição, inquéritos policiais e processos judiciais, tem-se mostrado extremamente 

fértil.".1 Ainda segundo a autora, a essas novas fontes históricas somam-se novos métodos de 

leituras e tratamentos o que vêm produzindo importantes resultados. 

 Michelle Perrot2 chama atenção para a ausência de fontes escritas produzidas pelos 

próprios presos. Ela vê esse fato como resultado da pouca relação com a cultura escrita que 

                                                 
* Mestranda, bolsista CAPES 
1 CASTRO, Hebe. História Social. In CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da 

História-Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 45-58.  
2 PERROT, Michelle. Os excluídos da História: operário, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro: Paz e  Terra, 

1988. p.64. 
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esses presos têm, além dos estigmas provocados pela prisão, o que causaria certo silêncio 

dessa população a respeito de suas condições nos presídios.  

Essa questão não inviabiliza, em hipótese alguma, o desenvolvimento de pesquisas 

sobre prisões. O que têm se destacado nessa produção acadêmica é a utilização de fontes de 

caráter jurídico e oficial. Mas para utilizar as fontes jurídicas, estatísticas e documentos 

administrativos, assim como os códigos criminais, o historiador das prisões deve entender que 

esses documentos são expressões de um grupo, que pertence ao Estado, ou magistrados e daí, 

suas opiniões. É necessário nesse sentido, deter as transformações e seus processos, para 

tentar apreender o papel das diversas instâncias desse Estado e suas mediações. 

 Dentre os trabalhos sobre prisões podemos destacá-los frente a duas tendências 

historiográficas. A primeira tendência consiste no exame das demandas que levaram a criação 

das instituições carcerárias e a comparação entre seus projetos iniciais com a dinâmica dessas 

instituições.  Os trabalhos de Marilene Sant’Anna,3  Regina Célia Pedroso4 e Fernando Salla 

são exemplos dessa tendência, pois buscam resgatar os debates em torno da criação das 

prisões que estudam, além disso procuram defrontar os projetos acerca dessas instituições 

com o seu funcionamento concerto.  

 A segunda tendência historiográfica se assenta em um viés antropológico, buscando 

entender a prisão como um microcosmo onde se definem relações sociais específicas. Um 

exemplo dessa tendência é o trabalho de Gláucia Pessoa5 onde essa autora faz uma análise das 

estratégias de resistência dos presos, como fugas, construção de uma linguagem própria e etc. 

Esse tipo de abordagem está presente nos trabalhos anteriores embora não tenham sido a 

preocupação central, não se tratando, portanto, de preocupações isoladas.  

 Nossa pesquisa sobre o presídio de Fernando de Noronha incorpora uma série de 

documentos jurídicos, como os registros dos presos que iam para a Ilha, relatórios a respeito 

do presídio, além de documentos de natureza médica, informando sobre a enfermaria do 

presídio e o trabalho de um grupo de médicos que trabalhavam na instituição.  

 O corpo documental principal de nossa pesquisa encontra-se reunidas na Série 

Justiça, sub-série Fernando de Noronha, no Arquivo Nacional. Essa documentação foi 

produzida pela direção do presídio no período em que pertencia ao Ministério da Justiça.  
                                                 
3 SANT'ANNA, Marilene Antunes. De um lado punir; de outro reformar: projetos e impasses em torno da 

implantação da Casa de Correção e do Hospício de Pedro II no Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado), 
UFRJ, 2002.  

4 PEDROSO, Regina Célia. Os signos de opressão: condições carcerárias e reformas prisionais no Brasil              
( 1890-1940 ). Dissertação (Mestrado), USP, 1995. 

5 PESSOA, Gláucia Tomaz de Aquino. Trabalho e resistência na penitenciária da Corte ( 1855-1876 ). 
Dissertação (Mestrado), UFF, 2000.  
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Nessa seção, encontramos os livros de Matrícula geral dos sentenciados do período de 1854-

1882, onde temos os registros daqueles que entravam no Presídio, com seu respectivo 

histórico, ou seja, com o nome, idade, naturalidade, estado, condição social, profissão, crimes 

e respectivas sentenças, juízes, tribunais e autoridades que os condenaram e os remeteram 

para Fernando de Noronha, data de chegada e saída do presídio ( por morte, cumprimento da 

pena ou perdão ), além da descrição dos castigos disciplinares empregados pela direção do 

presídio. Essa documentação tem nos permitido entender o público do presídio através da 

análise quantitativa e qualitativa. De modo a sistematizar os dados contidos nesses registros, 

estamos elaborando um banco de dados que permitirá uma apreciação geral do perfil desses 

prisioneiros que chegavam a Fernando de Noronha.   

 

Pequena história administrativa do presídio 

Na ilha paradisíaca de Fernando de Noronha, localizada no litoral Nordeste brasileiro, 

funcionou durante o século XIX um presídio, instituição que até hoje pouco se conhece. 

Temos como problema entender a importância desse presídio, que foi primeiramente militar e 

posteriormente civil, entre o período de 1854 e 1882. Tentaremos compreender quais foram as 

atribuições desta instituição na reformulação, que ocorre no século XIX, do papel das prisões.  

 Fernando de Noronha começa a receber oficialmente presos na década de 1830, os 

condenados às penas de galés6 por introdução e fabrico de moedas falsas. Em 1850, os 

degredados, os réus militares condenados a trabalhos públicos ou forçados e os sentenciados a 

prisão simples com trabalho começam a chegar ao Arquipélago. Nesse momento, o presídio 

encontrava-se sobre a jurisdição do Ministério da Guerra, mas mesmo assim, recebia um 

grande número de condenados civis.  

 Na concepção militar, presídio significava uma praça de armas fortificadas. Esses 

presídios e fortalezas serviram de locais para o cumprimento de penas aplicadas aos crimes, 

que não eram especificados nos código criminal, os chamados crimes militares.  No século 

XVIII, como afirma Gláucia Tomaz Aquino Pessoa,7 Fernando de Noronha passou a receber 

soldados condenados a pena de carrinho,8 que foram utilizados nos trabalhos de fortificação 

                                                 
6 A pena de galés consistia ( de acordo com as Ordenações Filipinas - conjunto de leis que definiu o que era 

crime e sua respectiva punição até a independência do Brasil em 1822 ), no envio do condenado para as 
embarcações ( galés ). No século XIX, com a criação do primeiro Código Criminal do Brasil em 1830, esse 
tipo de pena foi comutado em serviço a ser realizado em obras públicas. 

7 PESSOA, Gláucia Tomaz de Aquino. Fernando de Noronha, uma ilha-presídio nos trópicos. Rio de Janeiro, 
Arquivo Nacional, 1994. p. 9. 

8 A pena de carrinho refere-se às penas aplicadas às praças condenados por crimes militares aos trabalhos 
públicos. Essa condenação recebe o nome de carrinho porque era esse nome que a argola de ferro que se 
adaptava aos soldados. 
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da ilha. Essa situação permanece até o século XIX, como foi constatado na análise dos 

registros de presos do presídio.  

 Uma questão interessante sobre a relação dos militares e a punição é perceber que no 

século XIX era delegado ao Exército e também a Marinha punir membros da sociedade civil. 

Isso porque entre os presos de Fernando de Noronha não havia somente militares, mas 

também escravos mandados pelos seus senhores para correção, pessoas condenadas pela 

justiça comum a trabalhos forçados e às galés.  

  O decreto nº 2375, de 25 de março de 1859 autorizou o envio para Fernando de 

Noronha de condenados a outras penas, além das penas de galés e prisões com trabalho, 

quando não existissem prisões seguras nos lugares indicadas para o cumprimento das penas.  

 Paulatinamente, a instituição foi perdendo seu caráter exclusivamente militar até ser 

definitivamente transferida para a competência do Ministério da Justiça no ano de 1877. Isso 

significava que a partir desse período o presídio não mais receberia os réus militares 

condenados a pena de carrinho.  

A partir desse momento, o Ministério da Justiça começou a se empenhar para legitimar 

o presídio como uma instituição civil, ressaltando assim, as propostas, projetos de 

organização e reformas de vários penitenciaristas do século XIX. Mas, essa transferência de 

jurisdição militar-civil foi uma tarefa que envolveu intensos conflitos, já que mesmo depois 

de ser oficialmente uma instituição civil, o exército tinha uma grande interferência 

administrativa no presídio.9   

 Acreditamos que o presídio de Fernando de Noronha representou uma peça 

fundamental do jogo político que se estabeleceu, principalmente na segunda metade do século 

XIX, no Império Brasileiro. O que provoca o freqüente conflito entre Ministério da guerra e 

justiça sobre a responsabilidade de administrar a instituição. Essa situação serve para 

percebermos as disputas de poder dentro desse Estado, o que levou a organização de 

diferentes projetos para a instituição durante esse período.  

 O Estado, de acordo com essa perspectiva, não é um bloco monolítico. Deve ser 

entendido levando-se em conta seus conflitos e contradições, pois é composto por indivíduos, 

que se articulam socialmente, dotados de capacidades inventivas, o que muitas vezes levam a 

                                                 
9 Essa discussão está presente em BEATTIE, Peter M.The tribute of blood: army, honor, race and nation in 

Brazil. 1864-1945. Londres: Duke University Press.  
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disputas dentro desse Estado. Portanto, esse Estado não é algo extra-social, mas sim faz parte 

de um processo social.10   

     Em relação ao grande número de presos civis mesmo quando esse ainda era um 

presídio sob a responsabilidade do Ministério da Guerra, é frequentemente explicado pela 

falta de segurança das prisões civis no Império, além de serem insalubres e pequenas; 

principalmente para o cumprimento de penas com trabalho. No caso dos presos condenados às 

penas de galés, foram enviados para aquele presídio porque nunca houve no Império uma 

instituição penal específica para recebê-los.  

A privação da liberdade com a obrigação de trabalho foi uma das principais 

modificações introduzidas no Código Criminal ( 1830 ), que fica em vigor até o fim do 

período Imperial ( 1890 ). Esse tipo de pena obrigava os réus a se ocuparem diariamente nas 

oficinas com atividades destinadas a eles ao ingressarem nas prisões. O trabalho era visto, 

nesse sentido, como elemento moralizador dos indivíduos reclusos, o que garantiria assim, a 

ordem dentro desses espaços prisionais.  

No entanto, apesar da centralidade que ganha a pena de prisão no século XIX e 

também a implantação do trabalho nessas instituições, poucas instituições com este fim 

funcionavam com regularidade.  

Uma das medidas tomadas como tentativa de resolver essa questão foi substituir a 

prisão simples com trabalho pela prisão simples – acrescentando a sexta parte do tempo 

marcado para o cumprimento da pena -, enquanto não fossem construídas no país instituições 

específicas para a realização de trabalho durante tempo em que o indivíduo estivesse preso11. 

Isso agravou ainda mais a situação das prisões civis existentes que eram em número bem 

reduzido, provocando o problema da superpopulação carcerária.   

Conhecida como “prisão central do Império” Fernando de Noronha acabou 

tornando-se também complemento da Penitenciária do Recife, além de receber sentenciados 

de diversas províncias brasileiras, especialmente do Nordeste, mas também da Corte, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul., configurando-se como uma solução possível para o grave 

problema da superlotação dos cárceres durante o período imperial. O Império conviveu desde 

cedo com o problema do amontoamento e falta de vagas nas prisões, o que agravavam as 

condições de salubridade desses espaços.  

                                                 
10 ELIAS, Nobert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1994. p. 192 
11 Artigo 409 do Código Criminal do Império do Brasil de 1830. 
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Segundo Peter Beattie,12o presídio de Fernando de Noronha era uma espécie de 

“prisão nacional”, já que recebia presos de todas as partes do Brasil, essa situação só muda 

em 1890 quando Fernando de Noronha deixa de exercer a categoria de prisão central e passa 

para o domínio de Pernambuco.  

 A população penal da ilha era composta principalmente por escravos condenados, 

homens livres, soldados, alguns deles acompanhados por suas esposas e crianças. Os 

condenados, como afirma Gláucia Tomaz de Aquino Pessoa,13 viviam em relativa liberdade 

dentro da ilha, exceto os que se encontravam temporariamente “aldeiados” ( a “aldeia” era o 

único edifício que servia como prisão ). Esse espaço estava localizado na Vila dos Remédios, 

o primeiro núcleo de povoamento da Ilha, erguido pelos holandeses ainda no século XVII. 

Nesse povoado também estava a capela de Nossa Senhora dos Remédios de 1772, que deu 

nome a vila, o arsenal, o almoxarifado, as escolas, a farmácia e a enfermaria.  

A Aldeia é considerada a primeira prisão da ilha, construída no ano de 1849, tinha a 

capacidade para poucos presos. Com o crescimento da população carcerária na Ilha, já que o 

recurso de transferir sentenciados da justiça torna-se bastante utilizado pelo Ministério da 

Justiça, a “Aldeia” não poderia mais receber sentenciados que cumpriam longas penas, ou 

seja, a condição de quase todos os sentenciados da ilha. Desta forma, a administração do 

presídio transformou esse edifício em um local de detenção para os prisioneiros 

indisciplinados, funcionando assim, como um local de castigo para esses presos.  

Essa questão é bastante interessante porque, levanta uma diferença entre o presídio de 

Fernando de Noronha e as demais existentes no Império, já que as grades e ferros foram 

parcialmente substituídos pelo próprio isolamento natural da ilha.  

Na descrição de Gláucia Pessoa,14 citando parte do relatório do penitenciarista Pádua 

Fleury, que foi consultado pelo ministério da justiça sobre as condições do presídio, o 

arquipélago apresentava vantagens para que fossem criadas lá colônias penais, já que os 

sentenciados lá poderiam gozar de meia liberdade, pelo trabalho ao ar livre, excelência do 

clima, brandura do regime e outras condições que serviam de alívio, depois do período 

rigoroso que esses indivíduos passavam nos cárceres do continente.  

Essas colônias penais, propostas pelo penitenciarista, só receberiam, como aponta a 

autora, prisioneiros condenados a penas perpétuas ou de mais de vinte anos de prisão com 

                                                 
12 BEATTIE, Peter M.The tribute of blood... Op.cit. p. 144.  
13PESSOA, Gláucia Tomaz Pessoa. Op.cit. p.23.  
14 Idem, ibidem.p. 13. 
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trabalho, que por boas condutas e comportamento, nos cárceres do continente, merecessem 

como recompensa a pena suave nessas colônias da Ilha.  

 Nesse sentido, o presídio em Noronha apresentava certos aspectos diferenciados dos 

outros presídios que estavam sendo construídos e do modelo penal ideal que se pensava no 

século XIX.  

 As primeiras décadas do século XIX foram marcadas pela necessidade de se trazer a 

modernidade penal ao Brasil, ou seja, essa modernidade estava ligada aos modelos carcerários 

norte-americanos e europeus. Não funcionava em Fernando de Noronha, a idéia de prisão 

celular, como proposto no Código Criminal de 1830, o isolamento se constituía no próprio ato 

do sentenciado se dirigir para Fernando de Noronha. Essa instituição nasce na modernidade, 

mas adotava formas de punição pré-modernas, relacionada ao emprego de penas como as 

galés e a ausência de um sistema de encarceramento regular como existiam nos presídios do 

continente.  

 

A ilha da exclusão  

 Pelo caráter de isolamento da ilha, o presídio sempre foi considerado bastante seguro 

contra a tentativa de evasão. Era distanciado aproximadamente 345 km do continente, ou seja, 

era muito difícil o acesso a ilha. Contava no século XIX com apenas dois ancoradouros, 

ambos do lado norte do arquipélago. Nos dois o embarque era bastante penoso, com o perigo 

constante de naufrágio. Tirando os dois ancoradouros não havia nenhum outro acesso na ilha.  

No entanto, isso não impediu que os presos planejassem e preparassem fugas. Estas 

fugas eram consideradas de certa forma verdadeiras aventuras, pois não era fácil vencer os 

obstáculos geográficos e chegar até o continente. O risco era realmente grande e poderia levar 

muitos prisioneiros, quando não capturados, ao naufrágio ou à morte.  

Para diminuir esse risco de evasões foi sugerido no relatório de ministério da justiça de 

1880 “que se estacione no porto do presídio um navio de guerra (...)”.15 Segundo o mesmo 

relatório, esta medida por muito tempo já estava sendo reclamada mas, o Ministério da 

Marinha nunca podia atender a esse pedido.  

Diante desse fato, algumas questões nos chamam atenção, como por exemplo, pensar 

o que significava uma ilha-prisão no século XIX. Pensamos que o próprio fato de ir para a 

Ilha de Fernando de Noronha já significava uma punição independente da pena do condenado. 

                                                 
15 Relatório do Ministério da Justiça 1880.  
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Estar a mais de 300 km do continente era algo diferenciado, comparado a um exílio. Isso 

acontecia em um momento que as penas de degredo ficavam cada vez menores.  

 O Brasil recebeu degredados enviados de Portugal e de outras colônias portuguesas até 

1820, ou seja, o governo brasileiro até esse período praticou além do degredo ultramarino 

para outras possessões portuguesas na África, o degredo interno no próprio território, 

enviando condenados de uma província para outra. A partir de então, só encontramos o envio 

interno de degredados no Brasil para pontos territorialmente bem determinados, como é o 

caso de Fernando de Noronha. Desta forma, os degredados internos tornaram-se, 

principalmente a partir de 1850, um dos tipos de sentenciados a chegar a Ilha.  

 De acordo com as fontes analisadas, o tipo de presos mandados para Fernando de 

Noronha em sua maioria tinha praticado o crime de homicídio, ou seja, iam para esse presídio 

os que eram considerados os criminosos mais perigosos. As sentenças para os criminosos 

eram principalmente a pena de galés perpétuas, prisão com trabalho e pena de carrinho para 

os condenados militares, somados aos degredados.   

A pena de galés era considerada, pela legislação comum, pena de degredo, só que 

específica, incluindo trabalho forçado, ou seja, afastava o indivíduo da sociedade; no caso dos 

que iam para Fernando de Noronha, os submetiam a um alto grau de isolamento. Os presos 

eram condenados a longas penas, foram desses presidiários a mão-de-obra que ergueu todo o 

patrimônio edificado e o sistema viário que interliga vilas e fortes da ilha. 

O que é significativo no uso das galés como método de punição é o fato de ser uma 

iniciativa calcada em interresses econômicos e não somente penais. Isto é verdade tanto para a 

sentença quanto para a execução. A introdução e regulamentação da servidão nas galés foram 

determinadas pelo desejo de se obter a força de trabalho necessária nas condições mais 

baratas possíveis, ou seja, o objetivo das galés era obter o maior proveito possível da força de 

trabalho.  

Os serviços agrícolas absorviam grande parte da mão de obra do presídio. Além disso, 

havia sentenciados que se dedicavam a lavoura, aqueles que se empregados nas oficinas de 

sapataria, ferraria e marcenaria, que eram as que mais se destacavam na instituição.  

A organização dessas oficinas no presídio era responsabilidade do comando militar. 

Trabalhavam nestas oficinas os indivíduos que conheciam algum tipo de ofício antes da 

condenação.  

As tarefas nas oficinas eram bem mais vantajosas. O serviço nas lavouras era mais 

pesado que os das oficinas, principalmente pela quantidade de tempo de trabalho. Os 
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prisioneiros que se dedicavam a trabalho nas lavouras recebiam somente a diária suplementar 

do ministério, que inicialmente era em dinheiro e depois passa a ser em gêneros.  

O trabalho nessas instituições, não só em Fernando de Noronha, era pensando como 

elemento moralizador dos condenados. Era um mecanismo que permitiria ao sistema 

penitenciário cumprir sua função pedagógica, refazendo os indivíduos e adaptando-os à 

ordem, na medida em que deveria atuar em cada condenado de forma individualizada.  

Essas questões estavam inseridas no debate que estava em voga sobre prisões e as 

formas de punição. Tornando-se central no conjunto das punições brasileiras já no Código 

Criminal de 1830, a idéia de prisão com trabalho requeria uma estrutura material condizente, 

o que significava a criação de estabelecimentos onde se possa aplicar esse tipo de pena, isso 

no entanto, na maioria dos casos não acontecia.  

As dificuldades para a implantação desse sistema sempre existiram. Em muitos os 

casos em que por falta de condições adequadas para o cumprimento deste tipo de sentença, 

admitiu-se a possibilidade de prisão simples, como já foi mencionado anteriormente.  

Essa diferença entre o que estava previsto no Código Penal e a infra-estrutura penal 

existente, apresentou-se como um problema do sistema penal brasileiro durante o século XIX. 

As condições das penitenciárias é assunto corrente de juristas, médicos no período.  

O jurista Evaristo de Morais, citando um relatório produzido no ano de 1880 por 

Antônio Herculano de Souza Bandeira Filho ao Ministério da Justiça, nos dá pistas acerca das 

condições do presídio de Fernando de Noronha. Assim ele o descreve: 

Moravam os presidiários, não só em um edifício commum, sem condições 
hygienicas, como em casas espalhadas pela villa, e que eram na sua maior 
parte, propriedades dos seus habitantes, ou de outros que lh’as alugavam.  
Havia, na ilha, muita gente que não deveria lá estar, principalmente 
mulheres, poucas casadas com condemnados, algumas amasiadas, muitas 
vivendo na mais escandalosa prostituição. 
Encontravam-se ali, meninas de 11 e 12 anos já prostituídas, roídas de 
syphilis.  
Centenas, de menores, de ambos os sexos, perdiam-se naquelle centro de 
corrupção, cercados de máos exemplos, desprovidos de ensino regular. 
Era o trabalho agrícola quasi improdutivo. Havia, entretanto por parte de 
sentenciados, que chegavam a formar pequenas fortunas, vendendo toda a 
sorte de mercadorias. 
A ociosidade, a presença de mulheres, a facilidade de alcoolisação e da 
jogatina, além de outros factores de desordem, explicam a freqüência de 
crimes, inclusive homicidios, praticados no presídio. 
Causava horror aquella agglomeração constituída por elementos de todas as 
procedencias, por paisanos e militares, por livres e por escravos por adultos e 
por adolescentes, por grandes criminosos e ocasionaes...16 

                                                 
16 MORAES, Evaristo de. Prisões e instituições penitenciárias no Brasil. Rio de Janeiro: Livraria Editora 

Conselheiro Candido de Oliveira, 1923. p. 27-28 
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 Na descrição do jurista o presídio estava longe de se aproximar do ideal esperado e 

intensamente debatido nos meios acadêmicos, ou seja, não obedecia aos princípios de ordem, 

de higiene e moralização defendidos. Uma dessas questões era a não separação dos réus, 

conforme as suas circunstâncias e a natureza dos seus crimes, desviando, nesse sentido a 

função dessas instituições que deveria ser modificar a índole dos sentenciados.  

 Como tentativa de melhorar a situação da instituição é apresentado ao governo uma 

memória em que se faz uma descrição do presídio. Neste documento17, mais precisamente na 

parte final dele, enumeram-se uma série de medidas julgadas necessárias para o 

melhoramento da instituição. Essas medidas estavam relacionadas ao melhoramento do 

desembarque na ilha; abastecimento de água; consertos e reparos nas fortificações e edifícios 

públicos; criação de diferentes oficinas de artes e ofícios; escola aos menores de cinco a doze 

anos; um aquartelamento regular para o destacamento da ilha; pagamento pontual no primeiro 

de cada mês aos empregados, sentenciados e demais praças da guarnição e a criação de um 

regulamento para o comandante e a administração do presídio em que se discriminem todas as 

atribuições do comandante e demais empregados, proibições de práticas abusivas e 

perniciosas.  

Outro ponto importante para pensarmos é entender o que significava trabalhar no 

Presídio de Fernando de Noronha e viver entre a população livre de lá. Isso porque essa 

população corria um enorme risco em casos de motins, sublevações ou outros casos de 

desordens realizados por prisioneiros dentro da Ilha.  

Os distúrbios ocorridos na Ilha estavam em grande número relacionados à reclamação 

dos presos quanto à escassez e má qualidade dos gêneros alimentícios que vinham do 

continente ( Recife ).  

Por isso, o reduzido destacamento militar existente na Ilha era um motivo de 

preocupação nesses casos de distúrbios. Daí a insistência para que o Ministério da Justiça 

enviasse um navio de guerra para o local, o que impediria tais sublevações e até mesmo o 

risco de evasão do presídio.  

Esses são alguns resultados preliminares de nossa pesquisa. Nossa preocupação ao 

longo dela está relacionada a três aspectos: primeiramente entender os projetos a respeito do 

presídio, depois adentrar na instituição e perceber como se dava a administração e as relações 

                                                 
17 Casa Real e Imperial/ Mordomia. Memória descritiva do presídio nacional de Fernando de Noronha. 1863. 

Arquivo Nacional.  
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com o Estado e por último, compreender quem eram esses reclusos e como funcionava a 

instituição.   

 

Conclusão 

 Estudar o Presídio de Fernando de Noronha significa dar lugar na historiografia a algo 

que até pouco tempo ficou esquecido. Embora a cada ano a essa produção historiográfica 

sobre as prisões no Brasil têm crescido, principalmente na forma de dissertações, ainda há um 

bom caminho e temas a serem explorados sobre o assunto. A história das prisões é, além 

disso, um debate extremamente atual, tendo em conta questões como a ineficiência desse 

mecanismo como sistema de regeneração, irregularidades e violência dentro desses espaços. 

Recorrer à história é repensar também sobre o sistema prisional brasileiro, o que mostra a 

importância de trabalhos acadêmicos nesse sentido. 

 

 


