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RESUMO 

A Lei de Execução Penal prevê que deve ser conferida assistência ao detento em âmbitos 

diversos, inclusive material, por parte do Estado; dessa forma, a estrutura física dos 

estabelecimentos prisionais de cumprimento de pena é primordial para a garantia dos direitos 

elucidados na referida lei. No entanto, o que se tem observado é que tais estabelecimentos 

prisionais em Minas Gerais não apresentam estrutura física adequada. Nesse sentido, o 

presente trabalho pretendeu averiguar como a arquitetura atua no cumprimento da pena e 

como pode possibilitar a recuperação. Para tal, os métodos de coleta de dados utilizados 

foram realização de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevista semiestruturada e 

observação não participante através de pesquisa de campo. O trabalho pretendeu ainda 

apontar os principais gargalos do Sistema Prisional de Minas Gerais e os fatores que 

interferem nas possibilidades da arquitetura de garantir os direitos no cumprimento da pena e 

de influenciar a recuperação. Os achados do trabalho revelaram que não há padrão de 

arquitetura prisional em Minas Gerais em razão da construção das unidades prisionais 

empreendida em tempos distintos e da ausência de planejamento de um Sistema Prisional; a 

garantia de alguns dos direitos elucidados na Lei de Execução Penal fica comprometida em 

função da ausência de espaços funcionais nas unidades prisionais e gargalos de cunho 

conjuntural – superlotação e escassez de recursos financeiros – comprometem a estrutura 

física já deficiente das unidades prisionais e prejudicam, portanto, as possibilidades que a 

arquitetura pode oferecer. Foi constatado ainda que o contexto urbano em que estão inseridas 

as unidades prisionais e o aspecto estético da arquitetura refletem intenções de repressão ou 

recuperação e exercem, portanto, influência na recuperação.  

Palavras-chave: Arquitetura Prisional. Sistema Prisional. Unidade Prisional. Minas Gerais.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The Penal Execution Law provides that assistance should be given to the detainee in various 

areas, including material, by the State; in this way, the physical structure of prisons is 

essential to guarantee the rights elucidated in this law. However, what has been observed is 

that such prisons in Minas Gerais don’t have adequate physical structure. In this sense, the 

present study intends to investigate how the architecture works in the period of custody and 

how it can enable the recover. Therefore, the methods of data collection used were 

bibliographic research, documentary research, semi-structured interview and non-participant 

observation through field research. The work also aimed to identify the main bottlenecks of 

the Prison System of Minas Gerais and the factors that interfere in the possibilities of the 

architecture to guarantee the rights in the period of custody and the recover. The findings of 

the study revealed that there is no pattern of prison architecture in Minas Gerais due to the 

construction of the prisons undertaken at different times and the lack of planning of a Prison 

System; the guarantee of some of the rights elucidated in the Penal Execution Law is 

compromised due to the absence of functional spaces in prisons and conjunctural bottlenecks 

– overcrowding and shortage of financial resources – compromise the already deficient 

physical structure of the prisons and therefore the possibilities that architecture can offer. It 

was also observed that the urban context in which the prisons are located and the aesthetic 

aspect of the architecture reflect intentions of repression or recovery and therefore exert an 

influence on the recovery. 

Keywords: Prison Architecture. Prison System. Prison. Minas Gerais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A questão carcerária em Minas Gerais constitui matéria de observação, estudo 

e discussão. Muito se considera acerca da privação de liberdade como punição, dos espaços 

destinados a esse fim e da capacidade do sistema prisional vigente de recuperar o detento. 

Segundo estudo realizado por Sapori, Santos e Maas (2017), a taxa de reincidência criminal 

em Minas Gerais no período compreendido entre 2014 e 2015 foi de 51%; e, conforme dados 

do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN de junho de 2016, 

publicado pelo Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, as vagas comportaram no 

período considerado apenas 53,48% da população prisional mineira, o que representa uma 

taxa de superlotação de quase 50% e, portanto, um déficit de vagas de quase 100%. 

Cabe observar que o Brasil se atentou tardiamente às noções de humanização e 

ao ideal ressocializador, com a Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 – a Lei de Execução Penal 

- LEP –, que consolida o direito ao detento a assistências de dimensões diversas por parte do 

Estado. A LEP dispõe, no Art. 1º, que “a execução penal tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado” (BRASIL, 1984).  

A referida lei busca amparar o detento no período de custódia por meio da 

garantia de direitos, bem como conferir os meios necessários ao cumprimento da pena e, 

assim, torná-lo um cidadão recuperado. Nesse ínterim, a lei dispõe no Art. 10 que “a 

assistência ao detento e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade”. O Art. 11 prevê que “a assistência será: I - 

material; II - à saúde; III - jurídica; IV - educacional; V - social; VI - religiosa” e o Art. 12 

especifica que “a assistência material ao detento e ao internado consistirá no fornecimento de 

alimentação, vestuário e instalações higiênicas” (BRASIL, 1984).  

Ainda sobre o aspecto material da assistência, o Art. 13 determina que “o 

estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos detentos nas suas 

necessidades pessoais”. A lei prevê ainda em parágrafo único do Art. 88 salubridade do 

ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 

adequado à existência humana; bem como área mínima de seis metros quadrados para a cela 

individual (BRASIL, 1984).  
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A concepção estrutural de um estabelecimento prisional é fator essencial para o 

cumprimento da pena. Para que o detento tenha acesso à assistência nas dimensões 

relacionadas na lei é necessário espaço que possa ser destinado a alojamentos, atendimentos 

de saúde e psicologia, ministração de aulas e oficinas, recebimento de visitas e atendimento 

religioso; além de espaços destinados a atividades administrativas, essenciais para o bom 

funcionamento da unidade prisional. 

O que se percebe, no entanto, é que os estabelecimentos prisionais não estão 

em condições adequadas de garantir esses direitos à população prisional. Faltam ambientes 

necessários à realização das diversas atividades, à administração e ao próprio cárcere; ao 

passo que o detento acaba cumprindo pena num ambiente degradante e superlotado à razão, 

em alguns casos, do triplo da capacidade disponível (LIMA, 2010).  

Cabe ressaltar ainda que a habitação em ambiente salubre e adequado à 

permanência em relação ao número de vagas é essencial no resguardo da integridade física, 

mental e emocional do detento. As condições físicas influenciam inclusive na proliferação de 

doenças: conforme estudo realizado por Barbosa et al (2014), doenças como sífilis, hepatite 

B, tuberculose e pneumonia são consideradas típicas e recorrentes dos ambientes prisionais. 

Deve-se considerar também o fator subjetivo que a arquitetura provoca, uma 

vez que a organização espacial, a utilização das cores e a dimensão em relação à escala 

humana desempenham influência nas pessoas que utilizam do espaço em questão (LIMA, 

2013). Nesse sentido, salienta-se a importância da arquitetura no contexto prisional enquanto 

mecanismo de garantir ao detento o usufruto de instalações adequadas ao cumprimento da 

pena – tanto no que diz respeito ao cumprimento dos deveres, como na garantia dos direitos. 

Dessa forma, salubridade e conforto ergonômico são aspectos que devem ser obedecidos a 

fim de proporcionar as condições de cumprimento da pena e de resguardar a integridade e a 

dignidade do detento.  

Para além do cumprimento da pena, deve-se considerar a ressocialização da 

população prisional à sociedade. Nesse ínterim, Goffman (1987) salienta que os 

estabelecimentos prisionais têm intuito educativo de forma a recuperar o detento e possibilitá-

lo o retorno ao convívio social. Tais estabelecimentos devem, portanto, reproduzir o ambiente 

residencial e laboral conforme existem na sociedade para que o período de isolamento de fato 

os recupere.  
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O estudo acerca da estrutura física dos estabelecimentos prisionais de Minas 

Gerais é de relevância uma vez que, a partir de levantamentos junto ao DEPEN, a população 

prisional em Minas Gerais em julho de 2016 foi de 68.354 detentos nas unidades prisionais 

administradas pela Secretaria de Estado de Administração Prisional - SEAP. É necessário 

verificar as condições às quais está submetida essa parcela da população, já que cabe ao 

Estado garantir a custódia e proporcionar a reintegração à sociedade, conforme enuncia o Art. 

10 da LEP.  

A concepção estrutural determina também os custos do Estado uma vez que, 

dadas as condições em que se encontra certo espaço, dispêndios com reformas e manutenções 

serão mais ou menos expressivos. Cabe destacar ainda que, se a taxa de reincidência no crime 

diminuir – o que pode ser proporcionado pela capacidade do Sistema Prisional de recuperar o 

detento, dentre outros motivos, pela garantia plena dos direitos relacionados na LEP –, os 

custos atrelados a construção, reforma, manutenção e administração das unidades prisionais 

serão, por conseguinte, menores.  

Uma vez que atualmente o detento tem acesso limitado aos direitos 

relacionados na LEP em razão da precariedade em que se encontram as unidades prisionais de 

Minas Gerais e que a arquitetura pode provocar as mais variadas sensações, cabe afirmar que 

a arquitetura – tanto no que se refere aos aspectos funcionais que determinada concepção 

estrutural possibilita, quanto nos aspectos subjetivos a ela atrelados – influencia, em certa 

medida, no período de custódia do detento, em sua recuperação e em sua posterior 

reintegração à sociedade. 

Portanto, dada a importância de considerar a arquitetura dos estabelecimentos 

prisionais, bem como a variedade existente de tais estabelecimentos e as condições em que se 

encontram, o presente trabalho discute a relação da arquitetura das unidades prisionais de 

Minas Gerais nos propósitos de custódia, recuperação e reintegração à luz dos dispositivos 

legais que orientam sua concepção, construção, utilização e manutenção; considerando as 

noções de respeito e dignidade da pessoa humana.  

Para tal, fez-se necessário realizar breve descrição histórica da evolução do 

conceito da pena de privação de liberdade, bem como sua relação com uma estrutura física 

satisfatória a esse fim; estudar a legislação vigente que trata da estrutura física desejável para 
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os estabelecimentos prisionais e conjugar a dimensão do espaço com a execução da pena. Tal 

levantamento compõe os capítulos 2 e 3 deste trabalho.  

Foi necessário visitar oito unidades prisionais selecionadas na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, verificar se a estrutura física de tais unidades 

prisionais obedece aos padrões mínimos relacionados na LEP e nas Diretrizes Básicas para 

Arquitetura Penal e descrever os parâmetros de execução da SEAP. O capítulo 5 deste 

trabalho compõe, portanto, a pesquisa de campo. 

Por fim, o capítulo 6 traz os gargalos identificados no que tange à estrutura 

física das unidades prisionais, considerações de cunho estrutural e a discussão da relação entre 

a arquitetura, o cumprimento da pena, a recuperação e as possibilidades de ressocialização.  
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2. A FUNÇÃO DA PENA 

Cesare Beccaria, aristocrata italiano relacionado ao movimento filosófico-

humanitário do século XVIII, expõe em sua obra “Dos delitos e das penas”, que teve sua 

primeira publicação em 1724, a forma repugnante como eram tratados os criminosos à época. 

Beccaria se utiliza da teoria do contrato social de Rousseau para discorrer acerca das 

implicações do crime para a sociedade e das medidas cabíveis. Os indivíduos de uma 

sociedade despojariam parte de sua liberdade pessoal para que o Estado garantisse a 

segurança pública geral, surgindo então leis e punições para as possíveis infrações cometidas. 

A uma infração caberia uma resposta do Estado: a punição. A filosofia utilitarista do inglês 

Jeremy Bentham, do final do século XVIII, entendia as leis como instrumentos que 

evidenciavam a natureza inconveniente de determinados atos, bem como a natureza benéfica 

de outros atos; de forma, portanto, a influenciar as ações (GONÇALVES, 2008).  

Denunciando as contradições e as inconsistências das leis – concepção, 

interpretação e operacionalização –, “esse código informe, que não passa de produção 

monstruosa dos séculos mais bárbaros” (BECCARIA, 2016, p.15); Beccaria introduz nova 

forma de pensar a punição sob a ótica do humanitarismo. Seus questionamentos foram, 

sobretudo, a legitimidade da pena de morte, a desigualdade perante a lei, a prática da tortura e 

a arbitrariedade do judiciário; propondo então igualdade dos criminosos responsáveis pelo 

crime – para o efeito de lhe serem aplicáveis as mesmas penas –, moderação e 

proporcionalidade das penas e, por fim, inevitabilidade da punição. Nesse ínterim, Jeremy 

Bentham acreditava que uma sociedade não deveria ser adepta de castigos muito severos e 

seria desejável, ainda, que o indivíduo tivesse ciência de qual castigo corresponderia a cada 

violação da lei que porventura praticasse (ROSEN, 1994 apud GONÇALVES, 2008). 

Michel Foucault, filósofo francês contemporâneo, também discute em “Vigiar 

e Punir”, de 1975, as atrocidades praticadas pelo Estado contra os criminosos. Foucault 

considera que a noção de humanização e as consequentes mudanças estabelecidas 

acompanharam os acontecimentos políticos que culminaram na queda do regime monárquico 

e na ascensão da classe burguesa: o cumprimento da pena em regime fechado com regras 

estabelecidas impediria as arbitrariedades e os abusos (FOUCAULT, 2011). 

Até o século XVIII, a privação de liberdade não era aplicada como forma de 

punição, mas de custódia temporária, com o objetivo de impedir a fuga do acusado e de 
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produzir provas por meio de torturas enquanto o julgamento era aguardado. O cárcere 

constituía, portanto, meio – e não fim da punição. A forma de punir um indivíduo que 

porventura infringisse as leis de sua comunidade era então por meio de castigos corporais (DI 

SANTIS; ENGBRUCH, 2012). A Idade Média foi marcada pelas terríveis torturas e 

execuções públicas como um verdadeiro espetáculo, conforme expõe Foucault: 

Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante 

da porta principal da Igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado numa 

carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; em 

seguida, na dita carroça, na Praça de Grève e sobre um patíbulo que aí será erguido, 

atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita 

segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre; 

e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, 

piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente; e a seguir seu corpo será 

puxado e desmembrado por quatro cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao 

fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente foi 

esquartejado [relata a Gazette d’Amsterdam]. Essa última operação foi muito longa, 

porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração; de modo que, em vez de 

quatro, foi preciso colocar seis; e como isso não bastasse, foi necessário, para 

desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas. 

Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma 

blasfêmia lhe escapou dos lábios; apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos 

horríveis e muitas vezes repetia: ‘meu Deus, tende piedade de mim; Jesus, socorrei-

me’ (FOUCAULT, 2011, p. 9). 

 

Beccaria questionou veementemente as contradições residentes no próprio ato 

de executar um criminoso: “o assassinato que nos é apresentado como um crime horrível, 

vemo-lo sendo cometido friamente, sem remorsos”, (BECCARIA, 1764 apud FOUCAULT, 

2011, p. 14), “invertendo no último momento os papéis” (FOUCAULT, 2011, p. 14). As 

execuções públicas eram um grande evento carregado de horror, curiosidade e simbologias 

que o tornavam ainda mais terrível com a  

utilização de suplícios “simbólicos”, em que a forma da execução faz lembrar a 

natureza do crime: fura-se a língua dos blasfemadores, queimam-se os impuros, 

corta-se o punho que matou; às vezes, faz-se o condenado ostentar o instrumento de 

seu crime – como Damiens, com a famosa faquinha que foi coberta com enxofre e 

amarrada à mão culpada para queimar ao mesmo tempo que ele. Como dizia Vico, 

essa velha jurisprudência foi ‘toda uma poética’ (FOUCAULT, 2011, p. 45). 

 

Os terríveis espetáculos de punição representavam, nas palavras de Foucault, 

“certa mecânica de poder” (FOUCAULT, 2011, p. 56): seriam de maneira explícita não 

apenas uma cerimônia judicial, mas militar; tornando as exceções públicas uma manifestação 
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de força em detrimento de justiça. A justiça por sua vez se daria com o desfecho entre o 

criminoso e o soberano por meio da força física exibindo “um corpo liquidado, reduzido à 

poeira e jogado ao vento; um corpo destruído parte por parte pelo poder infinito do soberano 

constitui o limite não só ideal, mas real do castigo” (FOUCAULT, 2011, p. 50).  

Aos poucos, foi-se simplificando a morte dos condenados e, com o advento da 

guilhotina, “a morte é então reduzida a um acontecimento visível, mas instantâneo” 

(FOUCAULT, 2011, p. 18). Não desprovida de contradição, a guilhotina representou certa 

humanização na morte dos condenados. À medida que os castigos desumanos foram sendo 

reconsiderados e rejeitados, o Direito Penal passou a entender a privação de liberdade como 

instrumento de punição.  

Alguns fatores conjunturais da Idade Média influenciaram nessa mudança de 

concepção. Com o nascimento dos estados modernos em função da queda do regime feudal, a 

Europa passou por considerável crise econômica que afetou incisivamente a população, de 

forma que a miséria crescente acabou por desencadear um aumento dos delitos patrimoniais. 

O Estado deveria exercer seu papel punitivo, no entanto, tornou-se inviável praticar a justiça 

usual da época – o castigo corporal – em um número crescente da população. Cabe ressaltar 

também que tais castigos corporais já vinham sido questionados e não exerciam mais, 

portanto, o mesmo impacto de intimidação e exemplo. Dessa forma, a privação de liberdade 

tornou-se um importante mecanismo de controle social (TEIXEIRA, 2009). 

A Igreja Católica exerceu papel importante nessa transição, uma vez que já 

praticava o encarceramento. O próprio termo “penitenciária” surgiu da prática da Igreja 

Católica de encarcerar clérigos rebeldes nos mosteiros para que, no isolamento e em silêncio, 

se arrependessem de sua conduta por meio da punição coercitiva – a penitência (PRADO, 

2011). A mudança na concepção da pena motivou o aparecimento de alguns modelos que 

representaram o nascimento de um sistema prisional.  

Surge então na Filadélfia, em 1790, o Sistema Filadélfia: um modelo de 

reclusão total em relação à sociedade e aos demais detentos. As únicas atividades permitidas 

eram passeios no pátio e leituras da Bíblia, esperando que o condenado se arrependesse do 

crime praticado e alcançasse o perdão. Esse sistema foi bastante criticado em função da 

reclusão total e do rigor extremo, uma vez que não recuperava o detento e causava, em alguns 

casos, insanidade (DI SANTIS; ENGBRUCH, 2012).  
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Como resposta, surge o Sistema Auburn nos Estados Unidos ao final do século. 

Com reclusão apenas no período noturno, a convivência era coletiva, mas silenciosa e não 

relacional. Foi marcado pela permissão do trabalho noturno e silencioso. Uma adaptação 

desses dois modelos surge em Norfolk: o cumprimento da pena se daria em fases, de forma 

que num primeiro estágio o detento seria submetido à reclusão total; depois, ao Sistema 

Auburn; por último, seguiria em liberdade condicional (DI SANTIS; ENGBRUCH, 2012). 

Adaptações desses modelos surgiram ao longo das décadas seguintes e 

culminaram na realização de trabalhos remunerados como parte do cumprimento da pena 

segundo o Sistema de Montesinos na Espanha e na zona rural suíça (DI SANTIS; 

ENGBRUCH, 2012). Dadas as mudanças na forma de punição, constatou-se então que os 

estabelecimentos prisionais deveriam ser adaptados à sua nova finalidade, uma vez que não 

seriam mais locais de permanência temporária, mas contínua. 
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3. ARQUITETURA PRISIONAL  

A discussão acerca da arquitetura prisional deve ser precedida pela exposição 

de certos conceitos, uma vez que cabe analisar a arquitetura enquanto estrutura física 

funcional e enquanto fator estético que comunica intenções. Conforme observa a arquiteta 

especializada em arquitetura prisional Suzann Cordeiro de Lima,  

O espaço penitenciário, assim como todo e qualquer contexto ambiental é visto 

como um sistema de interrelações ou de interdependências entre os vários 

componentes físicos e humanos, que participam daquele contexto. Isto significa que 

se deve considerar o impacto de dimensões do ambiente sobre as pessoas, assim 

como a ação e reação destas sobre seu ambiente, inclusive modificando-o através de 

suas ações. Apesar da aparente dicotomia entre comportamento humano e ambiente 

físico, de fato, esta separação pode ser, considerando a interdependência e a 

bidirecionalidade que caracterizam a relação pessoa-ambiente, designada como 

separação inclusiva, pois o contexto ambiental entra necessariamente na análise do 

comportamento, havendo interdependência entre eles (LIMA, 2013, p. 3).  

 

Para a análise no âmbito da estrutura física – a edificação propriamente dita –, 

serão expostos alguns modelos estruturais referentes à concepção de estabelecimentos 

prisionais; para a análise do fator estético que comunica intenções, serão expostas prisões na 

Itália e na Noruega que permitem a verificação na estética das intenções da política prisional 

de cada país.  

3.1. Estrutura física  

3.1.1. O Panóptico de Jeremy Bentham 

O modelo estrutural que mais se destacou e perdurou no tempo foi o Panóptico 

de Jeremy Bentham. O filósofo utilitarista apresentou, em 1785, um modelo estrutural circular 

que se dividia em pequenas celas voltadas para o pátio interior, onde havia uma torre de 

vigilância.  

Tal modelo estrutural poderia ser aplicada a instituições em que a disciplina e o 

controle de comportamento fossem necessários ao seu propósito. Cada cela abrigava, segundo 

o propósito da instituição – permitindo então o controle –, “uma criança aprendendo a 

escrever, um operário trabalhando, um prisioneiro sendo corrigido, um louco tentando corrigir 

sua loucura” (FOUCAULT, 2011, p. 190). Aplicado a fins prisionais, constituiria um modelo 
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de penitenciária que dispensava grades, uma vez que a visibilidade permanente já garantiria o 

poder pretendido.  

Figura 1 – Presídio Modelo em Cuba de estrutura panóptica  

 

Fonte: Research Gate
1
 

Gonçalves (2008) defende a necessidade de interpretar o modelo estrutural de 

Bentham sob os princípios do utilitarismo argumentando que, ao considerarmos o Panóptico 

como mero instrumento de poder sustentado na vigilância e na coerção, o entendimento 

acerca da lógica – utilitarista – que inspirou Bentham se mostra deficiente e dissociado de 

importantes elementos que orientaram sua concepção.  

A partir do princípio da utilidade enunciado por Bentham – “princípio que 

aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem de aumentar ou diminuir a 

felicidade” (BENTHAM, 1979 apud GONÇALVES, 2008, p. 27) – associado à busca do 

prazer e à eliminação da dor como determinantes da ação humana, o filósofo postula que 

qualquer ação passa pelo princípio da utilidade, uma vez que tal ação produzirá uma 

resultante de prazer ou dor que afetará certo grupo de pessoas. É a partir da noção utilitarista 

que Bentham concebe esse modelo estrutural onde há preocupação com a finalidade de 

inspeção associada ao bem-estar. O Panóptico teria sido pensado então a fim de proporcionar 

à sociedade os mais variados benefícios nas áreas do Sistema Prisional, da Educação, da 

Saúde e da Economia; uma vez que “ações que resultem na punição racional, na diminuição 

                                                           
1
 Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Presidio-Modelo-Ilha-da-Juventude-Cuba-1925-

1973_fig2_311880412>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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da criminalidade, no bom atendimento nas escolas e nos hospitais tendem a aumentar a 

felicidade geral” (GONÇALVES, 2008, p. 32).  

É possível afirmar ainda que o Panóptico consiste na materialização da pena, 

como forma de exemplo aos demais cidadãos pela exposição do que acontece a quem comete 

algum crime, tornando-a inevitavelmente visível e conhecida (GONÇALVES, 2008). Em 

carta escrita a um amigo na Inglaterra, em 1787, Bentham se refere ao Panóptico como uma 

“casa de inspeção”, evidenciando mais uma vez a característica intrínseca às instituições que 

necessitam da interferência nas relações humanas – sempre a fim de alcançar um resultado 

satisfatório:  

no caso específico de uma casa de inspeção penitenciária, todos os detalhes são 

planejados para que os objetivos de construir e manter uma casa penitenciária sejam 

alcançados, a saber: recuperação dos detentos com segurança, economia para a 

sociedade e transparência das ações. Enfim, a maior eficiência possível no trato de 

um problema tão complexo como o da punição. Todos os detalhes são pensados para 

atingir tal objetivo: disposição circular do edifício, celas separadas, o apartamento 

do inspetor ocupando o centro com total visão para as celas, uma área intermediária 

separando as celas do apartamento do inspetor, luminosidade que facilite a visão do 

inspetor e impeça a visão do prisioneiro, ventilação, aquecimento das celas, as 

instruções, o trabalho; tudo tem como fim a excelência do processo (GONÇALVES, 

2008, p. 58).  

 

Essa concepção arquitetônica possibilitaria, na ideia de Bentham, que os 

prisioneiros se sentissem inspecionados mesmo quando não estivessem sendo efetivamente 

inspecionados, pois não saberiam. Cabe ressaltar ainda a possibilidade de os inspetores 

acompanharem a tarefa uns dos outros, além das interações de parentes, amigos e estudiosos 

com os prisioneiros. A inspeção pública se mostra, portanto, como fator importante no projeto 

de Bentham:  

os prisioneiros sabem que não estão sujeitos aos abusos, os encarregados sabem que 

não correm o risco de serem denunciados injustamente, os parentes e os amigos 

podem acompanhar o trabalho de recuperação do prisioneiro e a sociedade pode 

avaliar constantemente o sistema (GONÇALVES, 2008, p. 59).  

 

O Panóptico representou importante contribuição no que diz respeito à 

necessidade de conceber uma estrutura física adequada a fins prisionais; no entanto, os 

modelos estruturais estão em constante alteração. Formas antigas persistiram ao longo do 

tempo com adaptações e formas novas surgiram com mais frequência no final do século XX e 
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culminaram em alguns modelos estruturais amplamente adotados (JOHNSTON, 2000 apud 

VIANA, 2009 apud PEREIRA; PAULA, 2016).  

3.1.2. Padrão Lateral  

Concebido a partir do Sistema Auburn em 1816, o Padrão Lateral, conhecido 

ainda como Padrão Auburiano, consiste em pavilhões retangulares dispostos em pavimentos 

ao lado do módulo administrativo a fim de permitir a inspeção. Uma vez que o Sistema 

Auburn preconizava o isolamento e a vigilância, tal disposição favorece ambas as intenções. É 

interessante mencionar que tal disposição dos pavilhões permite melhor aproveitamento de 

iluminação natural de maneira uniforme em todo o pavilhão. Foi frequentemente utilizado na 

Europa e na América Latina (BASALO, 1959 apud AGUIAR, 2015).  

3.1.3. Padrão Radial  

O Padrão Radial ou Padrão Filadélfico, por sua vez, surgiu da concepção do 

Sistema Filadélfia na Penitenciária Estadual do Oriente da Filadélfia em 1829 e se 

caracterizou pela disposição dos pavilhões em torno do pátio central. A essência desse padrão 

é a possibilidade de observação central; no entanto, Basalo (1959) pontua que substituiu-se o 

princípio de Bentham de observar o interior das celas para aspiração de “ver, desde um ponto 

central, o interior dos pavilhões” (BASALO, 1959 apud AGUIAR, 2015, p. 37).  

3.1.3. Padrão Paralelo  

Já o Padrão Paralelo, também conhecido como Espinha de Peixe, foi concebido 

de forma que um corredor central conecte paralelamente os pavilhões de funções diversas. 

Idealizado na Prisão de Fresnes, em 1898, tinha o módulo administrativo numa extremidade 

do corretor central e a capela na outra (BASALO, 1959 apud AGUIAR, 2015). 

3.1.4. Padrão Pavilhonar  

Por fim, o Padrão Modular, ou pavilhonar, consiste na disposição de diversos 

pavilhões onde funcionam as atividades de administração, serviços gerais, consultórios, salas 

de visita, oficinas de trabalho e o próprio cárcere. Esse padrão permite, ainda, a distribuição 

da população prisional segundo parâmetros de classificação desejados (BASALO, 1959 apud 

AGUIAR, 2015).  
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3.2. Estética e política prisional 

A fim de compreender como a política prisional se manifesta na arquitetura – e 

especialmente como é revelada na estética –, foram consideradas duas concepções 

estrangeiras: a italiana e a norueguesa.  

A arquitetura prisional italiana é parâmetro de política prisional mais antiga em 

que o castigo e a repressão se revelavam como traços importantes da aplicação da pena, 

enquanto a arquitetura prisional norueguesa é parâmetro de política prisional moderna com a 

incorporação das noções de humanização. Pode-se dizer então que tal escolha abrange o que 

se restou de uma concepção mais antiga de prisões e o que se conhece das noções modernas.  

Foi realizado um estudo por Francesca Giofrè Livia Porro e Elisabeth 

Fransson, a partir da ferramenta Google Earth Pro, com o objetivo de produzir diagnóstico 

morfológico e dimensional de algumas prisões na Itália e na Noruega. Para o diagnóstico, 

foram estabelecidos os seguintes critérios de observação: sistemas de acesso/controle – 

entradas de pedestres e veículos, torres de vigia, barreiras que separam as prisões das cidades, 

cercas de metal leve, cercas de metal pesado – e locais funcionais – edifícios, áreas de 

circulação, espaços abertos delimitados por cerca, áreas de estacionamento ao ar livre, áreas 

verdes, áreas de esportes ao ar livre e áreas de construção.
2
 

O objetivo do diagnóstico foi expor a política prisional predominante em cada 

país, entendendo que a época da construção, a colocação no ambiente urbano, o tamanho e a 

composição das diferentes partes de um estabelecimento prisional são seus reflexos. Nesse 

sentido, serão expostas algumas considerações relevantes para o breve desenho da arquitetura 

prisional italiana e norueguesa pretendida neste trabalho a fim de auxiliar na compreensão do 

âmbito estético da arquitetura e sua relação com a política prisional. 

3.2.1. Itália 

A arquitetura prisional na Itália é fortemente marcada por construções antigas, 

quando a punição era pensada de forma repressiva e punitiva. Volterra, em Pisa, é uma das 

mais antigas prisões italianas, tendo sua construção iniciada em 1474. À época, o pensamento 

                                                           
2
Para tal, os capítulos Prisons Between Territory and Space: A Comparative Analysis Between Prison 

Architecture in Italy and Norway (3) e Penal Ideology and Prison Architecture (13) do livro Prison, Architecture 

and Humans foram tidos como subsídio para coleta das informações. 
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dominante em relação à política prisional era de repressão e punição, sendo composta por 

antigas muralhas e torres que conferem um aspecto de fortaleza à prisão e constituindo então 

um elemento de referência marcante na paisagem. Foi construída em local afastado do centro 

urbano a fim de garantir isolamento em relação à sociedade (PORRO; FRANSSON, 2018).  

Figura 2 – Fachada lateral de Volterra 

 

Fonte: Randrs
3
 

Rebibbia, localizada em Roma, constitui vasto complexo prisional dividido em 

três pavilhões, cuja capacidade é para 2121 detentos. Uma das partes é destinada a mães 

detentas com bebês, que permanecem na prisão até os três anos de idade. Construída em 1946, 

a prisão é retangular e panóptica, de forma a possibilitar a observação contínua. Nesse 

sentido, controle e segurança se mostram como fatores importantes – e a arquitetura panóptica 

garante tais fatores (PORRO; FRANSSON, 2018).  

A Prisão de Turim foi construída em 1980 e passou por reformas de expansão 

entre 1990 e 2000. Como Rebibbia, também possui estrutura física adaptada para mães 

detentas e seus filhos. É uma das prisões italianas mais bem equipadas para o atendimento de 

detentos com deficiência física e mental. Há ainda uma terceira prisão adaptada para 

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.randrs.ru/photo-id-4408.html>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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acomodar mães detidas e seus bebês: Pagliarelli, em Palermo, construída em 1980 (PORRO; 

FRANSSON, 2018).  

É possível constatar que as prisões italianas de construção mais antiga – 

Volterra e Rebibbia – refletem, em sua arquitetura, uma intenção punitiva. Tal intenção é 

afirmada no uso de muros altos e retilíneos, que marcam a força da punição, a intenção 

segregatória em relação à sociedade e o isolamento em relação aos demais detentos. Dessa 

forma, a estrutura panóptica possibilita e reforça a política prisional vigente à época.  

Em contrapartida, as prisões de construção mais recente têm demonstrado 

mudanças na concepção do objetivo da pena de privação de liberdade, que deixou de ter 

cunho apenas punitivo para então dar lugar à intenção de recuperação dos detentos. Além 

disso, as demais prisões de construção recente – Prisão de Turim e Pagliarelli – passaram a 

ocupar áreas mais centrais da cidade, de forma a inseri-las no contexto urbano e, portanto, 

aproximá-las da sociedade. 

3.2.2. Noruega 

A Noruega é marcada por possuir prisões de construção relativamente recente. 

As mais antigas, de Oslo e de Ålesund, respectivamente de 1851 e 1864, passam por 

constantes reformas e adaptações uma vez que foram concebidas num período em que 

repressão, punição, controle, segurança e disciplina eram fatores determinantes na aplicação 

da pena. Ambas as prisões se encontram localizadas mais próximas do centro das respectivas 

cidades em relação às demais prisões, que foram construídas um pouco mais afastadas 

(PORRO; FRANSSON, 2018).  

Nesse sentido, a Prisão de Oslo, com traços do Revivalismo Gótico, é 

associada ao início da busca pelo enfoque da reabilitação em detrimento do castigo físico 

típico da Idade Média. O castigo corporal foi rejeitado em lugar da preocupação com a 

mudança de comportamento e o encarceramento passou então a ser considerado como uma 

oportunidade dada ao infrator de refletir, se arrepender e se reconciliar com Deus – sendo 

necessários, para tanto, solidão e isolamento. Cabe afirmar então que a Prisão de Oslo teve 

inspiração no Sistema Filadélfia, bem como nas ideias de Jeremy Bentham, uma vez que a 

intenção era introduzir um método mais humanizado de punição. (FRIDHOV; GRØNING, 

2018).  
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Para sustentar esse ideal, a arquitetura foi adaptada a pequenas celas solitárias, 

sendo as áreas comuns, sobretudo, para a realização do trabalho. Não havia ainda a concepção 

do lazer, ao passo que espaços destinados a esse fim eram inexistentes. Mesmo nos espaços de 

uso comum, como a igreja, era possível perceber o objetivo pretendido de isolamento: o 

anfiteatro era feito com barreiras para que os detentos não pudessem estabelecer contato uns 

com os outros – nem sequer visual. É possível perceber também na arquitetura a grande 

importância atribuída à segurança, uma vez que a prisão foi erguida com muros espessos e 

altos, de forma que tudo poderia ser observado da torre central (FRIDHOV; GRØNING, 

2018).  

Figura 3 – Desenho com vista aérea da Prisão de Oslo  

 

Fonte: Snip View
4
 

A concepção panóptica constituiu, nesse contexto, um regime benéfico tanto 

para os detentos quanto para a sociedade: esta se tornaria mais segura para os cidadãos, 

enquanto aqueles teriam a oportunidade de serem recuperados e dissuadidos de cometer novos 

crimes (FRIDHOV; GRØNING, 2018). Nesse sentido, a Prisão de Ålesund, umas das mais 

antigas prisões norueguesas, tendo sua construção concluída em 1864; também revela o 

objetivo de recuperação por meio do isolamento na concepção panóptica. É uma prisão 

pequena, com área de 1499 m² e ocupação para 27 pessoas (PORRO; FRANSSON, 2018). 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.snipview.com/q/Botsfengselet>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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Ullersmo, prisão industrial, foi construída em 1970 devido à necessidade de 

oferecer um novo modelo de prisão, uma vez que o isolamento já não se mostrava satisfatório 

e surgiu então a necessidade de permitir a interação social. Anteriormente a esse contexto, 

fora revisada a Lei da Prisão de 1902, em 1958, com novo raciocínio: o foco passou a ser a 

ressocialização pela interação social ao invés do isolamento. Essa mudança é claramente 

percebida observando, no interior da prisão, a presença de grandes salas para oficinas e 

interação social. Dessa forma, a valorização do trabalho foi também fator determinante na 

tentativa de promover a recuperação. Além disso, foram incorporados na prisão salas de 

interação para os detentos, ginásio e campo de futebol; evidenciando a intenção de permitir a 

interação social também como mecanismo de recuperação e posterior ressocialização 

(PORRO; FRANSSON, 2018).  

Figura 4 – Fachada frontal da Prisão de Ullersmo 

 

Fonte: Wikiwand
5
 

A preocupação com a segurança também esteve presente no projeto de 

Ullersmo, vista na construção de uma grande parede perimetral e de um sistema de passagens 

subterrâneas que impediria que os prisioneiros se desviassem no caminho entre as celas e as 

oficinas. Externamente, a prisão reflete o funcionalismo, que predominava na arquitetura 

desde 1920, cujo fundamento era a omissão de ornamentações supérfluas, dando lugar às 

linhas retas e limpas; valorizando as possibilidades funcionais (PORRO; FRANSSON, 2018). 

                                                           
5
 Disponível em: <http://www.wikiwand.com/en/Ullersmo_Prison>. Acesso em: 16 nov. 2018.  
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A prisão de Telemark teve sua construção concluída em 1993, com capacidade 

para custodiar 82 detentos. Constitui prisão de alta segurança com uma divisão para segurança 

especial (PORRO; FRANSSON, 2018); no entanto, o foco da pretendida segurança não está 

na arquitetura, mas nas relações – que criam segurança. A chamada segurança dinâmica é 

então proporcionada pelo relacionamento contínuo dos agentes prisionais com os detentos e 

passou a ser um importante passo em direção à recuperação por meio da interação social 

(FRIDHOV; GRØNING, 2018). 

A prisão de Halden, construída entre 2006 e 2009, apresenta importantes 

inovações na condução da questão prisional na Noruega. Oferecendo um serviço de alta 

segurança, é considerada a prisão mais moderna do país (PORRO; FRANSSON, 2018). 

Figura 5 – Desenho com vista aérea da Prisão de Halden  

 

Fonte: Archy Daily
6
 

O enfoque na reabilitação dos detentos e na oferta de serviços de saúde, 

educação e trabalho é revelado em aspectos arquitetônicos como o design moderno e 

minimalista da prisão, bem como em seu entorno, uma vez que está localizada em uma região 

de campo com florestas – que acabam humanizando o ambiente (FRIDHOV; GRØNING, 

2018). Nesse sentido, é interessante observar no desenho a presença de árvores dentro do 

                                                           
6
 Disponível em: <https://www.archdaily.com/154665/halden-prison-erik-moller-arkitekter-the-most-humane-

prison-in-the-world >. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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perímetro dos muros, revelando essa intenção. A Prisão de Oslo, por sua vez, manteve as 

árvores externas em ao perímetro dos muros que circundam o cárcere.  

Uma observação interessante feita no diagnóstico refere-se ao formato de 

muros e cercas das prisões e sua relação com política prisional predominante em cada país. A 

maioria das prisões estudadas apresentou modelos mais lineares, enquanto poucas 

apresentaram modelos curvilíneos e, em casos pontuais, houve uma combinação de ambos os 

modelos. Na Itália, a quase totalidade de muros e cercas se mostrou linear, de forma que 

apenas na Noruega foram encontradas cercas essencialmente curvilíneas. Mais uma vez, a 

arquitetura revela por meio da estética a política prisional: a cerca linear reforça as intenções 

de controle, rigidez e isolamento; por outro lado, a cerca curvilínea sugere um ambiente mais 

acolhedor. Cabe ressaltar também que as barreiras internas constituem uma característica 

típica italiana, enquanto na Noruega sua presença se resume apenas à Prisão de Oslo 

(PORRO; FRANSSON, 2018). 

Por fim, cabe expor um trecho de entrevista do ex-ministro da Justiça Knut 

Storberget, da Noruega, quando da inauguração da prisão de Halden, em 2010: 

Estou convencido de que a arquitetura tem implicações na forma como conseguimos 

obter infratores de volta à sociedade. Mas a arquitetura da prisão é exigente. Deve 

criar um ambiente humano que ajude as pessoas a voltarem à sociedade, garantindo 

ao mesmo tempo a segurança de outros detentos, dos funcionários e da comunidade 

envolvente (FRIDHOV; GRØNING, 2018, p. 272, tradução nossa).
7
 

 

Storberget considerou segurança, humanidade e recuperação como valores-

chave na construção da prisão de Halden, tendo a arquitetura como meio de promover esses 

valores. Os edifícios, enquanto arquitetura, comunicam intenções – como percebemos em 

igrejas, tribunais e universidades. A arquitetura raramente é indiferente à finalidade 

pretendida do edifício, de forma que sua estrutura física reflete sua finalidade. Os arquitetos 

sabem o que querem transmitir na arquitetura por meio de materiais, cores, formatos e 

localização em relação às demais construções; o expectador, por sua vez, experimenta o 

resultado esteticamente agradável ou bonito, provocador ou repulsante. A arquitetura provoca 

as mais variadas sensações e é necessário considerar, especialmente no caso da arquitetura 

                                                           
7
 I am convinced that architecture has implications for how we succeed in getting offenders back into society. 

But prison architecture is demanding. It should create a human environment that helps people get back on track, 

while at the same time securing the safety of other inmates, staff and the surrounding community.  
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prisional, quais reações ou impressões devem ser provocadas nas pessoas que utilizam o 

espaço.  

3.3. Arquitetura prisional no Brasil 

Cabe retomar algumas peculiaridades da trajetória brasileira a fim de 

compreender como surgiram os estabelecimentos prisionais que temos atualmente em razão 

da mudança de concepção de pena – que deixou ser punição física e se tornou privação de 

liberdade.  

O Brasil, na condição de colônia portuguesa, não dispunha de um Código Penal 

e se submetia às Ordenações Filipinas – código vigente em Portugal (DI SANTIS; 

ENGBRUCH, 2012). O livro V trazia o rol de crimes e suas respectivas penas a serem 

aplicadas no Brasil; dentre elas: confisco de bens, humilhação pública, açoite, mutilação, 

queimaduras, galés e morte. A Constituição de 1824 extingue no artigo 179, inciso XIX “os 

açoites, a tortura, a marca de ferro quente e as principais penas físicas” e determina no inciso 

XXI que “as cadeias serão seguras, limpas, bem arejadas; havendo diversas casas para a 

separação dos réus conforme suas circunstâncias e a natureza dos seus crimes” (BRASIL, 

1824).  

O Código Criminal do Império é estabelecido em 1830 e introduz no Brasil a 

pena de privação de liberdade para a maioria dos crimes sem, no entanto, estabelecer um 

sistema prisional – de forma que essa definição seria feita pelos governos provinciais. As 

comissões responsáveis por visitar as cadeias relataram já nessa época problemas típicos da 

atual realidade dos estabelecimentos prisionais: a insuficiência de espaços adequados para o 

cumprimento das penas definidas pela lei; a falta de vagas e, portanto, a superlotação; a 

precariedade da estrutura física que resulta em más condições de habitação para o detento e a 

violência praticada pelos agentes penitenciários nas cadeias (DI SANTIS; ENGBRUCH, 

2012). 

Estabelecida a privação de liberdade como forma de cumprimento de pena, fez-

se necessário reestruturar a concepção estrutural das prisões. Anteriormente à Constituição de 

1824 e ao Código Criminal de 1830, a Cadeia Pública e a Câmara Municipal compartilhavam 

o mesmo prédio – sendo a cadeia no primeiro pavimento, que abrigava os detentos em amplo 
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espaço livre sem nenhuma separação, e a câmara no segundo (DI SANTIS; ENGBRUCH, 

2012).  

As Casas de Correção do Rio de Janeiro e de São Paulo, inauguradas 

respectivamente em 1850 e 1852, tiveram forte influência do panóptico de Jeremy Bentham e 

do Padrão Auburn. Ambas as prisões contavam com celas individuais, pátios e locais 

reservados às oficinas de trabalho – o Brasil encontrou grande identificação com sistema 

auburniano devido, sobretudo, ao momento de escravidão que vivia (DI SANTIS; 

ENGBRUCH, 2012). 

Nesse sentido, o Sistema Prisional de São Paulo apresenta alguns pontos 

interessantes no que diz respeito à arquitetura. Houve uma mudança gradual no tratamento do 

detento, de forma que essa mudança culminou na necessidade de adaptação da estrutura física 

dos estabelecimentos prisionais. Entre as décadas de 70 e 80 do século XXI, quando vigorava 

um estado mais ditatorial, havia a intenção de correção dos detentos com disciplina e de 

asseguração de controle com vigilância. No entanto, começava a aparecer também a intenção 

ressocializadora a partir da ética do trabalho, visando ao convívio social após o crime 

(CHIES, 2013). 

A Penitenciária de São Paulo exibe traços típicos do Sistema Auburn e remete, 

portanto, a ordem e disciplina. Construída a partir de 1911 e inaugurada em 1920 na região de 

Carandiru, foi considerada penitenciária modelo nacional nos quesitos arquitetônicos e 

administrativos. A intenção de recuperação era clara uma vez que os detentos produziam sua 

comida, confeccionavam calçados, frequentavam a escola interna e aprendiam artes plásticas. 

A Penitenciária de São Paulo ficou marcada por ordem e disciplina; nesse sentido, o trabalho 

desenvolvido pelos detentos representou importante papel no processo de recuperação, 

tornando-a modelo de penitenciária na América Latina no início do século XXI (AZEVEDO, 

1997). 

É interessante observar que a Penitenciária de São Paulo foi concebida segundo 

o Padrão Paralelo com o corredor central interligando os pavilhões. Tal disposição espacial 

permite a circulação dos agentes penitenciários e dos demais funcionários com presteza. Cabe 

salientar também que a fachada frontal do primeiro pavilhão revela intenções de ordem e 

disciplina com seus ângulos retos, bem como com o paralelismo na disposição das janelas – 

observado também nas árvores do jardim.  
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Figura 6 – Padrão Paralelo na Penitenciária de São Paulo 

 

Fonte: São Paulo Antiga
8
 

 

Figura 7: Fachada frontal da Penitenciária de São Paulo 

 

Fonte: São Paulo Antiga
9
 

                                                           
8
 Disponível em: <http://www.saopauloantiga.com.br/penitenciaria-de-sao-paulo/>. Acesso em: 16 nov. 2018.  

9
 Disponível em: <http://www.saopauloantiga.com.br/penitenciaria-de-sao-paulo/>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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O período da redemocratização representou o declínio da intenção repressiva 

com a humanização das prisões, de forma que um novo modelo de prisão deveria permitir a 

recuperação do detento por meio do trabalho. Em São Paulo, para legitimar esse modelo, a 

Lei Estadual nº 1238 de 22 de dezembro de 1976 instituiu a Fundação de Amparo ao Detento 

Trabalhador – FUNAP. Conforme enunciado no Art. 3º da referida lei, a FUNAP objetiva 

“contribuir para a recuperação social do preso e para a melhoria de sua condição de vida por 

meio da elevação do nível de sanidade física e moral, do adestramento profissional e do 

oferecimento de oportunidade de trabalho remunerado”. Assim, pode-se perceber nesse 

período a transição para uma política penitenciária estatal (WACQUANT, 2008). 

Em 1980 foi instaurado o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária – CNPCP a fim de conduzir a implementação e a execução de uma política 

criminal e penitenciária no Brasil. Em 1994 o CNPCP publicou a primeira resolução sobre 

construção, ampliação e reforma de estabelecimentos prisionais – com uma adaptação em 

2005 e a versão atualmente em vigor, de 2011. A Resolução nº 9 de 19 de novembro de 2011 

deu origem ao documento conhecido como Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal e 

consiste em referência nacional para quaisquer obras de estabelecimentos prisionais uma vez 

que fixa parâmetros desejáveis de acessibilidade, permeabilidade do solo, conforto 

bioclimático e impacto ambiental aliados a conforto, segurança e durabilidade.  

O documento traz recomendações diversas sobre o que se deve considerar 

quando da construção, ampliação ou reforma de estabelecimentos prisionais: 

A criatividade deve ser estimulada na elaboração de um projeto para 

estabelecimento prisional, porém há alguns aspectos que devem ser considerados 

para que atinja o objetivo a que se propõe a edificação. Deve-se ter consciência da 

importância que tem a definição de uma linha de projeto que poderá vir a facilitar a 

administração e a manutenção do edifício proposto e, consequentemente, influir no 

comportamento das pessoas que dele fazem uso. É fundamental favorecer as 

instalações com um mínimo de conforto, procurando soluções viáveis que permitam 

o grau de segurança necessário. É importante observar no terreno proposto sua 

topografia e a orientação da implantação da edificação que impactam diretamente na 

insolação e na ventilação natural, levando-se em conta as condições climáticas e 

regionais e respeitando as particularidades quanto a aeração, ventilação e iluminação 

naturais (BRASIL, 2011, p. 27). 

 

A partir dessa resolução o DEPEN pode disponibilizar às unidades federadas 

interessadas os elementos técnicos – projeto básico de arquitetura, projeto básico de 

engenharia e planilha orçamentária estimativa como um projeto-padrão. Segundo as Diretrizes 
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Básicas para Arquitetura Penal, essa medida representaria grandes ganhos de qualidade na 

gestão da política penitenciária, uma vez que muitos estados transferiam a responsabilidade de 

elaboração de projetos a empresas privadas que, por sua vez, têm maior compromisso com o 

resultado financeiro do empreendimento em detrimento das finalidades e das circunstâncias 

ideais da execução penal. 

Cabe ressaltar que no Brasil alguns tipos de estabelecimento atendem à função 

prisional e estão relacionados no Anexo III: 

a) estabelecimentos penais: todos aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de 

alojar ou atender pessoas presas quer provisórias, quer condenadas, ou ainda aquelas 

que estejam submetidas à medida de segurança;  

b) estabelecimentos para idosos: estabelecimentos penais próprios, ou seções, ou 

módulos autônomos incorporados ou anexos a estabelecimentos para adultos 

destinados a abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60 anos de idade ao 

ingressarem ou as que completem essa idade durante o tempo de privação de 

liberdade;  

c) cadeias públicas ou estabelecimentos congêneres: estabelecimentos penais 

destinados ao recolhimento de pessoas presas em caráter provisório;  

d) penitenciárias: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas 

presas com condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado dotadas de 

celas individuais e coletivas;  

e) colônias agrícolas, industriais ou similares: estabelecimentos penais destinados a 

abrigar pessoas presas que cumprem pena em regime semiaberto;  

f) casas do albergado: estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas 

que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto ou pena de limitação de 

fins de semana;  

g) centros de observação criminológica: estabelecimentos penais de regime fechado 

e de segurança máxima onde devem ser realizados os exames cujos resultados serão 

encaminhados às Comissões Técnicas de Classificação, as quais indicarão o tipo de 

estabelecimento e o tratamento adequado para cada pessoa presa;  

h) hospitais de custódia e tratamento, aqui denominados serviço de atenção ao 

paciente judiciário: estabelecimentos penais destinados a atender pessoas submetidas 

à medida de segurança;  

i) complexos ou conjuntos penais: conjunto arquitetônico de unidades penais que 

formem um sistema de atendimentos com algumas funções centralizadas e 

compartilhadas pelas unidades que o constituem;  

j) central de penas e medidas alternativas: estabelecimentos destinados a atender 

pessoas que cumprem penas e medidas alternativas (BRASIL, 2011, p. 24-25). 

 

É importante ressaltar também que o documento em questão faz referência a 

espaços funcionais, de forma que 

os projetos para estabelecimentos prisionais deverão prever, conforme o caso e o uso 

a que se destina o estabelecimento, os módulos conforme o programa de 

necessidades, atendendo a atividades:  

a) administrativas;  

b) de almoxarifado;  

c) de atuação de estagiários;  
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d) de serviços (alimentação, lavanderia, manutenção);  

e) de convivência; 

f) de solário;  

g) de refeição;  

h) religiosas;  

i) educativas;  

j) esportivas e de lazer;  

k) laborais;  

l) de visitas às pessoas;  

m) de visita íntima;  

n) de atendimento médico;  

o) de atendimento odontológico;  

p) de atendimento psicológico;  

q) de atendimento do serviço social;  

r) de atendimento jurídico;  

s) de comunicação reservada entre a pessoa presa e seu advogado;  

t) de enfermaria;  

u) de alojamento para agentes ou monitores;  

v) de alojamento para guarda externa;  

w) de berçário e/ou creche (BRASIL, 2011, p. 45-46).  

 

O Anexo IV das Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal constitui material de 

referências acerca da capacidade dos estabelecimentos prisionais; parâmetros arquitetônicos 

para a acomodação dos detentos – área mínima, diâmetro mínimo e cubagem mínima das 

celas individuais e das celas coletivas –; localização considerando facilidade de acesso, 

presteza das comunicações e conveniência socioeconômica; acessos e circulações de forma a 

possibilitar um bom fluxo dos detentos e dos funcionários; conforto ambiental – ventilação e 

iluminação naturais –; dentre outros aspectos. A construção de estabelecimentos prisionais 

deve obedecer a tais parâmetros de forma a garantir a segurança pretendida sem, contudo, 

privar os detentos de conforto (BRASIL, 2011). O quadro a seguir traz a relação da 

capacidade máxima de detentos segundo tipo de estabelecimento prisional: 

Quadro 1 – Capacidade máxima de detentos segundo estabelecimento prisional 

 

Fonte: Diretrizes Básicas pra Arquitetura Penal (BRASIL, 2011) 

Estabelecimento Prisional Capacidade Máxima

Penitenciária de Segurança Máxima 300

Penitenciária de Segurança Média 800

Colônia Agrícola, Industrial ou similar 1000

Casa do Albergado ou similar 120

Centro de Observação Criminológica 300

Cadeia Pública 800
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Além desses mínimos é necessário observar que um módulo de celas não 

ultrapasse a capacidade de 200 detentos e que haja nas penitenciárias e nas cadeias públicas o 

mínimo de 2% de celas individuais em relação à capacidade total caso seja necessário isolar 

algum detento que apresente problemas de convívio. A cela individual deve ter diâmetro 

mínimo de 2m, área mínima de 6m² e cubagem mínima de 15m³ com cama, área de 

higienização pessoal – lavatório e aparelho sanitário – e área de circulação. Deve haver, ainda, 

pelo menos uma área com diâmetro mínimo de 1,5m que possibilite um giro de 360°. No caso 

da cela acessível, as dimensões do mobiliário devem atender às condições de alcance manual 

e visual previstos na Norma Brasileira – NBR 9050/2004
10

e ser disposto de forma a não 

obstruir uma faixa livre mínima de circulação interna de 0,90 m de largura prevendo área de 

manobras para o acesso a sanitário, camas e armários.  

Ainda segundo as Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal deve-se primar por 

aspectos de harmonização do ambiente com a vida humana de forma a favorecer o equilíbrio, 

a saúde e a tranquilidade. Para tal devem ser considerados itens como pintura, cores, 

acabamento e configuração espacial que minimizem a sensação de opressão, respeitem o 

espaço pessoal e obedeçam aos parâmetros de conforto ergonômico. Tais cuidados são 

necessários para minimizar os efeitos da prisionalização, nocivos à saúde mental não só dos 

detentos, mas também dos funcionários que vivenciam os espaços prisionais.  

Quadro 2 – Medidas mínimas segundo capacidade da cela  

 

Fonte: Diretrizes Básicas pra Arquitetura Penal (BRASIL, 2011) 

                                                           
10

 A NBR 9050/2004, intitulada “Acessibilidade a edificações, mobiliário e espaços e equipamentos urbanos”, 

define critérios e parâmetros técnicos no meio urbano de forma a atender às necessidades de deslocamento de 

pessoas com deficiência, gestantes e idosos. Uma atualização da norma foi publicada em 2015. 

Capacidade (vaga) Tipo Diâmetro mínimo Área mínima (m²) Cubagem mínima

1 cela individual 2 6 15

2 2 7 15

3 2,6 7,7 19,25

4 2,6 8,4 21

5 2,6 12,75 31,88

6 2,85 13,85 34,6

7 2,85 13,85 34,6

8 2,85 13,85 34,6

cela coletiva
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É necessário salientar que o Sistema Prisional no Brasil apresenta um cenário 

um tanto complexo com realidades antagônicas: ao passo que tem havido um robusto 

incremento quantitativo do encarceramento e o consequente agravamento das precárias 

condições em que vive a população prisional, cresce a produção de normas e diretrizes 

políticas que prometem direitos sociais aos detentos – Plano Nacional de Saúde do Sistema 

Penitenciário, instituído em 2004 pelo Ministério da Saúde; Lei nº 11.942 de 28 de maio de 

2009 que alterou a LEP a fim de assegurar condições assistenciais mínimas a mães detentas e 

seus bebês; Lei nº 12.313 de 19 de agosto de 2010 que alterou a LEP com o intuito de prever 

assistência jurídica ao detento por meio da Defensoria Pública e as Diretrizes Nacionais para 

Oferta de Educação nos Estabelecimentos Prisionais segundo Resolução CNPCP nº3 de 11 de 

março de 2009. Existe, portanto, um esforço consolidado de reflexão crítica a respeito da 

natureza punitiva de encarceramento que se tem observado (CHIES, 2013).  

Conforme pontua Carlos Aguirre, 

as prisões (instituição e ambiente carcerário) já são em si muitas coisas ao mesmo 

tempo: [...] instituições que representam o poder e a autoridade do Estado; arenas de 

conflito, negociação e resistência; espaços para a criação de formas subalternas de 

socialização e cultura; poderosos símbolos de modernidade (ou de ausência dela); 

artefatos culturais que representam contradições e tensões que afetam as sociedades; 

empresas econômicas que buscam manufaturar tanto bens de consumo como 

eficientes trabalhadores; centros para a produção de distintos conhecimentos sobre 

as classes populares; e, finalmente, espaços onde amplos segmentos da população 

vivem parte de suas vidas e formam suas visões de mundo entrando em negociações 

e interações com outros indivíduos e com autoridades do Estado (AGUIRRE, 2009 

apud CHIES, 2013). 

 

Por fim, cabe pontuar que cada elemento arquitetônico representa um papel 

único em sua relação com os demais elementos arquitetônicos, bem como com a vida 

daqueles para quem a arquitetura em questão se oferece como linguagem e instrumento. A 

arquiteta especializada em arquitetura prisional Suzann Cordeiro de Lima afirma que cada 

edificação constitui obra única à medida das conexões singulares que é capaz de promover 

entre o meio ao seu redor e os indivíduos que dela usufruem – fato que a caracteriza, 

inclusive, como arquitetura (LIMA, 2013).  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho consiste em pesquisa qualitativa. Os instrumentos de 

levantamento de dados abrangem pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevista 

semiestruturada, estudo de caso e observação não participante por meio de visitas técnicas. 

A pesquisa bibliográfica segundo Gil (2010) é elaborada com base em material 

já publicado e inclui livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos 

– podendo o material ser impresso ou disponibilizado na internet. Esse tipo de pesquisa é 

essencial ao trabalho uma vez que permite fundamentação teórica. A pesquisa documental, 

por sua vez, constitui informações geralmente obtidas internamente à organização: relatos de 

pesquisas, atos jurídicos, relatórios, boletins e jornais de empresas.  

Conforme Flick (2004), as entrevistas semiestruturadas são aquelas cujo roteiro 

é semiestruturado – não sendo, portanto, padronizado. Esse tipo de entrevista confere 

flexibilidade ao pesquisador, que pode incluir e excluir questões, bem como modificar sua 

ordem em função das respostas obtidas (FLICK, 2004 apud SILVA, 2014). Já o estudo de 

caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos a fim de obter amplo e 

detalhado conhecimento (GIL, 2010). A observação é procedimento fundamental na 

construção de hipóteses e permite que os dados sejam percebidos diretamente na realidade de 

interesse (GIL, 2010). 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em literatura específica e a 

pesquisa documental correspondeu a estudo de legislação – LEP e Diretrizes Básicas para 

Arquitetura Penal – e consultas nas bases do Sistema Integrado de Gestão Prisional - SIGPRI 

e do INFOPEN. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com as arquitetas da 

Diretoria de Infraestrutura da Superintendência de Infraestrutura e Logística da SULOT da 

SEAP e com os diretores das unidades prisionais visitadas. 

Foi realizado estudo de caso considerando diferentes concepções de unidades 

prisionais verificadas em Minas Gerais, a saber: histórica, tradicional, moderna, alternativa, 

Associação de Proteção e Amparo aos Condenados e Complexo Penitenciário de Parceria 

Público-Privada.  

As visitas técnicas foram realizadas em oito unidades prisionais localizadas na 

RMBH. A fim de vislumbrar diferentes realidades, dadas as suas especificidades de público, 
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modelo estrutural, concepção administrativa e finalidade, as unidades prisionais selecionadas 

foram Penitenciária José Maria Alkimin – Ribeirão das Neves, Complexo Penitenciário 

Feminino Estevão Pinto – Belo Horizonte, Presídio Antônio Dutra Ladeira – Ribeirão das 

Neves, Penitenciária Nelson Hungria – Contagem, Centro de Remanejamento do Sistema 

Prisional - Gameleira – Belo Horizonte, Centro de Referência à Gestante Privada de 

Liberdade – Vespasiano, Complexo Penitenciário de Parceria Público-Privada – Ribeirão das 

Neves, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Santa Luzia.  

Considerando o aspecto funcional da arquitetura, a observação das unidades 

prisionais se deu por meio das seguintes categorias de análise: dimensão espacial; 

possibilidades oferecidas de circulação dos detentos e dos funcionários, bem como de 

realização dos fluxos de atividades e insumos; condições de uso e conservação; adequação da 

lotação à capacidade e condições de habitação segundo fatores de salubridade e conforto 

ergonômico. 

O aspecto estético da arquitetura também constituiu matéria de observação, de 

forma que as impressões e as sensações causadas pelo tamanho das cercas, pela iluminação, 

pelas cores utilizadas, pelo tamanho dos muros e pela presença – ou ausência – de divisões 

internas foram registradas. 

Por fim, um terceiro aspecto da arquitetura foi observado: a inserção no 

contexto urbano e a interação existente entre a unidade prisional e seu entorno.  
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5. SISTEMA PRISIONAL DE MINAS GERAIS 

A primeira unidade prisional de Minas Gerais, a Penitenciária José Maria 

Alkimin, foi inaugurada em 1938 pelo presidente Getúlio Vargas. Desde então, havia uma 

dualidade de competências para o acautelamento dos detentos, de forma que aos distritos 

policiais cabia a guarda dos detentos provisórios e, às penitenciárias, a custódia dos detentos 

condenados. Entretanto, com o aumento do crime, o número de detentos condenados 

aumentou significativamente e, a despeito do aumento do número de vagas com a construção 

de novas unidades prisionais, a demanda por novas vagas ainda era expressiva e houve a 

necessidade de conferir maior robustez ao Sistema Prisional (PAIXÃO, 1991).  

O Sistema Prisional de Minas Gerais era constituído em julho de 2016, 

segundo dados junto ao DEPEN, por 236 estabelecimentos prisionais – dentre penitenciária, 

cadeia pública, casa do albergado, centro de observação criminológica/remanejamento, 

colônia agrícola/industrial e hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Tais 

estabelecimentos prisionais foram construídos em épocas distintas a partir diferentes 

concepções arquitetônicas.  

Atualmente, a atividade de administração prisional em Minas Gerais é 

atribuída a uma secretaria
11

: a SEAP, criada em 2016 pela Lei nº 22.257 de 27 de julho de 

2016. O Art. 23 estabelece como competências “planejar, organizar, coordenar e gerir a 

política prisional assegurando a efetiva execução das decisões judiciais e privilegiando a 

humanização do atendimento e a inclusão social dos indivíduos em cumprimento de pena”. A 

SEAP é organizada em três subsecretarias, a saber: Subsecretaria de Segurança Prisional - 

SSP; Subsecretaria de Humanização do Atendimento - SUHUA e Subsecretaria de Gestão, 

Logística e Tecnologia - SULOT, segundo o Art. 2º do Decreto nº 47.087 de 23 de novembro 

de 2016 de forma a atuar segundo tais frentes.  

A necessidade da criação de uma secretaria de administração prisional 

evidencia que o Sistema Prisional se expandiu consideravelmente nas últimas décadas. Cabe 

salientar, portanto, que as unidades prisionais conferem grande importância à condução da 

questão carcerária e devem ser cuidadosamente consideradas.  

                                                           
11

 Anteriormente à Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, a administração prisional era feita pela Subsecretaria 

de Administração Prisional da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP. 
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Um dos maiores desafios acerca do estudo da arquitetura prisional em Minas 

Gerais é a ausência de um padrão. Conforme exposto anteriormente, a pena privativa de 

liberdade surgiu num contexto em que não havia estabelecimentos prisionais destinados à 

custódia permanente, de forma que repartições públicas foram assumidas para desempenhar 

essa função. Tal situação se intensificou em razão da falta de recursos financeiros para 

empreender a construção de novas unidades prisionais a fim de acompanhar a necessidade de 

aumento do número de vagas devido à criminalidade crescente. 

Assim, considerando a expansão ausente de padrão e ocorrida em épocas 

distintas, serão analisadas oito unidades prisionais localizadas na RMBH que contemplam a 

variedade de concepções arquitetônicas nas épocas de construção ou ativação como unidade 

prisional.  

5.1. Penitenciária José Maria Alkimin 

A Penitenciária José Maria Alkimin - PJMA foi concebida como Penitenciária 

Agrícola de Neves - PAN. O início da construção se deu em 1927 e a inauguração aconteceu 

11 anos mais tarde, em 1938, pelo então presidente Getúlio Vargas. Seus pavilhões tiveram 

inspiração na arquitetura modernista de estabelecimentos prisionais da Inglaterra e da França; 

quanto ao modelo estrutural, remete ao Padrão Paralelo, com corredor central interligando os 

pavilhões. Foi a primeira penitenciária de Minas Gerais e, em 2007, foi tombada pelo 

Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural de Ribeirão das Neves.  

O presidente à época,Washington Luís, solicitou a construção da penitenciária 

numa região rural de Contagem conhecida como Fazenda das Neves. A penitenciária foi 

concebida para possibilitar trabalho aos detentos, de forma que havia cultivo de lavoura, 

criação de gado e confecção de calçados, uniformes e tijolos. Em função da vocação agrícola, 

uma vez que predominava esse tipo de trabalho à época – tanto dos detentos quanto dos 

agentes carcerários
12

, a PJMA constituiu durante muitos anos como modelo de penitenciária 

no Brasil para recuperação dos detentos por meio do trabalho.  

A PJMA está localizada ao final do município de Ribeirão das Neves, 

relativamente próxima ao centro urbano. Uma vez que quando da construção o local era 

isolado, os trabalhadores precisaram abrir uma estrada para facilitar o acesso e construir casas 

                                                           
12

 À época, a carreira correspondente à de agente penitenciário que temos atualmente era a de agente carcerário. 
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no entorno para que pudessem estar próximos às suas famílias. Hoje essas casas permanecem 

como moradia de alguns funcionários da PJMA e de cidadãos do município, sendo que uma 

das casas é destinada ao funcionamento Defensoria Pública.  

O primeiro portão de acesso é seguido por um extenso jardim com palmeiras 

imperiais. O Fórum de Ribeirão das Neves está localizado ao lado da entrada da PJMA e 

representa grande contraste, uma vez que é moderno e suntuoso, enquanto a PJMA revela 

traços do modernismo dos anos 1920 e marcas do tempo.  

Figura 8 – Vista aérea da PJMA  

 

Fonte: Google Maps, 2018 

A visita à PJMA aconteceu no dia 09/10/18 e foi conduzida pelo Diretor de 

Segurança. Foi necessário realizar cadastro para o ingresso nas dependências e foi realizada 

ainda revista com detector de metais. Há duas salas destinadas à revista, sendo que agentes 

penitenciárias realizam a revista em mulheres e agentes penitenciários realizam a revista em 

homens.  

Há um jardim à entrada e, à direita do jardim, encontra-se o alojamento dos 

agentes penitenciários – uma vez que há plantão noturno. O módulo administrativo também 

está localizado logo à entrada, tendo salas para fins específicos. O local é bem cuidado, no 

entanto, bastante degradado. Desde a inauguração em 1938, a PJMA nunca passou por 
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qualquer tipo de reforma – apenas reparos de emergência e pinturas, de forma que a marca do 

tempo é visível em todo o local.  

As salas do módulo administrativo são relativamente amplas e organizadas, no 

entanto, a circulação do ar se mostrou prejudicada. A sala do Diretor Geral possui exposição 

com fotos de todos os diretores que já passaram pela PJMA – inclusive o Dr. José Maria 

Alkimin, à época, diretor da PAN. Havia ar condicionado e a pintura era recente.  

Todo o arquivo é físico, o que representa um grande gargalo. Nesse sentido, a 

SEAP pretende digitalizar todo o arquivo que comporá o SIGPRI. O Diretor de Segurança 

informou que, quando da ocasião de chuvas fortes, o arquivo fica comprometido. A maioria 

das janelas encontra-se quebrada; além disso, há infiltração em grande parte do teto e das 

paredes, sendo necessário deslocar os móveis para o centro das salas, longe das janelas e das 

paredes mofadas, a fim de evitar a danificação do arquivo – que inclui documentos penais e 

Prontuário Geral Padronizado Jurídico - PGPJ’s dos detentos. Uma das salas de arquivo 

encontra-se sem o forro do telhado, de forma que há muitos pombos e consequentemente 

penas, sujeira e mau cheiro. O chão parece estar constantemente molhado em função das 

infiltrações, conferindo umidade permanente no local. O amplo espaço já foi utilizado 

anteriormente para realização de oficina de artesanato.  

No segundo pavimento estão instaladas as áreas técnica e de atendimento, onde 

atendem assistentes sociais, psicólogos e Analistas Técnico-Jurídicos - ATJ’s. Há ainda uma 

cela de triagem: por causa da expressiva população prisional lotada na PJMA, o deslocamento 

dos detentos segundo os padrões de segurança e disciplina desejáveis
13

 se torna dificultado. 

Dessa forma, prefere-se trazer do cárcere um número maior de detentos para os atendimentos; 

assim, a espera é feita na cela de triagem. Há também um parlatório com aproximadamente 

dez unidades de atendimento.  

É interessante mencionar que todo o módulo administrativo é decorado com 

quadros e itens artesanais confeccionados pelos detentos ao longo dos anos de existência da 

PJMA, evidenciando a valorização desse trabalho por parte da direção e dos funcionários.  

Atualmente a ocupação corresponde a mais que o triplo da capacidade: 

aproximadamente 2.000 detentos para 600 vagas. O cárcere é composto por dois pavilhões 
                                                           
13

 Tais padrões de segurança e disciplina estão relacionados Regulamento e Normas de Procedimentos do 

Sistema Prisional de Minas Gerais - ReNP; no entanto, não serão abordados nesse trabalho.  
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com duas alas cada um que, por sua vez, possuem 5 pavimentos. Há 150 celas nas quatro alas 

– Cinema, Capela, Lavoura e Segurança Máxima –, não havendo atualmente lotação segundo 

enquadramento por crime. O Diretor de Segurança comentou que os autores de crimes 

hediondos tendem a ser mais indisciplinados, de forma que uma ala lotada por autores desse 

tipo de crime seria de difícil controle. Apesar de a cela ser individual, atualmente estão 

lotados 3 detentos em cada cela.  

A situação de superlotação desencadeou algumas mudanças de procedimento. 

Foi banida a presença de crianças e adolescentes na cela que, com a superlotação, deixou de 

ser individual. A visita social poderia ser realizada na própria cela; no entanto, era necessário 

deslocar os demais detentos da cela para outra cela no momento da visita, o que representava 

uma operação de segurança difícil. Atualmente não há visitação em cela, de maneira que a 

visita social é realizada em salão reformado por duas instituições religiosas com janelas 

gradeadas. Dessa forma, o agente penitenciário pode monitorar a visita. Já a visita íntima é 

realizada em celas específicas para esse fim. Tais celas estão localizadas à entrada dos 

pavilhões e são em número de dez. 

Figura 9 – Pavilhão da PJMA  

 

Fonte: Blog Sistema Prisional-MG
14

 

                                                           
14

 Disponível em: <http://asp-2011.blogspot.com/2011/05/presidios-mineiros-sao-falhos.html>. Acesso em: 16 

nov. 2018. 
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A ala visitada foi a Capela, sendo as demais análogas. O ambiente é sujo, 

malcheiroso, úmido e escuro. Há cinco pavimentos de celas e o acesso é feito por escada 

interna central. Há apenas uma pequena fresta que permanece aberta na porta da cela e um 

basculante na parede oposta por onde é feita a circulação de ar. O piso dos corredores é de tela 

de aço, provocando sensação de fragilidade da estrutura; o pé direito é baixo, aumentando 

sensação de enclausuramento. Anteriormente havia vidro no revestimento do piso, mas por 

medidas de segurança necessárias decorrentes da superlotação, o material foi removido e 

substituído por tela de aço. 

Um grande gargalo do cárcere na PJMA é o lixo acumulado diariamente. A 

limpeza é feita pelos próprios detentos e chega a acontecer em quatro momentos ao longo do 

dia. Grande parte do volume do lixo produzido vem da marmita. Os detentos acabam jogando 

o lixo produzido pela janela, que cai no pátio interno às alas, gerando mau cheiro. Há muitas 

pombas e moscas, o que favorece a proliferação de doenças – prejudicando diretamente os 

detentos, os agentes penitenciários que permanecem no interior do cárcere e os atendimentos 

de saúde que já são dificultados em razão do número reduzido de servidores de saúde e da 

distância do módulo de saúde em relação ao cárcere. A principal dificuldade relatada pelo 

Diretor de Segurança foi quanto à circulação dos detentos. O único acesso se dá pela escada 

interna às alas, de forma que os procedimentos de segurança e disciplina desejáveis para o 

deslocamento se tornam bastante dificultados.  

As refeições são realizadas na própria cela, sendo que a entrega das marmitas é 

feita por detentos que trabalham na cozinha. O Diretor de Segurança relatou que em função da 

distância da cozinha até as alas e dos 5 pavimentos que as compõem, a refeição acaba 

chegando aos detentos já fria e com aspecto diferente de quando foi produzida – o que 

constitui uma dificuldade relacionada ao atendimento em razão da estrutura física da PJMA.  

À época da PAN, as refeições eram realizadas em refeitório. Pela característica 

do cumprimento da pena, os detentos se deslocavam com mais liberdade nas dependências da 

unidade prisional, de forma que as refeições eram servidas em bandejas de aço – o que 

diminuía consideravelmente a produção de lixo. Há um corredor com pia coletiva onde os 

detentos realizavam a higienização antes de entrar no refeitório. No entanto, a concepção 

mudou: antes os detentos se deslocavam para o refeitório; atualmente, essa operação é 

inviável devido à expressiva população prisional lotada na PJMA. O espaço é agora destinado 

à cozinha, que constitui serviço terceirizado. Alguns detentos trabalham na embalagem e na 
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entrega das marmitas, mas todo o processo de cozimento e limpeza é feito pela própria 

empresa. Existe a necessidade de modificar a marmita, uma vez que hoje é servida em 

embalagens de alumínio que ocasionalmente acabam sendo utilizadas para outros e podem 

comprometer a integridade física dos detentos. Existe ainda a ideia de acabar com as cozinhas 

internas e que a empresa realize a entrega da marmita pronta, a fim de simplificar os fluxos 

internos. O espaço da cozinha é amplo e arejado e, no momento da visita, encontrava-se 

organizado e limpo. As refeições contemplam os detentos e os agentes penitenciários. 

Quanto à segurança, o Grupo de Intervenção Rápida - GIR realiza todo o 

procedimento de soltura e prisão. No momento da visita, parte dos detentos retornava do 

banho de sol e foi possível observar o procedimento. O banho de sol é organizado por lado da 

ala, sendo feito um lado e depois o outro para facilitar o deslocamento segundo os padrões de 

segurança e disciplina desejáveis. O controle efetivo da movimentação se mostra dificultado 

em razão da extensão espacial da PJMA e do elevado número de detentos. 

O módulo de saúde está organizado em dois pavimentos. No primeiro, há um 

consultório de dentista e, no segundo, uma enfermaria. É importante observar que há 

problemas de acessibilidade, uma vez que não há rampa para acesso – apenas uma escada. As 

Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal estabelecem que a NBR 9050/2004, que trata sobre 

acessibilidade, deve ser observada nos estabelecimentos prisionais. No entanto, a PJMA 

começou a ser construída em 1927, de forma que tal norma ainda não existia e, portanto, não 

foi considerada. O atendimento a um detento com dificuldade de locomoção se torna bastante 

prejudicado e representaria em responsabilização por parte da direção da PJMA em caso de 

acidente. Há no segundo pavimento do módulo de saúde uma ala especial para detentos idosos 

e para detentos que, por orientação médica, necessitem de proximidade ao consultório. Cabe 

observar que o atendimento médico é feito no corredor, uma vez que a sala reservada para o 

consultório apresenta constantes problemas de infiltração. 

Há ainda um alojamento interno destinado aos detentos que trabalham em 

regime semiaberto, que realizam trabalho externo ou que têm saídas temporárias. O 

alojamento é amplo e comporta aproximadamente 30 detentos. Há escola, no entanto, a visita 

não contemplou esse espaço. Atualmente, não há realização de nenhuma oficina.  

Por fim, faz-se justo pontuar a importância da gestão. Muitas unidades 

prisionais em Minas Gerais com estruturas físicas consideravelmente melhores em relação à 
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PJMA passam por sérias dificuldades decorrentes de má gestão. Apesar de a PJMA apresentar 

estrutura física com sérias limitações em razão da precariedade das instalações antigas, da 

escassez de recursos financeiros para empreender reformas e da extensão espacial, os 

procedimentos funcionam com relativo sucesso.  

5.2. Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto 

O Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, anteriormente chamado de 

Penitenciária Industrial Estevão Pinto - PIEP constitui unidade prisional destinada ao público 

feminino. Foi projetada inicialmente para um convento-escola em 1948 e remete, portanto, ao 

estilo arquitetônico usual à época, com traços tipicamente coloniais. Em 2002 passou a 

constituir o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto com a inauguração do pavilhão 

central. 

Figura 10 – Vista aérea da PIEP  

 

Fonte: Google Maps, 2018 

A visita à PIEP aconteceu no dia 27/08/18 e foi conduzida pela Diretora de 

Atendimento. A PIEP está localizada na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte, em 

região essencialmente comercial. Contudo, a inserção no contexto urbano se dá de forma 

discreta, dado que a estrutura projetada como convento-escola e os muros pintados de cor-de-

rosa conferem maior suavidade à aparência do complexo penitenciário.  
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O pátio, utilizado para banho de sol, é circundado pelas salas de aula e no 

segundo pavimento encontram-se algumas celas e a brinquedoteca – espaço destinado aos 

filhos das detentas quando da ocasião das visitas. À época do convento-escola, tanto o 

primeiro como o segundo pavimento correspondiam aos quartos, de forma que a estrutura já 

era adaptada a essa finalidade. A Diretora de Atendimento informou que naquele dia a lotação 

na PIEP era de 457 detentas, sendo que a capacidade é para 374. Há também uma área com 

pátio e celas individuais destinada às detentas com diploma superior. 

Figura 11 – Pavilhão central da PIEP  

 

Fonte: ADEP-MG
15

 

A cozinha está instalada em espaço amplo, arejado e limpo. Havia cartaz com 

procedimentos de segurança afixado na entrada e foi necessária a utilização de touca para 

visitar o espaço. A visita também contemplou o módulo de saúde. Há salas específicas 

destinadas a cada tipo de atendimento oferecido – medicina, enfermagem, odontologia, 

psiquiatria, psicologia e assistência social e há também uma sala para estoque de materiais. O 

módulo de saúde se mostrou bastante limpo e organizado. 

As aulas são ministradas em salas próximas ao módulo onde estão lotadas as 

detentas que possuem curso superior; são amplas, porém escuras. Não há ventilação adequada 
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 Disponível em: <http://adepmg.org.br/?option=com_content&view=article&id=1814%3Acomplexo-

penitenciario-feminino-estevao-pinto-vive-dia-especial&catid=6%3Anoticias&Itemid=124>. Acesso: 16 nov. 

2018 
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e a luz natural não é aproveitada. No momento da visita, acontecia uma oficina de leitura da 

qual participavam cinco detentas. Foi comentado pela Diretora de Atendimento acerca da 

dificuldade de adesão à escola: aproximadamente 60 matrículas, um quantitativo baixo 

considerando a lotação de 457. As detentas costumam preferir o trabalho, uma vez que pode 

ser utilizado como mecanismo de remissão de pena e ainda permite o recebimento de salário – 

parte do salário pode ser encaminhada à família. Durante a visita, oficinas diversas estavam 

sendo realizadas: costura, artesanato, produção de biscoito e confecção de semi-joias.  

Questionada se a estrutura da PIEP atende às detentas nos aspectos de conforto 

e ao corpo técnico na realização dos atendimentos, a Diretora de Atendimento respondeu que, 

apesar de a estrutura ser boa em comparação a tantas unidades prisionais, não atende 

plenamente às necessidades tanto das detentas quanto das funcionárias. Pelo fato de a PIEP 

contar com estrutura relativamente grande, o controle efetivo sobre a movimentação se mostra 

dificultado. Cabe destacar que, uma vez que a PIEP é adaptada de um convento-escola, a 

estrutura não foi concebida para restringir a movimentação. Esse controle foi a maior 

dificuldade apontada, uma vez que são muitos os fluxos pertencentes a um estabelecimento 

prisional.  

A Diretora de Atendimento comentou também que, apesar de a taxa de 

superlotação não ser tão alta comparativamente à realidade observada na maioria das unidades 

prisionais, ainda assim é uma dificuldade. Essa situação está agravada atualmente em função 

da reforma de duas celas em função de infiltração, de forma que as detentas instaladas nessas 

celas precisaram ser remanejadas em outras celas já superlotadas.  

Foi interessante observar que muitas das detentas utilizavam batom e brincos. 

Todas as detentas dispõem do uniforme feminino – anteriormente não havia um uniforme 

feminino, ao passo que era utilizado o uniforme masculino. A Diretora de Atendimento 

informou também que as detentas têm acesso quinzenalmente a materiais de manicure, sendo 

permitido que elas mesmas façam as unhas. 

Houve ainda, no período da visita, um momento de conversa com duas 

psicólogas e duas assistentes sociais que compõem a equipe de atendimento em que foram 

relatados alguns aspectos da estrutura física da PIEP. Uma das psicólogas relatou não haver 

sala suficiente para todo o corpo técnico. Em algumas salas não há telefone, computador e 

tampouco sinal de internet. A falta de material de trabalho acaba demandando de atividades 
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simples um tempo maior, prejudicando a rotina de atendimento e, consequentemente, a 

qualidade do serviço prestado às detentas. O arquivo é físico, ocupando um espaço que 

poderia ter outro fim; além disso, existe o risco de prejuízo do arquivo, uma vez que algumas 

paredes no módulo de saúde apresentam mofo constantemente. Outra dificuldade relatada a 

respeito das instalações do ambiente de trabalho foi a presença de apenas um banheiro no 

módulo de saúde. 

Foram relatadas ainda algumas dificuldades no que tange à estrutura física da 

PIEP de forma geral, como a proximidade do pátio de banho de sol das detentas com ensino 

superior às janelas do módulo de saúde. A maioria das detentas é fumante e a fumaça acaba 

adentrando as salas de atendimento. Existe ainda o incômodo do barulho da conversa das 

detentas, prejudicando a qualidade do trabalho e interferindo ainda na natureza sigilosa dos 

atendimentos. No que tange ao cárcere, uma dificuldade apontada foram os constantes 

problemas de umidade, mofo e infiltração nas celas; além de questões de manutenção, como a 

descarga dos banheiros. O ambiente insalubre acaba favorecendo o mal-estar das mulheres e 

ainda a proliferação de algumas doenças.  

Por fim, foi interessante perceber na PIEP um tratamento diferente da direção e 

das funcionárias em relação às detentas. Durante toda a visita, as detentas cumprimentavam a 

Diretora de Atendimento que, por sua vez, as tratava pelo nome perguntando sobre demandas 

pessoais. Cabe salientar que a arquitetura desempenha papel importante na promoção dos 

direitos, mas a incorporação das noções de humanização no atendimento é fundamental.  

5.3. Presídio Antônio Dutra Ladeira 

O Presídio Antônio Dutra Ladeira - PADL constitui unidade prisional 

masculina de regimes fechado e semiaberto. Está localizado na Rodovia MG-6, de forma que 

não está, portanto, inserido em centro urbano. Os muros que cercam o presídio são altos e 

cobrem todo o perímetro. Cabe destacar que os muros são retilíneos; como exposto, esse tipo 

de muro acaba por inspirar uma imagem de controle, repressão, rigidez e disciplina. Quanto 

ao modelo estrutural, o PADL remete ao Padrão Modular, em que os diversos pavilhões são 

dispostos segundo sua finalidade.  

A visita aconteceu no dia 13/06/18, conduzida pelo Diretor Geral. O PADL 

tem capacidade para acomodar aproximadamente 700 detentos, no entanto, atualmente opera 



55 
 

com o dobro da capacidade. Uma das dificuldades enfrentadas é o baixo quantitativo de 

funcionários: no dia da visita eram em número de 511, sendo 40 o número de agentes 

penitenciários. O Diretor Geral afirmou que tal quantitativo é baixo considerando a população 

prisional lotada no presídio – o que representa grande dificuldade em termos de controle 

efetivo do deslocamento.  

Figura 12 – Vista aérea do PADL 

 

Fonte: Google Maps, 2018 

O PADL constitui unidade prisional de seis grandes pavilhões. O pavilhão 

visitado é semelhante aos demais, com as celas circundando o pátio de banho de sol. Ao 

entrar no pavilhão, a sensação foi de umidade, uma vez que os raios solares não alcançam as 

celas com muita intensidade. A disposição circular das celas é interessante nos quesitos de 

otimização de espaço e vigilância; no entanto, a salubridade do local fica prejudicada. As 

celas possuem capacidade para acomodar oito detentos; entretanto, na maioria das celas, o 

número de detentos em cada cela varia de 12 a 15.  

À entrada do pavilhão existe a guarita, onde os agentes penitenciários realizam 

a vigília contínua. Existe também um espaço onde os detentos aguardam os agentes 

penitenciários para realizar qualquer deslocamento fora do pavilhão e uma cela de visita 

íntima. Cada pavilhão possui dois pavimentos e cada cela possui um banheiro com vaso 
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sanitário, pia e chuveiro. Cabe destacar que todos os compartimentos do pavilhão são bastante 

escuros e úmidos.  

Foi visitado também o módulo da cozinha, onde são produzidas todas as 

refeições. Além da cozinha, há um frigorífico e uma padaria – o presídio produz carne e pão 

para outras unidades prisionais. Todo o módulo da cozinha exibia organização e limpeza, 

entretanto, o Diretor Geral afirmou haver falta de circulação de ar adequada. O módulo 

administrativo se encontrava bastante organizado, mas carecia de pintura e de reparos 

estruturais. O módulo de saúde também exibia organização e limpeza, mas foi mencionada 

mais uma vez a questão da circulação de ar. Todas as salas de atendimento estavam bem 

equipadas, carecendo apenas de pintura.  

O presídio não opera atualmente com o corpo técnico completo, de forma que o 

andamento dos atendimentos fica prejudicado. Ademais, foi destacado também o fato de o 

módulo de saúde estar localizado relativamente distante do cárcere, de forma que o 

deslocamento dos detentos segundo os padrões segurança e disciplina desejáveis se torna 

dificultado. Atualmente, o corpo técnico apresenta desfalque de médico, clínico, psiquiatra e 

técnico de enfermagem. Para a garantia dos serviços médicos, o presídio recebe 

quinzenalmente médicos da PJMA.  

O presídio possui escola e há aplicação de cursos à distância, bem como do 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e do Exame Nacional de Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA. Uma das professoras relatou que os detentos 

aderem bastante à escola e que muitos aproveitam a oportunidade de realizar esses exames 

para concluir o ensino médio. A sala onde são aplicados os cursos à distância é equipada com 

cerca de 20 computadores – quantitativo suficiente para atender à demanda. Já as salas onde 

são ministradas as aulas presenciais são escuras e úmidas; além disso, as carteiras são velhas. 

O PADL conta ainda com uma grande biblioteca, a Biblioteca Cecília Meireles, equipada com 

livros didáticos literários e de autoajuda. A professora que guiou a visita no espaço da escola 

relatou que parte significativa dos detentos adere à leitura. Nesse sentido, a biblioteca 

funciona como uma biblioteca comum, com ficha de empréstimo e prazo para devolver os 

livros.  

Os maiores desafios relatados pelo Diretor Geral se referem à rotatividade, ao 

atendimento e à superlotação. A estrutura física como se encontra atualmente traz dificuldades 
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no que tange à realização dos procedimentos de deslocamento dos detentos segundo os 

padrões de segurança e disciplina desejáveis, conforto dos funcionários nas salas de 

atendimento e movimentação hábil nas dependências administrativas. Já para os detentos, 

essas dificuldades envolvem desconforto em razão da superlotação, insalubridade devido à 

ausência de reformas, prejuízo na realização das atividades e acesso em tempo hábil aos 

atendimentos de saúde. 

5.4. Penitenciária Nelson Hungria 

A Penitenciária Nelson Hungria - PNH foi construída em 1988 e é destinada ao 

público masculino condenado, ou seja, para o cumprimento da pena. A PNH encontra-se 

afastada do centro urbano, mas existem alguns pastos de gado nas proximidades e é possível 

avistar também uma favela.  

Figura13 – Vista aérea da PNH  

 

Fonte: Google Maps, 2018 

A visita aconteceu no dia 26/09/18 e foi conduzida pelo Diretor de 

Atendimento. A PNH é constituída por 15 pavilhões, sendo que cada um possui 90 celas 

distribuídas igualmente em dois pavimentos. Nesse sentido, cabe remeter ao Padrão Modular, 

cuja concepção distribui a unidade prisional em pavilhões segundo sua finalidade. A cela é 

individual, no entanto, atualmente é dividida por dois detentos – às vezes por três: o número 
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de vagas é de 1.350, mas hoje quase 3.000 detentos cumprem pena na PNH. A visita foi feita 

no pavilhão nº 9, onde dois pavimentos de celas circundam o pátio de banho de sol. No 

segundo pavimento funcionam no mesmo espaço, mas em momentos distintos, uma oficina de 

pintura e um culto religioso. Todo o espaço das celas é uniformemente cinza em função do 

concreto; no entanto, a circulação de ar se mostrou mais adequada em comparação às demais 

unidades prisionais.  

O Diretor de Atendimento explicou que as oficinas são realizadas pela manhã, 

ao passo que as atividades religiosas acontecem na parte da tarde. No momento da visita, 

alguns detentos estavam trabalhando numa parceria cuja empresa produz espetinhos e carnes 

congeladas para comercialização. O local destinado a essa oficina é amplo, arejado e 

devidamente resfriado. Há duas câmaras resfriadas para o armazenamento dos pacotes prontos 

e os detentos que trabalham nessas câmaras utilizam uniforme térmico. O responsável pela 

empresa relatou que todos os dias antes do expediente é realizado um culto religioso. Durante 

o trabalho, músicas cristãs são tocadas e alguns detentos participam cantando. Cabe destacar 

que a empresa relatou tratar os detentos como funcionários, homenageando o funcionário do 

mês e organizando festa para os aniversariantes; tal tratamento representa importante estímulo 

na recuperação da autoestima dos detentos.  

Ao lado, funciona uma oficina de produção de bolas de futebol. O espaço 

também é amplo, entretanto, o número de detentos trabalhando é maior. Além disso, o cheiro 

constante da cola causa certo incômodo, uma vez que não há circulação de ar adequada no 

local. Existe a intenção por parte da diretoria de construir uma guarita entre as duas oficinas, 

de modo a facilitar a vigilância pelos agentes penitenciários. Há também outros planos de 

reforma, principalmente no que diz respeito à ampliação do número de espaços destinados às 

oficinas para a captação de novas parcerias. No entanto, as reformas não acontecem dada a 

escassez de recursos financeiros.  

A PNH é bastante extensa, de forma que o deslocamento para os diversos 

blocos foi feito de carro. O Diretor de Atendimento apontou que uma das dificuldades das 

grandes unidades prisionais é o controle efetivo sobre a circulação dos detentos e a PNH, 

portanto, enfrenta essa dificuldade. Além disso, como as visitas de familiares acontecem em 

grande quantidade, dada a elevada população prisional lotada na PNH, a revista de todos os 

visitantes se torna uma tarefa dificultada. Nesse sentido, uma das medidas apontadas pela 



59 
 

direção é a revisita invertida: em vez de revistar os familiares do detento antes da visita, a 

revista seria feita apenas no detento após a visita.  

Há ainda um amplo espaço destinado à oficina de marcenaria, onde muitos 

detentos trabalham produzindo mesas, cadeiras e brinquedos. Os produtos podem ser 

vendidos em feiras e são, muitas vezes, expostos em eventos da SEAP ou de outros órgãos, 

como a Força Aérea Brasileira - FAB. Toda a produção é armazenada e exposta em salão 

próximo à oficina.  

Há um refeitório onde os funcionários podem realizar as refeições. O espaço é 

amplo e arejado, equipado com bebedouro e pia para que seja feita a higienização antes da 

refeição. Ao fundo do refeitório é servido o almoço. Uma empresa contratada prepara toda a 

alimentação dos detentos, que é a mesma servida aos funcionários. Ao lado do refeitório há 

uma área destinada exclusivamente ao módulo de saúde com salas para atendimento médico, 

odontológico e psicológico, mas a visita não contemplou essa área. No entanto, o Diretor de 

Atendimento salientou que, apesar de o espaço destinado aos atendimentos de saúde ser 

relativamente pequeno considerando a população prisional lotada na PNH, as salas são bem 

equipadas, mas a presteza dos atendimentos fica prejudicada em função da distância em 

relação aos pavilhões.  

Foi possível perceber, na visita à PNH, que os diversos blocos foram 

construídos em épocas distintas. Não há um padrão arquitetônico e a lógica de disposição de 

cada bloco de acordo com sua finalidade se mostrou um pouco prejudicada em função da 

necessidade de atender à expansão da PNH. Essa situação pode ser percebida em relação à 

distância entre os pavilhões e o módulo de saúde que, por sua vez, não exerce função ao lado 

do refeitório dos funcionários.  

5.5.Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - Gameleira 

Um Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - CERESP constitui 

unidade prisional destinada à custódia provisória dos detentos, uma vez que funciona para 

direcioná-los conforme a natureza do crime cometido e o regime de pena a ser cumprido, 

buscando ainda a preservação dos vínculos familiares. O CERESP visitado está localizado no 

Bairro Gameleira, em Belo Horizonte; encontra-se inserido em contexto urbano de 
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movimento constante de automóveis e pedestres. Pode-se dizer que o CERESP - Gameleira 

impacta diretamente na paisagem urbana dada sua extensão, muros e torres de vigilância.  

Figura14 – Vista aérea do CERESP - Gameleira  

 

Fonte: Google Maps, 2018 

A visita ao CERESP - Gameleira aconteceu no dia 16/08/18 e foi conduzida 

pelo Diretor Geral. Foi relatado que a principal dificuldade existente no CERESP - Gameleira 

é a permanência estendida dos detentos: a permanência que deveria durar apenas dois dias 

acaba durando aproximadamente três meses, em razão da morosidade com que são realizados 

os processos de transferência do detento e da espera por vaga em unidades prisionais de 

permanência contínua. O Diretor Geral relatou que o CERESP - Gameleira já teve momentos 

em que aproximadamente 350 detentos entravam em uma semana enquanto apenas 200 saíam 

– sendo que a média de entrada diária é de 50. Dessa forma, a edificação se mostra incapaz de 

suportar essa lotação. Atualmente, a lotação representa aproximadamente o dobro da 

capacidade – 800 vagas.  

O CERESP - Gameleira possui apenas um pátio de banho de sol, circundado 

por dois pavimentos de celas. Ao visitar o cárcere, foi constatado que duas celas se 

encontravam em reforma em razão de infiltração na parede, de forma a agravar ainda mais a 

questão da falta de vagas.  
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As celas são bastante escuras e úmidas; além disso, alguns detentos chegaram a 

mencionar a descarga do vaso sanitário estragada. A maioria das celas comportava o dobro de 

detentos em relação à capacidade – oito por cela. Os detentos mencionaram também a falta de 

medicamentos e a entrega de medicamentos vencidos. Vale ressaltar que Minas Gerais vem 

enfrentando sério contratempo no que tange ao fornecimento de medicamento aos detentos: 

além da dificuldade de estimar os medicamentos necessários e suas quantidades por parte da 

SEAP, muitas empresas não têm entregado os medicamentos em função da inadimplência do 

Estado devido à crise fiscal, resultando em falta de abastecimento nas unidades prisionais.  

Ao lado do pátio de banho de sol há uma sala de culto construída por uma 

instituição religiosa. É interessante notar que em todas as unidades prisionais visitadas a 

diretoria comentou positivamente acerca da assiduidade de pastores de instituições religiosas 

diversas e da adesão expressiva dos detentos. No momento da visita, alguns pastores 

prestavam assistência religiosa aos detentos com orações e leituras da Bíblia.  

O Diretor Geral mencionou que os detentos sempre perguntam a qualquer 

visitante que chega ao CERESP - Gameleira se veio em nome Direitos Humanos – um grupo 

da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC que 

realiza assistência. Foi possível presenciar essa situação durante a visita. Um detento solicitou 

transferência à sua cidade de origem, onde reside sua família, afirmando estar há três meses 

no CERESP - Gameleira. Os detentos acabam expondo suas demandas a fim de obter atenção 

e talvez a solução. Durante a visita ao cárcere, alguns detentos se queixaram do frio – a SEAP 

fornece enxoval básico, no entanto, a família pode levar mantas ou outros itens; mas como 

muitos detentos que devem ser remanejados em suas próprias cidades acabam permanecendo 

no CERESP - Gameleira por período estendido, ficam desprovidos desses complementos.  

A visita também contemplou o módulo administrativo e o módulo de saúde. 

Ambos foram pintados recentemente, entretanto, o módulo de saúde carece de alguns reparos 

de manutenção. Foi verificada infiltração em uma das paredes do corredor, bem como falta de 

ventilação e iluminação precária na sala de armazenamento de medicamentos. A equipe de 

saúde relatou dificuldade em se planejar uma reforma no local, pois além da falta de recursos 

financeiros para execução, a sala de armazenamento de medicamentos fica próxima à sala 

onde os detentos aguardam o atendimento, de forma que janelas ou outros tipos de acessos 

podem prejudicar a segurança e o controle efetivo da movimentação.  
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Uma vez que o CERESP - Gameleira constitui unidade prisional de 

permanência provisória, não há escola, trabalho ou oficinas para os detentos. Cabe destacar 

que a contagem da pena é iniciada apenas quando do ingresso do detento em unidade prisional 

de permanência definitiva, de forma que os três meses que os detentos costumam passar no 

CERESP - Gameleira não contam. Diante disso, os detentos acabam ficando impacientes e 

entediados, aumentando o estresse no ambiente – tanto dos detentos como de diretores, 

agentes penitenciários e demais funcionários. 

5.6. Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade 

O Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade - CRGPL constitui 

unidade prisional própria para as detentas gestantes ou com bebês. O bebê permanece com a 

mãe na unidade prisional até completar um ano de idade e então é colocado à disposição da 

família para a guarda, sendo que a indicação para a guarda é feita pela própria detenta junto à 

equipe de assistência social.  

A existência de um Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade em 

Minas Gerais consolida um direito constitucional das mulheres porventura submetidas ao 

cárcere. A Constituição Federal de 1988 enuncia, em seu Art. 5º, que “todos são iguais 

perante a lei sem distinção de qualquer natureza” e, no inciso L, que “às presidiárias serão 

asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação”.  

A Lei nº 11.942 de 28 de maio de 2009 deu nova redação aos Art. nº 14. 83 e 

89 da LEP para assegurar condições mínimas de assistência às mães detentas e aos recém-

nascidos. O Art. 14, em seu inciso 3º, enuncia que “será assegurado acompanhamento médico 

à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido”. Acerca da 

estrutura física dos estabelecimentos prisionais destinados a esse público, o Art. nº 83 enuncia 

em seu inciso 2º que “os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de 

berçário onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo 

até 6 (seis) meses de idade. Por fim, o Art. nº 89 determina que a estrutura física desses 

espaços “será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças 

maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos com a finalidade de assistir à criança 

desamparada cuja responsável estiver presa”. 
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Inaugurado em 2009, o CRGPL está instalado em espaço que era anteriormente 

uma clínica de saúde e passou por adaptações para servir à atual finalidade. A rua onde está 

localizado é estreita e encontra-se afastada do centro da cidade, de forma que há pouco 

movimento, favorecendo um ambiente tranquilo e silencioso – livre de poluição, movimento e 

barulho da cidade. Foi possível observar barracões construídos nas proximidades do local, 

evidenciando o esforço de algumas famílias de permanecerem próximas às detentas, uma vez 

que o CRGPL é a única unidade prisional que atende a esse público em Minas Gerais.  

Figura 15 – Vista aérea do CRGPL  

 

Fonte: Google Maps, 2018 

A visita ao CRGPL aconteceu no dia 11/06/18 e foi guiada pela Diretora Geral. 

O módulo administrativo está localizado logo à entrada do estacionamento, onde há sala de 

recepção para apresentação e revista com detector de metais. Os pertences dos visitantes 

podem ser guardados em escaninhos, não sendo permitido entrar com celular ou outro 

dispositivo que contenha câmera fotográfica sem autorização prévia.  

A sala da Diretora Geral está localizada próxima ao vestiário das agentes 

penitenciárias e às salas de atendimento médico e psicossocial – não havendo, portanto, um 

espaço destinado exclusivamente ao módulo de saúde.  
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A estrutura física da antiga clínica de saúde se mostrou compatível à atual 

finalidade, de forma a proporcionar maior conforto às detentas e aos bebês. Os alojamentos 

são espaçosos e as detentas dormem em camas comuns com berço ao lado, em vez de 

dormirem nas beliches utilizadas nas unidades prisionais convencionais. Outra característica 

marcante e destoante em relação às unidades prisionais convencionais é a ausência de grades. 

As janelas dos quartos são grandes e permanecem abertas; os corredores são amplos, arejados 

e iluminados. Além disso, o espaço conta com uma acomodação para os bebês: a 

brinquedoteca, com brinquedos provenientes de doações do DEPEN. Há desenhos pregados 

em diversas paredes do local. O CRGPL pode comportar até 78 detentas, no entanto, a 

ocupação costuma permanecer próxima a 50.  

Figura 16 – Corredor dos quartos no CRGPL  

 

Fonte: arquivo 

O CRGPL possui veículos adequados ao devido transporte das detentas e dos 

bebês quando precisam ir ao hospital, dado que os partos são realizados no Hospital Sophia 

Feldman e que nas unidades prisionais é realizado apenas o atendimento básico. Há 

profissionais técnicas em enfermagem trabalhando em período integral, o que possibilita 

pronto-atendimento em situações emergenciais pré ou pós-parto – as ações básicas de saúde e 

pré-natal são referenciadas pelo município de Belo Horizonte, pelo Hospital Sophia Feldman 

e por alunos de medicina da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana - FASEH. Assim, as 
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mães são orientadas sobre cuidados com o recém-nascido, amamentação e tratamento de 

doenças de menor gravidade. A Diretora Geral informou que atualmente o CRGPL não possui 

médicos no corpo técnico, sendo essa a maior dificuldade enfrentada, de forma que esses 

atendimentos são feitos em grande medida pelos alunos de medicina da FASEH – 

quinzenalmente. O Estado fornece fraldas e leite, mas muitos dos insumos são provenientes 

de doações de entidades privadas.  

Há escola com aplicação do ENEM e do ENCCEJA. O CRGPL possui um 

espaço destinado à sala de aula com quadro, carteiras e biblioteca. No entanto, a adesão à 

escola é baixa. As detentas podem desenvolver atividades diversas como artesanato, 

confecção de móveis em fibra sintética e costura de uniforme – no momento da visita, havia 

uma oficina de artesanato. A sala é adaptada com berços e tapetes no chão para que os bebês 

fiquem sempre próximos às suas mães. 

A Diretora Geral informou que é difícil empreender reformas no CRGPL, uma 

vez que o local onde funciona é alugado. No momento da visita, um telhado estava sendo 

trocado. A principal demanda da diretoria no que diz respeito à estrutura física foi quanto à 

necessidade de reparar o revestimento das paredes e renovar a pintura de todo o local, mas 

reformas simples se tornam difíceis de serem executadas devido à escassez de recursos 

financeiros.  

É interessante destacar que o CRGPL, localizado em Vespasiano, na RMBH, é 

a única unidade prisional destinada às mulheres gestantes ou mães de bebês com até um ano 

de idade porventura submetidas ao cárcere. Dessa forma, todas as mulheres em Minas Gerais 

nessa situação são lotadas em Vespasiano. Sendo assim, o princípio da regionalização 

elucidado na LEP se mostra comprometido e as visitas são dificultadas. Muitas mulheres já 

ingressaram no Sistema Prisional com o vínculo familiar fragilizado, visto que em razão do 

consumo ou do tráfico de drogas – que representa 39% dos crimes cometidos por mulheres 

(INFOPEN, 2018) – acabaram se tornando moradoras de rua. Em muitos casos, o 

companheiro recruta a mulher para o tráfico de drogas e, ao final da operação, acaba traindo-

a. Há, no entanto, mulheres que possuem vínculo familiar e desejam cultivá-lo, mas devido à 

transferência compulsória para o CRGPL, essa possibilidade se torna bastante prejudicada 

especialmente para as mulheres de regiões mais distantes da RMBH. 
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Cabe salientar ainda que, geralmente, as detentas recebem menos visitas em 

relação aos detentos. Em conversa com os diretores das unidades prisionais masculinas 

visitadas, foi constatado que os detentos recebem muitas visitas familiares – esposas, amantes, 

namoradas, mães, avós e filhas. Já as diretoras das unidades prisionais femininas visitadas 

afirmaram que a maioria das detentas permanecem abandonadas por seus companheiros. Essa 

situação de abandono é ainda mais agravada em razão do pequeno número de unidades 

prisionais exclusivamente femininas no estado: apenas seis, enquanto as unidades prisionais 

mistas são em número de 114 (SEAP, 2018).  

Apesar da discussão que envolve as unidades prisionais mistas em função das 

dificuldades de gestão devido às especificidades dos públicos distintos e de tristes episódios já 

acontecidos, como estupro coletivo de detentas em rebeliões motivadas por detentos, ambas 

as diretorias do CRGPL e da PIEP afirmaram que esse tipo de unidade prisional ameniza, em 

parte, a questão da regionalização e a possibilidade de visitação às detentas.  

É possível concluir que a existência do CRGPL é de suma relevância para a 

custódia dessas mulheres em Minas Gerais, dada a importância de preservar os vínculos 

familiares inclusive para fins de ressocialização e admitindo a imprescindibilidade do contato 

com a mãe na primeira infância do bebê. O ambiente adaptado e sensibilizado à situação das 

mulheres gestantes ou com bebês submetidas ao cárcere representa cuidado e atenção por 

parte do Estado, evidenciando que a arquitetura prisional e suas variadas implicações nas 

relações espaciais e pessoais são reflexos de uma política prisional.  

Um acontecimento recente que pode mudar a atuação do Estado em relação a 

esse público é o Habeas Corpus 157.057, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 20 

de fevereiro de 2018, “conceder prisão domiciliar a presas sem condenação gestantes ou que 

forem mães de filhos com até 12 anos”. Tal decisão encontra fundamento no Art. nº 318 do 

Código do Processo Penal, que determina: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando o agente for: IV – gestante; V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de 

idade incompletos”.O Habeas Corpus 157.057 cria precedente para as demais mulheres que 

preencham os requisitos do dispositivo legal supracitado. 

O ministro relator do Habeas Corpus 157.057, Gilmar Mendes, afirmou que a 

questão da prisão de mulheres grávidas ou com filhos sob seus cuidados é absolutamente 

preocupante, devendo ser observadas, preferencialmente, alternativas institucionais à prisão 
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que sejam suficientes para acautelar o processo sem representar punição excessiva à mulher 

eaos filhos. O ministro reconheceu também que esse procedimento deve ser aplicado com 

diligência; sem, no entanto, deixar de observar as peculiaridades de cada caso
16

. 

Figura 17 – Muro cor-de-rosa do Centro de Referência 

 

Fonte: Folha Diferenciada
17

 

5.7. Complexo Penitenciário de Parceria Público-Privada 

Os presídios privados no Brasil têm forte inspiração nos modelos americanos. 

Esse tipo de presídio começou a ser implantado nos Estados Unidos no governo de Ronald 

Reagan, na década de 80, a fim de reduzir os custos. O aumento da criminalidade no Brasil e a 

insuficiência de vagas no Sistema Prisional abriram precedentes para a concessão da atividade 

de gestão prisional a parceiros privados.  

Existem hoje em Minas Gerais três unidades de Parceria-Público Privada - 

PPP. O contrato firmado junto ao consórcio Gestores Prisionais Associados - GPA, que 
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16 nov. 2018.  
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venceu a licitação, prevê a construção de cinco, de forma que duas ainda estão sendo 

construídas (SACCHETTA, 2014).
18

 

O Complexo Penitenciário de Parceria Público-Privada - CPPP está localizado 

em Ribeirão das Neves em região bastante afastada do centro urbano, de forma que não há 

interação direta com o município.  

Figura 18 – Vista aérea do CPPP  

 

Fonte: Google Maps, 2018 

A visita aconteceu no dia 29/08/18 tendo sido conduzida pelo fiscal de 

infraestrutura e feita na unidade I, primeira a ser construída e inaugurada em 2013. Foi 

interessante observar que toda a estrutura remete aos presídios americanos, sendo os formatos 

predominantemente retilíneos, os espaços amplos e os acessos internos automatizados – 

conferindo imagem de controle, repressão, rigidez e disciplina. Quanto ao modelo estrutural, é 

possível observar na Imagem 18 o Padrão Paralelo nas unidades I e II, enquanto a unidade III 

foi edificada sob o Padrão Radial em sua variação circular.  

Uma entrada é destinada aos funcionários do CPPP e outra entrada é destinada 

às famílias dos detentos. Há uma ampla sala de espera, denominada “espaço família”, onde os 

visitantes aguardam a autorização para entrada após receberem senha na recepção. A sala é 
                                                           
18

 Disponível em: <https://apublica.org/2014/05/quanto-mais-presos-maior-o-lucro/>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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equipada com escaninhos para que os visitantes guardem seus pertences, uma vez que não é 

permitido entrar no CPPP com celular e demais pertences. Os visitantes são encaminhados a 

uma sala que contém o body scanner para a realização da revista.  

O módulo administrativo, localizado no segundo andar, é bastante amplo, 

organizado e limpo. Um corredor separa as salas de trabalho. Há um banheiro feminino, um 

banheiro masculino e uma cozinha para uso comum aos funcionários. Cabe ressaltar que todo 

o módulo administrativo é novo, arejado e iluminado, representando grande diferença em 

relação aos módulos administrativos das demais unidades prisionais, que são 

predominantemente antigos e carecem de reformas.  

Antes de visitar o espaço destinado aos detentos, o fiscal de infraestrutura 

mostrou uma planta baixa do projeto arquitetônico da unidade II. Apesar de a visita ter 

acontecido na unidade I, o projeto é bastante similar, apresentando diferenças pontuais 

sugeridas após a inauguração da unidade I. Foi apontado que a principal mudança da unidade 

II em relação à unidade I se deu na localização dos vestiários para os agentes penitenciários 

que, no primeiro, foi construído no interior das instalações, de forma que entravam com suas 

roupas usuais para então trocarem pelo uniforme.  

Constatou-se então que a logística deveria mudar, de forma que na unidade II 

os vestiários dos agentes penitenciários foram construídos em parte da área destinada ao 

estacionamento, ou seja, em área externa. Essa mudança, apesar de simples, é um diferencial 

tanto operacional quanto simbólico, uma vez que os agentes penitenciários passaram a 

adentrar nas instalações já devidamente uniformizados. Foi possível perceber também, na 

planta baixa, a otimização dos fluxos de pessoas e de insumos por meio do corredor central 

segundo o Padrão Paralelo. 

Uma peculiaridade observada no CPPP é denominação de vivência para o 

espaço das celas com o pátio de sol e os banheiros – nas demais unidades prisionais visitadas, 

o espaço é tratado como cárcere. A segurança das vivências é feita por alambrado duplo e 

muro, bem como pelo Centro de Comando Operacional – CCO. O fiscal de infraestrutura 

explicou que um mesmo CCO, que é uma torre de vigilância automatizada, visualiza as quatro 

vivências com que faz vértice. Foi comentado também que toda a estrutura do CPPP foi 

edificada com concreto armado pré-moldado, não havendo qualquer uso de alvenaria, o que 

representa maior segurança no sentido de evitar tentativas de fuga por parte dos detentos.  
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Figura19 – CCO do CPPP 

 

Fonte: Peu Robles
19

 

 

Uma das parcerias de trabalho atuais é com uma empresa de revestimento de 

banco de couro para automóveis. Os detentos recebem ¾ de salário mínimo e o trabalho serve 

como remissão de pena. O trabalho é supervisionado por um agente de segurança no CCO. 

Cabe observar que essa forma de supervisão pelo CCO remete ao panoptismo, uma vez que a 

cabine é revestida com insufilm, de forma que os detentos sabem que estão sendo vigiados, 

mas não veem quando e como acontece a vigília. Existe ainda o cuidado de os detentos que 

trabalham nessa parceria utilizarem camisa de uniforme verde, em vez da camisa de uniforme 

vermelha convencional, para que sua identificação seja facilitada.  

O efetivo funcionamento é obrigação contratual, de forma que as instalações e 

a aparelhagem estavam em boas condições, bem como o corpo técnico se encontrava 

completo. Outra obrigação contratual é a manutenção da pintura de todo o complexo 

penitenciário, que deve ser feita a cada dois anos. O fiscal de infraestrutura nos informou que 

os dois anos após a última pintura estavam quase completos e que, em breve, todas as 

instalações receberiam pintura nova. Foi possível constatar que a condição das instalações do 
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CPPP, no momento mais distante desde a última pintura, é consideravelmente melhor do que 

o estado de conservação visto em todas as demais unidades prisionais visitadas.  

Figura 20 – Vivência no CPPP  

 

Fonte: Peu Robles
20

 

O CPPP possui quatro vivências com capacidade para 88 detentos cada uma. 

As celas estão dispostas em dois pavimentos circundando o pátio de banho de sol, de forma 

que há uma escada para que os detentos tenham acesso ao pátio. Existem ainda algumas celas 

individuais para os detentos com necessidades especiais, dificuldades de convivência ou ainda 

que precisem permanecer isolados em função de doenças infecciosas ou de recuperação de 

procedimentos cirúrgicos. Não há chuveiro, vaso sanitário ou pia no interior das celas; assim, 

o espaço se torna mais amplo e fica menos vulnerável a questões decorrentes da umidade 

causada pela água. O banho é feito em área comum na própria vivência com quatro chuveiros, 

vasos e sanitários e pias. Há horário para o banho, que é organizado por cela. O chuveiro é 

automatizado e o banho dura três minutos.  

Além das celas da vivência, o CPPP possui celas de triagem, inclusão e 

desligamento, 12 quartos para visita íntima e um quarto de visita íntima adaptado para 

cadeirante – cuja lotação não é contabilizada na capacidade máxima permitida no contrato. A 

lotação dos detentos nas celas é feita segundo as atividades de trabalho ou de escola. Foi 
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possível observar, durante toda a visita, que os detentos desempenham atividades diversas nas 

dependências do CPPP. Os próprios detentos realizam a limpeza das celas e do pátio de banho 

de sol, bem como do quarto de visita íntima após o uso. Foi possível perceber que o trabalho e 

a disciplina constituem em importantes valores. O fiscal de infraestrutura informou que não 

há indisciplina e que muitos órgãos públicos realizam visitas constantemente, em especial a 

Defensoria Pública e o Ministério Público.  

A visita às vivências permitiu a entrada em uma cela, uma vez que os detentos 

se encontravam em oficina naquele momento. Cada cela possui duas belichesencostadas às 

paredes. Há também uma pequena mesa acoplada à parede e a circulação de ar é feita por 

basculante. Foi interessante notar que os detentos têm certa liberdade para adequar o espaço a 

seus gostos e personalidades: havia diversos desenhos feitos pelos detentos nas paredes da 

cela visitada. O fiscal de infraestrutura relatou que os detentos aderem bastante a todas as 

oficinas oferecidas, especialmente a de artes, de forma que muitos acabam cultivando ou 

mesmo desenvolvendo habilidades.  

O núcleo de ensino possui salas de aula amplas, apesar de o número de alunos 

permitidos por sala ser em torno de 25. O quadro e as carteiras eram novos e estavam em bom 

estado de conservação. Foi interessante observar que alguns dos trabalhos produzidos nas 

aulas estavam fixados no corredor que dava acesso às salas de aula como exposição – os 

trabalhos expostos eram textos e desenhos sobre paternidade. As salas destinadas às oficinas 

são amplas, iluminadas e arejadas. As principais oficinas ministradas no CPPP são artesanato, 

projeto e pintura – as três estavam acontecendo no momento da visita. A oficina de pintura era 

a de maior adesão e os detentos desenvolviam trabalhos. As pinturas produzidas permanecem 

em quadros expostos nas paredes da sala. Foi interessante ver os detentos manuseando os 

materiais de pintura e produzindo belas imagens – paisagens, objetos e rostos de mulheres. 

Além disso, um detento tocava violão, conferindo ao ambiente descontração e leveza. 

O módulo de saúde está instalado em espaço amplo, arejado e iluminado. Há 

salas bem equipadas para serviços de medicina, enfermagem, odontologia, psiquiatria, 

psicologia e assistência social. As salas ficam dispostas em amplo corredor, de forma que 

todo o módulo de saúde permanece concentrado nesse espaço. Em conversa com uma das 

dentistas, foi informado que as salas estão sempre em bom estado, de forma que não pode 

haver ausência ou inoperância de qualquer aparelho ou insumo. Existem leitos especiais para 

detentos com doença contagiosa, distúrbio mental ou que necessitem recuperar de alguma 
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intervenção cirúrgica. Além disso, foi informado que a equipe está sempre completa – tais 

critérios de material e de pessoal constituem em obrigação contratual.  

Para os funcionários, há um refeitório em espaço arejado, limpo e iluminado 

com mesas e cadeiras coloridas. Outra peculiaridade interessante observada no CPPP foi a 

existência da chamada “área de descompressão”: um espaço aberto de lazer com sofás, 

poltronas e livros para descanso e relaxamento destinado aos funcionários.  

A estrutura do CPPP se mostrou consideravelmente melhor em relação àquela 

vista nas demais unidades prisionais, tanto em relação à concepção quanto em relação a 

manutenção e condição das instalações. De fato, os detentos têm acesso aos atendimentos de 

saúde, realizam as oficinas em locais apropriados e usufruem de mínimo conforto nas celas. 

5.8. Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Santa Luzia 

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC é uma 

entidade jurídica sem fins lucrativos que atua como parceira da Justiça como órgão auxiliar de 

execução de pena. O modelo foi concebido pelo advogado e jornalista Dr. Mário Ottoboni 

após vasta experiência no Sistema Prisional e a constatação de que os detentos carecem de 

tratamento que de fato os recupere. Dessa forma, a essência do método APAC é a valorização 

humana e o resgate da dignidade e da autoestima.  

As APAC’S são geridas pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados - FBAC, também fundada pelo Dr. Mário Ottoboni em 09/07/1995, em São José 

dos Campos - SP. Assim, compete à FBAC orientar e fiscalizar a correta aplicação da 

metodologia no Brasil e no exterior, bem como ministrar cursos de capacitação e treinamento 

para funcionários, voluntários e detentos. Atualmente, a sede da FBAC encontra-se em Itaúna 

- MG. Existem 39 APAC’S em Minas Gerais, dentre unidades masculinas, femininas e mistas 

(FBAC, 2016). 

A visita à APAC - Santa Luzia aconteceu no dia 11/10/18. Inaugurada em 

2012, constitui unidade prisional masculina com capacidade para custodiar 200 recuperandos. 

Atualmente, possui 80 em regime fechado e 31 em regime semiaberto, sendo que 21 realizam 

trabalho externo.  



74 
 

A APAC - Santa Luzia está localizada em região afastada do centro urbano. A 

entrada é feita através de um portão vigiado por um recuperando, onde há área de 

estacionamento e guarita. Após um segundo portão, também vigiado pelo recuperando, há um 

corredor de acesso às dependências com um pequeno jardim e uma árvore. A identificação foi 

feita por uma funcionária e um recuperando. Não foi realizada revista, mas há detector de 

metais. 

Figura 21 – Vista aérea da APAC - Santa Luzia 

 

Fonte: Google Maps, 2018 

É interessante mencionar que o método APAC trata os detentos como 

recuperandos e preza que utilizem suas próprias roupas, em vez do uniforme do Sistema 

Prisional; além disso, todos devem usar crachá de identificação e são tratados pelo nome. O 

método também prevê que os funcionários sejam bem selecionados e se identifiquem com a 

proposta. 

O módulo administrativo, que fica no segundo pavimento, constitui espaço 

limpo, arejado e conservado. Três salas compõem o módulo administrativo, onde é gerido 

todo o processo formal de ingresso dos recuperandos, gestão de pessoal e finanças. Por ter 

sido construída recentemente, toda a estrutura física da APAC - Santa Luzia se mostrou nova 

e conservada.  
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No primeiro pavimento, há uma pequena área verde com dois alojamentos de 

visita íntima separada por dois portões que dão acesso ao regime fechado e ao regime 

semiaberto. Um recuperando é encarregado dos portões. Em conversa, ele afirmou que a 

custódia na APAC - Santa Luzia é confortável e que o tratamento é humanizado. Além disso, 

pontuou que a dignidade é um fator muito importante na recuperação e que na APAC - Santa 

Luzia as famílias são tratadas de forma melhor em relação ao tratamento existente nas 

unidades prisionais convencionais. 

Após o primeiro portão de acesso, há alojamentos para a visitação íntima. Cada 

recuperando tem direito a pernoite quinzenalmente – sendo que é permitida apenas com 

esposa, não sendo admitidas namorada ou amante. Há mais dois portões de acesso, ambos 

vigiados por recuperandos. Um portão só pode ser aberto caso o anterior já tenha sido 

fechado.  

A visita foi conduzida por um recuperando e no primeiro contato foi possível 

perceber sua autoestima em recuperação. Durante toda a visita os recuperandos foram 

bastante cordiais, olhando nos olhos e cumprimentando os visitantes, o que raramente ocorreu 

nas unidades prisionais convencionais. Essa constatação sugere que a APAC - Santa Luzia 

tem melhores resultados no processo de recuperação da autoestima e, consequentemente, de 

ressocialização.  

Logo à entrada do espaço destinado ao regime fechado há um quadro com as 

estatísticas da APAC - Santa Luzia: número de recuperandos em regime aberto, semiaberto e 

em trabalho externo; número de atendimentos de medicina, odontologia e psicologia 

realizados na semana; número de cursos ministrados de oficinas realizadas – coral, aula de 

violão, pintura, madeira, tapete, linha, solda – e de eventos com as famílias. O quadro é 

atualizado quase diariamente pelos próprios recuperandos. Há também um quadro de 

avaliação disciplinar, em que os recuperandos recebem notificações por mau comportamento 

ou não cumprimento das regras estabelecidas, como organização e limpeza dos alojamentos 

ou pontualidade nas refeições. São indicados também aniversariante do mês, amigo do mês, 

recuperando do mês e voluntário do mês.  

Há um terceiro quadro com a relação dos recuperandos por habitação. Cada 

habitação acomoda cinco detentos. Há 24 habitações no regime aberto, portanto, 120 vagas. 

Atualmente, 81 recuperandos cumprem pena em regime fechado, de forma que cinco 
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alojamentos estavam desocupados. Há um alojamento adaptado para cadeirante; é maior e 

equipado com barras, sendo utilizado atualmente por um recuperando cadeirante e um 

recuperando que possui dificuldade de locomoção. Outra constatação interessante acerca do 

método APAC é a denominação de alojamento para o espaço que no CPPP é chamada de 

vivência e, nas demais unidades prisionais, de cárcere.  

Os demais alojamentos são menores, mas suficientemente confortáveis em 

termos ergonômicos. Cada alojamento é equipado com beliches, camas comuns, estantes, 

mesa e banheiro com chuveiro, pia e vaso sanitário. As portas permanecem abertas, mas há 

um portão com chave à entrada dos alojamentos que é fechado à noite. Há uma lista fixada na 

porta de cada alojamento com os nomes dos recuperandos ali instalados. É permitida conversa 

entre todos os recuperandos nos alojamentos, mas não a entrada em alojamento que não seja o 

próprio.  

Ao final do corredor com os alojamentos, há um salão com tanques para que os 

recuperandos lavem suas roupas. Há também uma televisão: os recuperandos são autorizados 

a assistir a canais selecionados e programações autorizadas caso tenham se comportado bem 

durante o dia. Os demais módulos de alojamentos são análogos e, ao final do corredor que 

reúne os módulos dos alojamentos, há uma academia equipada com aparelhos velhos, mas em 

perfeito uso. Há ainda, atrás da academia, um campo de futebol onde podem ser realizadas 

partidas com times externos à APAC - Santa Luzia e também com os próprios funcionários. 

Todo o espaço é amplo, arejado, limpo e muito organizado. Os recuperandos devem prezar 

por limpeza e organização, de forma que, se não apresentam procedimento satisfatório em 

algum aspecto, são notificados e recebem uma marca amarela no nome.  

Foi interessante notar, em todo o espaço da APAC - Santa Luzia, frases 

motivacionais pintadas nas paredes ou impressas e coladas nos corredores e nas portas, 

evidenciando a intenção de recuperação.  

Há um corredor que leva à biblioteca e às salas de aula. A biblioteca “Refúgio 

do Saber” possui um acervo de aproximadamente 4.000 livros – todos provenientes de 

doações. Há literatura nacional, estrangeira, didática e uma quantidade considerável de livros 

de Direito, além de DVDteca. O recuperando que conduziu a visita é o encarregado pela 

biblioteca e propôs ao presidente da APAC - Santa Luzia aministração de cursos básicos de 

inglês, espanhol e digitação. Foi interessante observar que em todo o espaço da biblioteca há 
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cartazes pregados com frases motivacionais, como “eduque as crianças para que não seja 

necessário punir os adultos”, de Pitágoras; “não deveria se ensinar o conteúdo dos livros, mas 

o amor à leitura”, de autoria anônima e “na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida 

inteira”, de Johan Goeth. Durante a visita à biblioteca, havia dois recuperandos lendo nas 

mesas pertencentes ao espaço, enquanto outros dois produziam nos computadores trabalhos 

de conclusão de cursos à distância.  

Há escola com quatro salas de aula e 32 alunos. As salas são amplas, arejadas e 

equipadas com mesas, cadeiras, quadro e televisão. Todos os recuperandos da APAC - Santa 

Luzia são alfabetizados – todos já passaram pela escola.  

Além do campo de futebol, há também uma quadra. É interessante observar 

também que, em todas as dependências da APAC - Santa Luzia, há caixas de som e música 

constante, o que acaba por contribuir com um ambiente mais descontraído. Todas as refeições 

são realizadas no refeitório, não sendo permitido que os recuperandos realizem as refeições 

nos alojamentos. A reunião é feita pontualmente às 12h para a oração e a refeição conjunta. 

Cabe destacar que os funcionários participam das refeições. Tal proximidade e a possibilidade 

de interação contribuem fortemente para a recuperação da autoestima.  

Próxima ao refeitório há uma capela onde são realizados cultos religiosos. A 

maioria dos recuperandos é cristã e parte é católica. Foi possível notar a valorização da 

espiritualidade como meio de recuperação que, inclusive, faz parte de metodologia APAC. O 

recuperando que guiou a visita afirmou que, apesar de a escolha por mudança ser pessoal, o 

trabalho dos parceiros religiosos e o amparo espiritual são de grande valor nesse processo.  

O recuperando refletiu também que não há prisão perpétua no Brasil, 

entretanto, há uma prisão social perpétua, uma vez que é grande o estigma por parte da 

sociedade em relação às pessoas que passaram pelo Sistema Prisional. Nesse sentido, a APAC 

- Santa Luzia oferece ferramentas para que o recuperando tenha possibilidades de trabalho. 

Considerando também o atual contexto econômico de Minas Gerais, existe nas APAC’S e nas 

unidades prisionais convencionais um esforço em oferecer cursos e capacitações que 

permitam o empreendedorismo. Muitos acabam investindo em barbearia e lojas de salgados – 

atividades que aprendem a desempenhar em custódia e permitem futuramente a 

profissionalização autônoma.  
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Uma árvore, alguns bancos e grama compõem uma praça circundada por 

espaços diversos: almoxarifado, sala de ligações, sala do Conselho de Sinceridade e 

Solidariedade – CSS, salas de atendimento e salas de laborterapia – três salas de pintura e 

duas salas de marcenaria. Há um amplo salão onde todo o trabalho é exposto. Os detentos 

podem vender sua produção em feiras, eventos e faculdades. Itens diversos são confeccionais 

na marcenaria: mesa, cadeira, escrivaninha, penteadeira e brinquedos para crianças. O salão 

conta também com espaço de auditório para cursos e confraternizações e, na parede, está 

gravada a frase “se fosse possível examinar o homem por dentro e por fora, certamente 

ninguém se diria inocente”, de autoria do Dr. Mário Ottoboni, idealizador do método APAC.  

Há também banheiro masculino, sacolão, sala de chaves, enfermaria e 

consultório odontológico completo. Os atendimentos são feitos mensalmente em parceria com 

um posto de Santa Luzia, mas os recuperandos podem contratar serviço particular caso 

necessitem de um atendimento mais específico. Há ainda cinco celas individuais destinadas a 

recuperandos que porventura apresentem mau comportamento. Ofensas e agressões são 

consideradas infrações sérias e representam a não adaptação ao método APAC. No entanto, 

essas celas raramente são utilizadas.  

A cozinha e a despensa estão localizadas em área intermediária entre o espaço 

do regime fechado e o espaço do regime semiaberto, de forma que ambas as refeições são 

preparadas em conjunto por recuperandos que exercem essa atividade. O espaço é amplo, 

limpo e bastante organizado. O ambiente é arejado, mas carece de iluminação. Há também 

uma sala para os voluntários e os professores realizarem as refeições e descansarem.  

O espaço do regime semiaberto é menor. De forma análoga ao espaço do 

regime fechado, há uma praça circundada pelo refeitório, salas de atendimento, salas de aula e 

celas individuais para disciplina – apenas cinco e encontram-se desativadas, pois não têm sido 

necessárias. Há também um amplo salão onde são expostas as produções dos recuperandos, 

além de um salão para confraternizações ou ministração de cursos com cadeiras e uma 

televisão. Os alojamentos seguem o mesmo padrão dos alojamentos do regime fechado. O 

espaço possui ainda um pequeno auditório, sala de culto, sala de oração, barbearia e uma 

horta cuidada pelos recuperandos que têm conhecimento agrícola. 

Uma constatação interessante a se fazer sobre a APAC - Santa Luzia é a 

presença de praça em ambos os espaços. A utilização de áreas verdes como mecanismo de 
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descompressão é citada nas Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal; no entanto, tais áreas se 

mostraram ausentes na maioria das demais unidades prisionais. Existem pequenas áreas 

verdes no PADL, na PIEP e na PNH; no entanto, os detentos não usufruem efetivamente 

dessas áreas. A praça existente em ambos os espaços da APAC - Santa Luzia de fato contribui 

para a descompressão do local com o frescor da vegetação e a beleza das árvores. Além disso, 

os bancos permitem – e convidam à – interação social, importante no processo de recuperação 

da autoestima com a criação de vínculos que prepara para a ressocialização.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a exposição teórica acerca da evolução da finalidade da pena – e a 

consequente necessidade de oferecer uma estrutura física de custódia permanente – e dos 

modelos de estruturas prisionais, bem como o relato das visitas às oito unidades prisionais 

selecionadas para este trabalho; cabe tecer algumas considerações acerca do Sistema Prisional 

de Minas Gerais e da arquitetura enquanto estrutura física funcional, fator estético que 

comunica intenções de uma política prisional e elemento pertencente a um contexto urbano; e 

sua relação com o cumprimento da pena, a recuperação e a ressocialização.  

A principal observação que se deve fazer acerca da arquitetura prisional 

mineira é a ausência de um padrão estético e funcional. A partir da visita às unidades 

prisionais, foi possível constatar que as diversas edificações existentes são decorrentes de 

contextos de épocas distintas. Nesse sentido, foi possível observar os padrões Radial, Paralelo 

e Modular e ainda traços da concepção panóptica.  

Cabe destacar que uma vez que a grande maioria das unidades prisionais foi 

construída em momentos anteriores à primeira edição das Diretrizes Básicas para Arquitetura 

Penal de 1995 a realidade observada em relação a materiais, salubridade, ergonomia e espaços 

funcionais não corresponde aos parâmetros fixados no documento. Apenas nas duas unidades 

prisionais de construção mais recente – APAC - Santa Luzia, inaugurada em 2012 e CPPP, 

inaugurado em 2013 –; a realidade se mostrou mais próxima aos parâmetros fixados.
21

 Apesar 

de o CRGPL não ter sido concebido como unidade prisional, mas como clínica médica, a 

arquitetura se mostrou, mesmo que de forma não intencional, próxima aos parâmetros fixados 

no documento. 

Como mencionado, o Brasil aderiu tardiamente ao ideal ressocializador, de 

forma que a preocupação com a garantia de direitos e com as possibilidades após o 

cumprimento da pena é recente – a publicação da LEP em 1984 consolida o ideal 

ressocializador. Nesse sentido, é necessário salientar a importância de oferecer espaços 

adequados à realização de atividades diversas – salas para atendimentos de saúde e psicologia, 

ministração de aulas e oficinas, recebimento de visitas e atendimento religioso, espaço para 

revistas, salas destinadas a atividades administrativas e espaço destinado ao próprio cárcere. 

                                                           
21

A constatação acerca de materiais, salubridade, ergonomia e espaços funcionais nas unidades prisionais foi 

feita a partir de observação visual, não tendo sido feita de forma técnica. 
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No entanto, por questões de época de concepção – uma vez que algumas unidades prisionais 

tiveram sua construção anterior à LEP – ou de necessidade de reformas em razão de 

adaptação ou manutenção, tais espaços se mostraram ausentes, desativados ou incompletos 

nas unidades prisionais.  

Foi possível perceber também que a arquitetura tem liberdade reduzida, uma 

vez que o principal desafio consiste na necessidade de conciliar segurança – controle efetivo 

sobre a movimentação dos detentos –, prestação de serviços e conforto habitacional. 

Conforme as Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, não se usa cerâmica, de forma que o 

vaso sanitário deve ser de concreto; as grades devem ser de aço e não podem possibilitar que 

o detento escale; além disso, as aberturas de portas e janelas devem ser para fora (BRASIL, 

2011). 

No que se refere ao fator estético da arquitetura que comunica intenções de 

uma política prisional e provoca sensações, foram observadas realidades distintas. A PJMA, 

como unidade prisional mais antiga, exibe traços de arquitetura colonial assim como a PIEP, 

que foi concebida originalmente como escola-convento. A PJMA apresenta forte proximidade 

à concepção do Sistema Auburn, uma vez que o trabalho é tido como aspecto importante do 

cumprimento da pena. A arquitetura adaptada a esta finalidade é, portanto, reflexo do ideal 

ressocializador – uma vez que a PJMA foi concebida como colônia agrícola. Já a PADL 

transmite intenções de segurança, disciplina e rigidez em detrimento de outros valores. Os 

altos muros e as barreiras internas remetem ao isolamento pretendido.  

O CPPP, de construção mais recente, exibe fortes traços da arquitetura 

prisional americana que remete ao modernismo estético e ao controle, bem como do 

panoptismo visto essencialmente na vigilância por meio dos CCO’s. Nesse sentido, é possível 

traçar um paralelo entre o CPPP e a Prisão de Halden, na Noruega: ambas forem concebidas 

numa tentativa de unir a modernidade estética e funcional ao ideal ressocializador. No 

entanto, cabe ressaltar que segurança, disciplina e rigidez são também aspectos marcantes no 

CPPP, inclusive por questões contratuais, o que acaba por distanciá-la da noção de 

humanização. É possível afirmar também que a própria concepção administrativa corrobora 

para essa situação, uma vez que essencialmente o parceiro privado preocupa-se mais com o 

resultado financeiro em vez das finalidades da execução penal.  



82 
 

Cabe destacar ainda a relação entre arquitetura e política prisional na APAC - 

Santa Luzia. O método APAC possui valores próprios no que se refere ao tratamento em 

relação aos recuperandos e à intenção ressocializadora por meio da valorização do trabalho. 

Há procedimentos de segurança na APAC - Santa Luzia; no entanto, tais procedimentos são 

resultado da intenção ressocializadora e de recuperação da autoestima. Os próprios 

recuperandos se encarregam dos portões externos e internos, a circulação é feita livremente 

em todo o espaço e os alojamentos permanecem abertos durante o dia – e existe, de fato, 

segurança e disciplina. O que se percebe é que a segurança e a disciplina pretendidas não são 

resultado da rigidez das unidades prisionais convencionais, mas da valorização da atribuição 

de responsabilidade aos recuperandos e da consequente recuperação da autoestima. Essa 

concepção de segurança remete aquela pretendida na Prisão de Telemark, na Noruega, em que 

as relações criam segurança. Nesse sentido, a arquitetura que permite a livre circulação, a 

criação de relações, o fortalecimento de vínculos e o exercício do trabalho contribui 

fortemente para a intenção ressocializadora.  

É mister ressaltar também o contexto urbano em que estão inseridas as 

unidades prisionais enquanto aspecto da arquitetura e sua relação com a custódia e a 

ressocialização. Na maioria dos casos, as unidades prisionais estão localizadas em regiões 

mais afastadas do centro urbano, não havendo, portanto, interferência considerável na 

paisagem urbana. Entretanto, especialmente em relaçãoàs unidades prisionais menores, cujas 

dependências pertenciam a algum órgão público e foram assumidas para essa nova finalidade, 

pode haver interação conflituosa com a propriedade particular.
22

 Nesse sentido, cabe observar 

que a construção afastada em relação ao centro urbano revela a intenção de isolar a unidade 

prisional, bem como causar interferência mínima na população.  

Cabe observar que o contexto urbano envolve aspectos subjetivos como os 

sentimentos de medo, insegurança e desconfiança por parte da população. A existência de 

unidade prisional na cidade exerce influência na dinâmica social – para além da 

transformação física com a presença de muros, que por si já produz medo e distância social –, 

refletida na interação entre seus membros. Vale mencionar também que a vinda de novos 

moradores – os familiares dos detentos – traz nova configuração àquela comunidade 

                                                           
22

 A pesquisa de campo não contemplou nenhuma unidade prisional cujo espaço pertencesse antes a algum órgão 

público. No entanto, segundo informações internas à SEAP, tal situação é eminentemente comum no interior de 

Minas Gerais, onde a construção de novas unidades prisionais é ainda mais dificultada devido à escassez de 

recursos financeiros.  



83 
 

(SABAINI, 2011). Tal situação é facilmente percebida no município de Ribeirão das Neves, 

que possui seis unidades prisionais – Penitenciária José Maria Alkimin, Presídio Antônio 

Dutra Ladeira, Presídio Feminino José Abranches Gonçalves, Presídio Inspetor José Martinho 

Drummond, Complexo Penitenciário de Parceria Público-Privada e Centro de Apoio Médico-

Pericial. O contexto urbano deve permitir a visitação por parte dos familiares dos detentos a 

fim de manter vínculos; nesse sentido, é necessário observar as possibilidades de acesso 

através de estradas que permitam a circulação de automóveis, a presença de sinalização para 

direcionamento e infraestrutura de transporte coletivo. 

Uma constatação interessante quanto ao contexto urbano de algumas unidades 

prisionais no que se refere à ressocialização é a localização próxima a favelas e pontos de 

tráfico de drogas. O contexto urbano acaba se tornando problemático nessas situações, uma 

vez que quando o egresso deixa a unidade prisional, seu primeiro contato com a cidade acaba 

sendo um ponto de tráfico de drogas. O estigma social atrelado às pessoas que foram 

submetidas ao Sistema Prisional dificulta a conquista de um emprego formal, de maneira que 

muitas vezes o egresso acaba encontrando melhores oportunidades no tráfico de drogas. 

Assim, cabe considerar o que o contexto urbano pode representar em termos de possibilidade 

de retorno ao crime e, consequentemente, ao Sistema Prisional. 

As observações feitas constituem em aspectos de cunho estrutural, uma vez que 

as realidades constatadas não são decorrentes de situação eventual, mas de uma causa pontual 

no tempo: a construção das unidades prisionais. Há que destacar ainda alguns aspectos de 

cunho conjuntural que foram identificados como gargalos, uma vez que correspondem a 

situações eventuais passíveis de mudança – no entanto, têm se revelado duradouras.  

Nesse sentido, a superlotação é o maior gargalo do Sistema Prisional de Minas 

Gerais. Segundo dados do INFOPEN de julho de 2016, as vagas nesse período eram em 

número de 36.556, enquanto a ocupação era de 68.354 – representando um déficit de vagas de 

quase 100%. Em algumas unidades prisionais, o número de detentos chega a ser três vezes o 

número de vaga, como observado na PJMA e na PNH. A lotação superior ao número de vagas 

acaba por sobrecarregar a já frágil estrutura física das unidades prisionais e, dada a escassez 

de recursos financeiros para empreender reformas, se torna ainda mais sucateada.  

A escassez de recursos financeiros é, por sua vez, outro grande gargalo do 

Sistema Prisional mineiro. A SULOT é responsável por empreender e acompanhar as 
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reformas nas unidades prisionais e realizar revistas técnicas a fim de monitoramento. Existe 

orçamento; no entanto, devido à escassez de recursos financeiros, não tem sido possível a 

realização de reformas estruturais, de maneira que são feitos apenas pequenos reparos – como 

pintura e troca de revestimento. As principais demandas vêm por parte dos diretores das 

unidades prisionais, requerendo obras de manutenção. Existem ainda demandas para ampliar 

os espaços de uso dos agentes penitenciários e dos demais funcionários, que também estão 

inseridos diariamente nas unidades prisionais, como vestiário e cozinha.  

Cabe ressaltar novamente que as medidas mínimas de ventilação, insolação e 

ergonomia não são obedecidas. As celas são pouco arejadas, escuras e úmidas; além disso, a 

situação de superlotação prejudica consideravelmente a garantia das áreas mínimas na cela. 

Assim, o fator conjuntural de superlotação agrava uma realidade de natureza estrutural, uma 

vez que já na construção as unidades prisionais não atendiam aos parâmetros fixados 

posteriormente nas Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal (BRASIL 2011).  

Após a realização das visitas às unidades prisionais foi possível confirmar que 

a arquitetura está intimamente relacionada ao cumprimento da pena. Conforme exposto, a 

LEP prevê que o Estado deve se responsabilizar pela custódia e, para tal, deve oferecer 

assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa (BRASIL, 1984). Para 

que a assistência em suas diversas esferas seja possível, é necessário dispor de espaços 

adequados à finalidade a que se propõem. 

A dimensão estética da arquitetura também exerce forte influência no 

cumprimento da pena e especialmente nas possibilidades de recuperação dos detentos. Foi 

possível perceber que nas unidades prisionais onde predomina uma intenção ressocializadora 

mais marcante com a valorização do trabalho, a criação de vínculos e o tratamento 

humanizado – observada essencialmente na APAC - Santa Luzia, no CRGPL e na PIEP – a 

recuperação da autoestima acontece com mais frequência. Assim, espaços que permitem o 

desenvolvimento do trabalho, a interação e a humanização e que comunicam e inspiram tais 

valores são essenciais.  

A inserção das unidades prisionais no contexto urbano também demonstrou 

relação com o cumprimento da pena, a recuperação e a ressocialização. A facilidade de acesso 

a parcerias de trabalho externas e a hospitais ou postos de saúde é importante no cumprimento 

da pena; além disso, a possibilidade de acesso por parte dos familiares para visitação a fim de 
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manter os vínculos também é importante tanto na recuperação como na ressocialização. Foi 

possível perceber, ainda, que deve ser observado se os elementos urbanos no entorno da 

unidade prisional podem representar facilidade de retorno ao crime.  

Por fim, deve-se salientar que apesar de as três dimensões da arquitetura 

analisadas nesse trabalho exerçam forte influência no cumprimento da pena, na recuperação e 

na ressocialização; a arquitetura é limitada e deve estar associada, portanto, à gestão 

responsável. Dessa forma, é essencial prezar por planejamento, organização e tratamento 

humanizado nas unidades prisionais a fim de garantir ao detento os direitos relacionados na 

LEP, de forma a auxiliá-lo na recuperação e, por fim, torná-lo um cidadão inserido na 

sociedade. 
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POSFÁCIO  

Quando li o e-mail informando onde seria meu estágio curricular, em fevereiro 

desse ano, permaneci durante algum tempo sem reação. O e-mail informava: 

Superintendência de Atendimento ao Indivíduo Privado de Liberdade/Subsecretaria de 

Humanização do Atendimento/Secretaria de Estado de Administração Prisional. Eu não 

entendia e não sabia o que pensar. 

Eu até gostava de segurança pública, mas nunca havia pensado em 

administração prisional. E eu queria ter uma boa experiência no estágio, pois precisaria 

desenvolver uma monografia na área. Sei que meu primeiro dia no estágio foi uma grande 

incógnita para mim – até hoje. Muita sigla, muito procedimento estranho e muito problema 

para resolver. Minha mãe me perguntou: “gostou, filha?”, e eu respondi: “não sei”. Continuei 

não sabendo nas semanas seguintes, até que visitei um presídio pela primeira vez. Então eu 

soube. 

Eu já sabia que a condição dos presídios em Minas Gerais era, no mínimo, 

deplorável. Sabia que era sujo, escuro, apertado; que havia violência, que faltavam muitas 

vagas, que faltava comida, que fazia frio à noite e não tinha cobertor. Mas a gente só entende 

quando vê a realidade com os próprios olhos. Eu não podia imaginar como era viver ou como 

era trabalhar todos os dias num lugar daquele. Eu não podia imaginar como era visitar um 

parente, como era receber a família num lugar daquele. Eu não podia imaginar como era 

precisar reconstruir a vida depois da experiência num lugar daquele.  

Então eu comecei a entender que a resistência de algumas pessoas em visitar 

presídios não é apenas pelo medo – ou pela raiva – de estar perto de pessoas que roubaram, 

estupraram ou mataram. Acredito que o medo maior é de lidar com os próprios sentimentos 

depois de ver as condições horríveis em que algumas pessoas vivem durante meses ou anos.  

Mas de todos os inimagináveis, o mais improvável era que pudesse haver tanta 

vida ali. Vi coisas muito difíceis de serem vistas, mas também presenciei coisas belíssimas...  

Vi homens e mulheres estudando – aprendendo a escrever pela primeira vez ou 

produzindo um trabalho de conclusão de curso à distância.  

Vi homens e mulheres trabalhando com sorriso no rosto.  
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Vi o responsável de uma empresa parceira levar bolo e refrigerante para 

comemorar o aniversário de um senhor.  

Ouvi um homem dizer que está animado para começar a vida – faltam poucos 

meses para ele cumprir uma pena de 20 anos.  

Vi três homens sentados em um banco esperando o pôr do sol.  

Vi o desenho do rosto de uma mulher na parede de uma cela, vi cartas e 

desenhos dos pais para os filhos pregados na parede de uma sala de aula.  

Ouvi uma melodia de violão durante uma oficina de artes, vi pinturas 

realmente bonitas – eu não achava ser possível...  

Vi algumas dessas pinturas enfeitando a sala de um diretor.  

Ouvi um homem dizer que quer estudar e se formar em Direito.  

Ouvi “por favor” e “obrigado”, vi olho no olho e sorrisos de “boa tarde” – 

ainda que tímidos e um pouco resistentes, eram sorrisos. 

Ouvi um homem dizer que sente saudades da filha de 10 anos. 

Vi pessoas trazendo cobertores para as mulheres de um presídio feminino.  

Vi pastores ajoelhados no chão sujo e molhado de um dos piores presídios que 

visitei orando pelos homens nas celas que, emocionados, recebiam as orações.  

Vi num presídio feminino a diretora cumprimentar cada mulher pelo nome e 

perguntar pela família, como estavam as notas na escola, se o remédio havia chegado.  

Ouvi uma mulher grávida cantar para seu bebê.  

Vi mulheres cuidando dos bebês umas das outras, vi os primeiros passinhos de 

um bebê – e as palmas alegres das outras mulheres.  

Vi o olhar amoroso de uma mãe para seu bebê que dormia em seus braços.  

Por fim, vi meu coração com tantos sentimentos confusos por essas pessoas...  
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O curso de Administração Pública da Fundação João Pinheiro me proporcionou 

oportunidades incríveis. E essa foi uma das experiências mais profundas que tive. Hoje, sei 

que não queria ter feito estágio em outro lugar.  

Ver vida em lugares improváveis é uma experiência linda, desafiadora e 

inesquecível. 
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