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Penitenciaria Estadual da Pedra Grande
Estudo da Instituicao Penal entre 1935 - 1945
Viviani Poyer*
R e s u m o
Atraves deste artigo, procuro expressar alguns dos diversos angulos possiveis para se
visualizar uma instituicdo penal , mais especificamente a Penitenciaria da Pedra Grande,
simbolo de modernismo para as elites e dirigentes da epoca, possivel de ser concretizada
gracas ao poder de urn saber tëcnico. Estes, poitm, sac) apenas os primeiros passos de
algo que ester nascendo, pois, num segundo momento da minha pesquisa, buscarei
desvendar urn pouco mais sobre o sufocado e oprimido cotidiano da Pedra Grande.
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Abstract
In thisarticle, I seek to express the possibility of som different angles for visualizing
a penal institution, specifically the Pedra Grande Penitentiary, a symbol of modernism
to the elite and administrators of these times, that was completed, thanks to the power of
technical know-how. These are, however, only the first steps to something that is just
beginning, because in the second part of my reserach, I set out to discover a little more
about the suffocated and oppressed daily life in Pedra Grande.
Key words: Penitentiary - reform - power - technical knowledge.

Este artigo visa expor alguns dos resultados iniciais da minha pesquisa sobre o sistema
penitenciario em FlorianOpolis, entre 1935 e 1945, periodo que se deu a ampliacao e
reforma da Penitenciaria Estadual da Pedra Grande. Para tal, foi necessario retroceder
algumas cl6cadas para melhor visualizar o contexto florianopolitano, que tentava se
adequar aos modernos padrOes de vida dos grandes centros urbanos. Assim, tomo,
como born ponto de partida, a noticia publicada no Jornal A Republica em 07/10/1926,
intitulada "Uma Penitenciaria". Nela a proposta do entdo governador Adolpho Konder,
de construir uma instituicdo penal em FlorianOpolis, passa a ser definida na medida em
que tal obra "hoje em dia faz parte da normalidade do aparelho administrativo de codas
as sociedades cultas".' Afinal, a situacdo da estrutura carceraria no Estado era precaria.
Evidencia disco 5 d- o os relatos em jornais da epoca e os prOprios relatOrios dos Diretores
da Penitenciaria. As palavras que sao usadas nestes documentos, "trevas, morte,
4- Graduada em HistOria em 1996 pela UDESC. Ingressou no mestrado em Hist6ria na UFSC em 1998.
Orientador Prof. Dr. Sergio Schmitz.
' Jornal A Reptiblica 07/10/1926.
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masmorras , nos passam a imagem criada para representar as condicOes do sistema
prisional naquele momento.
"Quase todos os criminosos condenados no Estado vem cumprir
pena nas cadeias de Floriancipolis, Seto Jose, Sao Francisco ou
Laguna. A primeira, para consolo da dignidade da Capital, vai
desaparecer dentro em breve. A de Laguna, embora construida
ha uns doze anos, no andar terra) do edificio do Prum, tem todos
os erros das construcoes coloniais do mesmo género. A de Sao
Francisco passa por ser a mail segura do Estado. E urn caixdo
hediondo, corn paredes de alvenaria descomunais, onde se
sepultam os ieprobos perigosos, para, no isolamento e na treva,
agucarem a temibilidade. A de Sao Francisco e uma masmorra
cëlebre. E um monument° de impiedade. 0 iett penetra nela
corn duas condenacOes: a da liberdade e da scide. A tuberculose
leva a todos a sua visita sinistra e jaz daquele ambiente uma
cultura da morte."2
Dez dias apOs a publicacao deste artigo, o governador Adolpho Konder sancionou a
lei aprovada pelo Congresso Estadual que criava urn estabelecimento penal responsdvel
pela implantacao em Santa Catarina do regime penitenciario national.
A lei Estadual nOmero 1547/1926 designava para a instituicao a contratacao de urn
diretor, urn chefe de secao penal, urn escriturdrio, urn cozinheiro, oito guardas, um chefe
da secao industrial e urn professor.
Construida no atual bairro da Trindade, a Penitenciaria Estadual da Pedra Grande foi
planejada para conter celas, quatro oficinas, enfermaria e cozinha. Seu model° de
funcionamento, seguindo a experiencia de Sao Paulo, foi "d'Auburn moderado." 3 Nele
a administracao das penas centrava-se na segregacao dos presos em celas individuais
durante a noite e trabalhos durante o dia, contudo, quando foi inaugurada, em setembro
de 1930, era uma grande casa corn lotacao para setenta presos, cozinha e nao possuia
espaco para enfermaria e tao pouco tinha muros. De imediato, la foram encerrados
vinte presos. Mais tarde encaminharam-se para a instituicao detentos de diferentes
cadeias do interior de Santa Catarina.
Para as elites locais, havia-se completado, corn grande esforco e deligencia , uma obra
moderna que muito iria contribuir para colocar a Cidade e o Estado nos trilhos da
civilizacao. Mas, ao que tudo indica, para alem dos olhos destas elites, a penitenciaria
era apenas uma realidade que ja de inicio havia se transformado em urn feito do passado.
A Pedra Grande, ao que parece, no periodo de funcionamento entre 1930 e 1935, havia
se transformado em um grande depOsito de pessoas indesejaveis a sociedade. Todo tipo
de desviado, que nao se adequava aos padroes modernos e civilizatOrios que as elites
pretendiam instaurar na cidade, criminosos, menores abandonados e menores infratores,
2 Idem.

Criado em 1821 em Nova York, o sistema d' Auburn e urn regime penitenciario que pretende condicionar o
apenado pelo trabalho, disciplina e siléncio.
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tuberculosos, leprosos e loucos, todos vivendo em conjunto, em urn ambiente longe de
ser considerado uma instituicdo moderna.
Se nos primeiros anos de funcionamento, os relatOrios procuravam enaltecer os feitos
do governo e do novo instrumento de combate a criminalidade, em 1933, na administracao
do diretor Queiroz de Mesquita, e a partir de 1935, na direcao de Edelvito Campelo de
Aranjo, temos a impressao de que estes documentos iriam mudar de tom e contend°.

"A penitenciaria da Pedra Grande, localizada em pledio de
construcao recente, estd muito aquem das finalidades que se
propOe, desde a sua situacao, encravada, por assim dizer numa
grande pedreira que the dificulta e encarece qualquer ampliacgo,
desprovida de muralhas que a isole e proteja, dispondo de ntimero
pequeno de celas, corn poucas e alinhadas sales, tendo logo a
entrada a cozinba, possuindo somente quatro oficinas ainda por
organizar, ate o pessoal administrativo, sem a devida tecnica, tudo
faz da penitenciaria mais uma grande cadeia, com os
incovenientes todos das grandes prisOes. 0 regime penitenciario
falba por completo."
Em nosso entendimento, a Pedra Grande passou a perder o verdadeiro sentido de
uma escola de reabilitacao para ganhar os contornos das antigas prisOes, tornando-se
urn grande depOsito de indesejaveis.
A pedreira localizada atras do estabelecimento, alOrn da desorganizacdo das of icinas,
sugere que a ideia de urn regime penitenciario, baseada na recuperacao do preso atratts
da disciplina, trabalho e educacao, nao havia seduzido grande parte dos dirigentes
estaduais e funcionarios pdblicos envolvidos. Em 1935, a Penitenciaria ja tinha como
reclusos cento e trinta e seis sentenciados, nove pronunciados, cinco moedeiros falsos,
oito comunistas e tits presos sem classificacdo. "Muitos deles (vivendo) em comum, por
salas, corredores e enfermarias, dormindo uns sobre velhos colchOes, outros pelo chao..."5
Junto a instituicdo correcional funcionava o manicOmio que o diretor Edelvito Campelo
d'Aratijo intitulava "Casa dos Enterrados Vivos", pois as suas condicOes eram ainda
piores do que a da Pedra Grande. Ali ndo havia nenhuma preocupacdo corn a higiene
ou corn o tratamento, tao pouco corn o conforto. Para Edelvito, o louco tinha ali a sua
sala de morte ja que dali se, saiam como cadaveres. 0 hospicio funcionava sem nenhuma
condicao. Dessa maneira "os dementes, em piores estagios de suas doencas, eram
enviados para receber tratamento no Hospital de Azambuja e no Hospital Municipal de
Joinville. Na mesma situacao se encontravam os doentes de lepra, sem urn
estabelecimento devidamente adequado para lhes tratar."6.
Enfim, todo este painel apresentado pelo prOprio diretor Edelvito Campelo d'Aratijo
era preciso ser modificado a fim de que a penitenciaria se tornasse uma verdadeira
6.116.

RelatOrio do diretor Queiroz de Mesquita de 1933.
• Idem
6 Idem Ibidem.
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"escola de regeneracao, de forma a restituir a sociedade, quando livres, homens cujo
presente seja uma garantia para o futuro, livres dos erros e defeitos que os arrastavam
pratica do crime."'
Ao que tudo indica, no ano de 1936, deram-se inicio as reformas da penitenciaria,
sendo que, na construed() do novo pavilhao e outras obras, foram empregados varios
sentenciados que ja haviam completado dois anos de pena. A partir deste cenario, a
Pedra Grande parece ter entrado em uma nova fase, segundo o diretor, "mais cientifica e
menos anacrOnica."8
Cabe lembrar que, neste periodo, nao so as reformas da penitencidria vieram a atender
os interesses da elite florianopolitana, outras obras de considerdvel expressao foram feitas
neste momento. E o caso da construed. ° do abrigo de menores, que ajudou a reduzir o
quadro de superlotacao da penitenciaria, a colOnia de alienados Sant'Ana e o leprosario
Santa Tereza. Tais acOes parecem demonstrar a preocupacdo do poder governamental
em adequar a capital aos moldes de ordem e progresso, pois disputavam, no Brasil e em
Santa Catarina, ideias oriundas nao mais de uma sociedade rural e aristocratica, mas de
um meio urbano, sintonizadas corn as reflexOes desenvolvidas nas academias de ciencias
da Europa. Sendo assim, tem-se o advento de urn conjunto de esforcos para promover
reformas urbanas, as quais procuravam adequar o cotidiano das cidades aos imperativos
de urn mundo moderno.
Este esforco tern em si uma HistOria, em meio a decadencia da escravidao e as ideias
liberais oriundas da Europa, concretizadas corn a proclamacao da repUblica, surgiram
questOes que preocupavam seriamente as elites da epoca. 0 Brasil era visto como urn
pais mestico, taxado por alguns como portador de uma populacdo extremamente feia
ern furled() da miscigenacao, o que comprometia, segundo esta camada da sociedade, o
futuro da nacao. Corn o passar dos anos, "as teorias raciais ganharam visibilidade e
importdricia no debate pOblico, transformando-se em urn instrumento consistente para
a manutenedo das hierarquias socials."'
No entanto, se no Ultimo quartet do seculo XIX as elites brancas apavoravam-se corn
a questao do fim da escravidao e corn as debilidades do regime, o fortalecimento de
instituicOes academicas como museus, faculdades, etc, proporcionou a elaboracao de
novas referencias para se pensar urn projeto politico para a nacao brasileira. E nesse
periodo que surge a medicina, que passa a enfocar nao a doenca ou o crime, mas o
criminoso. No periodo estudado, o alvo do Brasil medico sera a area de higiene
sendo seus objetos igrejas, escolas, portos, cemiterios, locais piablicos, as casas de moradia.
"Os habitos deveriam ser moralizados, orientando-se os costumes alimentares e higienicos
controlando seu desvio, e evitando degeneracdo.',10

RelatOrio do diretor Edelvito Campelo D'Arailjo de 1936.
8 ldem
7 Para aprofundar a discussdo, sugerimos a leitura de SCHWARCZ, Lilian. 0 Espeticulo das Ragas. Sao
Paulo: Companhia das Letras, 1993.
O SCHWARCZ, Lilian - Op. Cit. p. 227.
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Em Desterro/FlorianOpolis, no final do seculo passado e inicio deste, as elites, parece,
nao fugiram a regra. Atralks da leitura de jornais da epoca, percebe-se a influencia dos
padrOes europeus de civilidade, e, tambem, a tentativa de inserir a cidade em um processo
de reorganizacao urbana e de remodelacao dos comportamentos ptiblicos. Todavia,
mais do que meras cOpias de praticas culturais e politicas oriundas dos grandes centros
urbanos do pats, este esforco de modernizacao atendia as demandas politicas e sociais
locais.
Estudos como os de Joana Maria Pedro" e Hermetes Reis de AraOjo' evidenciaram
que uma fracao das elites, emergentes na segunda metade do seculo XIX, no esforco
para construir sua hegemonia, tentou reordenar o centro urbano da velha capital
provinciana. Ao que tudo indica, esta elite era em grande parte responsdvel pela
elaboracdo de novas formas de delimitacao dos espacos sociais, na medida em que, por
travar contatos frequentes corn individuos de classes sociais mais baixas, tornou restrito
o acesso a todos os ambientes "pnblicos", os quais nao havia a necessidade da presenca
de qualquer pessoa que nao se enquadrasse aos padrOes das familias abastadas da
Capital. No esforco de reorganizacao do espaco urbano, de remodelacao das condutas
pnblicas e de construcao de urn processo civilizatOrio nos trOpicos, foram repensados os
modos de caracterizacao e os instrumentos de controle de modos de vida indesejaveis,
entre eles, as condutas consideradas criminosas.
Para melhor compreender tal problematizacao de conduta criminosa, os escudos de
Michel Foucault" e Michelle Perrot" sac) fundamentais. Foucault, em seus trabalhos,
tornou-se especial, pois ousou tomar, por objeto de estudo, as prisOes, asilos, hospitais
psiquidtricos, nao por eles mesmos, originarios de urn processo evolutivo cujas raizes se
perdem no tempo, mas como "locus" instituidos e instituidores no mundo moderno,
frutos de uma complexa relacao entre poder e conhecimento. Por sua vez, Michelle
Perrot afirma que no inicio do Imperio frances viu-se uma ruptura corn o abandono do
sistema celular e a opcdo pela deportacao. Finalmente, no decreto de 27 de fevereiro de
1848, foi abolida a pena de morte em matéria politica. Os castigos fisicos sao proibidos
na Marinha e, nas colOnias, a pena de espancamento corn varas, as punicOes corporais
nas prisOes, corn a argola fixa na parede, a canga, as algemas atras das costas estavam
proibidas. A pena de exposicao pUblica e abolida. Aos poucos lido se acabando as
cenas de punicao publica, que por fim sera° vistas corn maus olhos." 15 Veremos assim
que menos de urn seculo separam as transformacOes no combate a criminalidade, emerge
a nocao de vigiar e nao mais de punir, sendo que este vigiar se constitui principalmente
da ideia de privacao do direito de liberdade. Segundo Foucault, "a punicdo vai-se tornando,
pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias conseqiiencias: deixa o
campo da percepcao quase diaria e entra no da consciencia abstrata."16
"PEDRO, Joana Maria. Mulhercs Honestas e Mulheres Faladas • uma questio de classe. FlorianOpolis: UFSC, 1994.
' 2 ARAUJO, Hermetes Reis de . A I nvencäo do Litoral: reformas urbanas e reajustamento social em
Floriandpolis na primeira reptiblica. Sao Paulo, 1989. Dissertacao (Mestrado em HistOria). Curso de POs-Graduacdo
emHist6ria, Pontificia Universidade CatOlica de Sao Paulo.
"Para esta pesquisa consultamos FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o nascimento da prisäo. PetrOpolis: Oozes,
1977. FOUCAULT, Michel. Microfisica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
PERROT, Michelle. Os exeluidos da histOria: operar
. ios, mulheres e prisioneiros. Sao Paulo: Paz e Terra, 1988.
"- Idem.
FOUCAULT, Michel: Op.cit; 1977. p. 15.
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Desse modo, a justica, longe de se glorificar, pelo use da forca, deveria tentar ao
maximo evitar ferir ou matar, dal o objetivo essential da pena, procurar corrigir, reeducar,
usando os trabalhos forcados como instrumento de punicao. Esta punicao nao corporal,
principalmente a partir da decada de 20, contara corn urn exercito de tecnicos, como
medicos, psiquiatras, psicOlogos e guardas, vindo estes a substituir o prOprio carrasco.
Tal perspectiva contribui para lancar algumas luzes sobre o processo que levou as
reformas da Pedra Grande e a implantacdo de urn efetivo regime penitenciario em Santa
Catarina.
Ao assumir o governo estadual, Nereu Ramos (01-05-1935), ao que parece, corn "uma
politica fortemente voltada para o ideal de nacionalidade, onde caberia ao poder pUblico
o papel de construtor de uma sociedade unida, cordial e solidaria, tracou, para imediata
execucdo, urn largo piano de realizacäes no antes tao relegado setor da assistencia social.
Sera entdo, sob a direcao de Edelvito Campelo de AraUjo, urn magistrado na area de
Direito a servico do governador Nereu Ramos, que a reforma da penitenciaria se tornard
possivel. Assim, logo que Edelvito assumiu, fez o levantamento seguido de urn apelo ao
governador para se iniciar a reforma.
Ja no ano de 1938, tern-se a quase execucdo da obra do novo pavilhao penitenciario,
sendo considerado pela imprensa local como urn dos melhores e mais modernos do
pats. Contando corn celas espacosas, limpas e higienicas, corn servico sanitario isolado
dentro de um pequeno quarto ao fundo, se teve tambem a construcao de sete oficinas
bem aparelhadas, uma capela e escola. A reforma, alem de ampliar o espaco fisico, corn
a construcdo de urn novo pavilhao, melhorou as condicOes das oficinas que ja existiam,
corn os seus devidos equipamentos, assim, alem de ajudar na formacdo profissional do
sentenciado, como ja foi dito, ela tambem deveria contribuir para elevar a renda do
estabelecimento, em proveito da economia estadual. Agora a penitenciaria podia ser
chamada novamente, ou pela primeira vez, aos olhos das autoridades e da sociedade
florianopolitana, como sendo urn dos melhores estabelecimentos de reforma.
Parece visivel, nos discursos e acOes dos dirigentes do governo estadual, uma
preocupacdo intensa, nä() sO corn a penitenciaria e corn a situacao da carceraria, mas,
tambem, corn a implantacao de uma mdquina administrativa capaz de produzir
informacOes sobre o crime e os instrumentos disponiveis de combate a criminalidade.
"0 Dr. Ivens Aranjo, ilustre secretdrio de Seguranca
baixou, ontem, uma portaria, determinando aos delegados de
policia o envio ate 15 de fevereiro proximo futuro, dos mapas
demonstrativos dos desastres, acidentes e suicidios ocorridos no
ano de 1937, assim como a relacao das cadeias existentes nos
municipios de suns respectivas jurisdiccies, condicOes atuais das
mesmas, e ainda o nitmero de priscies efetuadas e ingueritos
instaurados no mesmo periodo.""
" Jornal A Gazeta 08/01/1935.
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E claro que esta reforma foi muito dispendiosa para o entdo governo, mas diante das
necessidades que surgiram corn uma sociedade moderna, ela teve seu grande exito,
ainda mais que Nereu contava corn o apoio de urn especialista na area de direito e
crime, que, por sua vez, controlava o saber tecnico desta nova forma de corrigir o detento
e, assim, podia fazer as devidas justificativas a sociedade. Neste ponto, acreditamos ser
importante retornarmos a questao aberta. Possivelmente, nao existiu uma pressao pUblica
para a reforma da Pedra Grande. Evidencia disto e a ausencia de noticias alarmantes
acerca do crime e da criminalidade ern Santa Catarina.
A pressao sistematica para a reordenacao daquela instituicao penal parece ter sido
gerada no interior da Pedra Grande, tendo como sujeitos alguns f uncionarios e,
principalmente os diretores, entre eles, o magistrado Edelvito Campelo d'Aratijo. Expressao
de uma experiencia administrativa, de urn comprometimento intenso corn uma
determinada abordagem do problema da criminalidade.
Seus relatOrios, alern de descreverem os problemas da instituicao, solicitavam aumento
nas dotacoes orcamentärias, .apontavam uma serie de solucOes e seus beneficios para a
nova ordem. Ern 1944, quando procurou fazer urn balanco das suas atividades a frente
da Penitenciaria da Pedra Grande, Edelvito de Aratijo buscou apontar alguns dos
pardmetros que nortearam e justificaram seu trabalho.

"Hoje, apenas tratamento, como tinico meio utilitario da defesa
quer da sociedade quer do agente.
A profilaxia, pela prevencao, a repressao, pela reforma, eis o
sentido das mais atuais conquistas da ciência penal.
A reforma, tendo por fim a readaptacao a vida coletiva, de modo
a ter cada detento, em suas plOprias mdos, as chaves que urn dia
the hao de abrir a sua prtipria prisdo".18
Assim, atravts de um conjunto de icleias de natureza ora positivista, ora evolucionista
social, percebemos urn deslocamento da atencao do crime em si, para a conduta criminosa.
0 crime, embora cometido individualmente, era considerado uma doenca que atingia o
corpo social, cabendo ao Estado promover "medidas de prevencao, (...) saneamento,
tanto quanto possivel, integral da prOpria sociedade moderna
O modo como estes dirigentes compreendiam suas tarefas distingue-se totalmente
das antigas präticas coloniais e imperials. Os outros, os miserdveis de diferentes origens
etnicas, nao sao percebidos como membros de entidades coletivas. Para os novos
governantes, paradoxalmente, todos os seres faziam parte de uma mesma humanidade.
Entendiam, como sua tarefa, combater a recusa, a incapacidade para lidar corn as benesses
e dramas do mundo urbano. Acreditavam piamente, nesse sentido, na possibilidade dos
diferentes campos da ciencia colaborarem para, atraNks do controle e manejo da populacao,
evitar os conflitos sociais e dominar o medo deste outro de face fugidia - os pobres,
miseraveis e transgressores de todos os matizes.
8 Idem.
Idem Ibidem.
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"(...) E, entclo, voltareis a sociedade, new como teprobos que
podereis parecer quando dela saistes. Mas como elemento
valorizado redimido, que sereis.
Penitencicirios: a liberdade, pela redencdo"2°
Este parece ter sido o sentido das reformas efetuadas entre 1936 e 1944 na
Penitenciaria Estadual da Pedra Grande.
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