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DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS PARA ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS 

QUE COLABOREM COM AS FUNÇÕES DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

Prevenção, Retribuição e Ressocialização 

 

 

 Emeline Trentini Barcala 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como intenção elencar diretrizes de projeto para a arquitetura prisional 

que possibilitem cumprir as três funções da pena privativa de liberdade em um estado 

democrático de direito - sem privilegiar uma em detrimento da outra – quais sejam: 

prevenção, retribuição e ressocialização. Por meio da arquitetura e da sustentabilidade, 

procurou-se resolver o máximo dos problemas recorrentes da aplicabilidade e funcionalidade 

dos três objetivos da pena privativa de liberdade nas penitenciárias brasileiras, que 

inviabilizam o cumprimento da pena adequada dos condenados. Conclui-se que a arquitetura é 

indispensável na segurança da sociedade, e sendo aplicada corretamente, possibilita igualdade 

de direitos e deveres, respeitando os direitos fundamentais e constitucionais.  

 

Palavras-chave: Arquitetura. Pena privativa de liberdade. Ressocialização.  

 

 

ARCHITECTURAL GUIDELINES FOR PRISON ESTABLISHMENTS 

COOPERATING WITH THE FUNCTIONS OF THE PRIVATIVE FREEDOM 

PENALTY 

Prevention, Retribution and Resocialization 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to establish project guidelines for prison architecture that allow 

the fulfillment of the three functions of the custodial sentence in a democratic state ruled by 

law - without privileging one over the other - such as: prevention, retribution and 

resocialization. Through architecture and sustainability, it was tried to solve the maximum of 

the recurring problems of the applicability and functionality of the three objectives of the 

custodial sentence in the Brazilian penitentiaries, which make it impossible to fulfill the 

appropriate sentence of the condemned. It is concluded that architecture is indispensable in 

the security of society, and being correctly applied, it allows equality of rights and duties, 

respecting fundamental and constitutional rights. 

 

Keywords: Architecture. Deprivation of liberty. Resocialization.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, foram noticiadas grandes rebeliões dentro das penitenciárias 

brasileiras. Devido à superlotação, à desorganização e também à falta de estrutura, os detentos 

tomaram as penitenciárias causando caos e insegurança para toda a sociedade.  

Estes acontecimentos demonstram claramente a falta do cumprimento das funções da 

pena privativa de liberdade dentro dos presídios, funções estas que deveriam proporcionar ao 

apenado o cumprimento justo de sua sentença, com objetivo de possibilitar seu retorno ao 

convívio social. 

Com base nisto, a proposta deste artigo é apresentar soluções projetuais para 

estabelecimentos prisionais que corroborem as funções da pena privativa de liberdade, e 

demonstrar o quanto a arquitetura pode colaborar com a sociedade quanto ao quesito 

penitenciário.  

Para isto, serão estudados o histórico da pena privativa de liberdade e suas funções, 

delineando os respectivos conceitos e objetivos. Ademais, serão abordadas propostas de 

diretrizes com soluções arquitetônicas para a efetivação destas funções em uma edificação 

prisional.  

 

 

2 BREVE HISTÓRICO DAS PENAS 

 

Antes mesmo da organização das populações em sociedade, a pena já existia, mas esta 

não era amparada por leis. Quando alguém se sentia ofendido, providenciava sua vingança 

privadamente, e na maioria das vezes a vingança possuía crueldade desproporcionalmente 

superior à ofensa.  

Para o bem-estar da sociedade que evoluía em sua organização e para evitar a 

desproporcionalidade da vingança privada, as regras de convívio foram desenvolvidas. 

Na era primitiva a pena pelo não cumprimento das regras pré-estabelecidas era 

fortemente conectada ao misticismo. Era sinal de satisfação da divindade que a pena fosse 

aplicada quando a sociedade fosse ofendida por um de seus integrantes.  

Já no mundo antigo, a pena era utilizada para a manutenção do poder. O império 

romano aperfeiçoou o direito penal e diferenciou os crimes praticados com dolo e culpa. O 

jurista Cezar Roberto Bitencourt, doutor em direito penal, em seu livro “Tratado de direito 
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penal”, relata que nesta época a privação de liberdade ainda não era em si uma pena, mas sim 

um modo de manter os réus em custódia até a aplicação da lei.  

No fim do império romano, a pena de morte já não era quase utilizada, voltando a ser 

amplamente aplicada como vingança divina na Idade Média, principalmente a partir do século 

XIII, na época da Inquisição promovida pela igreja católica, onde a pena de morte, assim 

como outros tipos de penas – na maioria das vezes muito cruéis – tornavam-se um espetáculo 

para as multidões. 

Apenas no começo do século XIX o objetivo da pena tornou-se outro: a busca da 

restauração do contrato social. De acordo com “Vigiar e Punir - 1975” de Michel Foucault, 

em 1842 Gabriel Bonnot de Mably, filosofo francês, formulou o princípio decisivo para tal 

mudança: “Que o castigo, se assim posso exprimir, fira mais a alma do que o corpo”. Desta 

forma, a pena já não tinha objetivos de agir no físico das pessoas, mas sim no psicológico, 

retirando o direito mais fundamental do ser humano: sua liberdade.  

Além disto, com a passagem para a idade moderna, houveram diversas mudanças 

socioeconômicas na Europa que culminaram no grande aumento dos índices de delinquência, 

e já não sendo bem vistas as penas cruéis, a privação da liberdade passou a ser a medida mais 

aceitável. 

 

 

3 FUNÇÕES DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE  

 

 No Brasil a pena privativa de liberdade possuí três funções: Retributiva, Preventiva e 

Ressocializadora.  

A função retributiva e preventiva são observadas no momento da sentença dos 

infratores e são expressas no art. 59 do Código Penal: “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos 

antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 

consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984)”.  

Assim, nota-se o exercício das três funções juntas, incluindo a função ressocializadora, 

durante a execução da pena, como descrito no art. 1º da Lei de Execução Penal: “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”.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
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3.1 FUNÇÃO RETRIBUTIVA DA PENA 

 

 O principal objetivo da função retributiva da pena de privação de liberdade é evitar 

que o indivíduo, sendo vítima do cometimento de alguma prática delituosa, venha a exercer a 

vingança privada.  

 Cezar Roberto Bitencourt (2013), também em seu livro “Tratado de direito penal” 

relata sobre as funções da privação de liberdade, trazendo duas definições de dois autores 

sobre a função retributiva desta pena. 

Primeiro Friedrich Hegel, importante filósofo alemão, que explica a função retributiva 

da pena como sendo um método de ordem jurídica para restabelecer a “vontade geral” abalada 

pela infração da lei e resume seu pensamento em sua famosa frase: “A pena é a negação da 

negação do Direito”. Onde a negação do direito é a infração cometida pelo infrator, e a pena 

é a negação da infração cometida. 

 E em seguida Imannuel Kant, também filósofo alemão, que acrescenta o entendimento 

de que além da ordem jurídica envolvida na função retributiva da pena, existe uma ordem 

moral que demonstra que “quando a justiça é desconhecida, os homens não têm razão de ser 

na terra”. 

Portanto, a pena tem a função de retribuir o mal causado às vítimas advindo do delito, 

para que estas não busquem exercer sua própria justiça, que geralmente é aplicada de forma 

desproporcional, subvertendo a paz social.  

 

 

3.2 FUNÇÃO PREVENTIVA DA PENA 

 

A função preventiva da pena privativa de liberdade tem por objetivo impedir, 

utilizando a pena como instrumento, que outros indivíduos com tendências criminosas 

cometam crimes e também que voltem a cometer crimes os indivíduos que já foram julgados e 

cumpriram suas penas. 

Novamente Bitencourt (2013), em seu livro anteriormente mencionado, relata acerca 

das funções da pena, desta vez sobre a função preventiva, descrevendo o entendimento de 

dois filósofos alemães. 

O filósofo Ludwig Feuerbach, que previa que o ser humano, como ser racional que é, 

entenderia a aplicação da pena como um fator que desmotivaria em geral os indivíduos a 

cometer delitos. 
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E do mesmo seguimento que o anterior, porém positivista, o jurista e filósofo Hans 

Welzel, que entendia que a prevenção não seria alcançada através da racionalidade do ser 

humano, mas sim da ética social que o indivíduo adquiria ao fortalecer seu sentimento de 

fidelidade ao direito no momento em que o Estado aplicava a lei. 

Portanto, seja desestimulando o criminoso a voltar a delinquir por meio da aplicação 

da pena, seja fortalecendo o sentimento de fidelidade às leis pela sociedade, a função 

preventiva da pena tem como objetivo evitar a prática de novos delitos. 

 

 

3.3 FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA 

 

 A finalidade da função ressocializadora da pena privativa de liberdade consiste na 

intenção de reintegrar do indivíduo à sociedade. 

O art. 75 do Código Penal determina que a pena máxima a ser aplicada, no caso de 

privação de liberdade no Brasil não pode ser superior a trinta anos: “O tempo de cumprimento 

das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos. (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”.  

Isto demonstra claramente que o Estado não deve de forma alguma deixar de 

oportunizar o processo de ressocialização, visto que o apenado geralmente retorna ao convívio 

social ao fim do cumprimento de sua pena. 

Porem esta é a única das três funções que não pode ser exercida sem a plena aceitação 

do infrator, pois a ressocialização depende tanto das oportunidades oferecidas em sua 

reabilitação, quanto de sua vontade própria de mudar. 

Assim, a pena privativa de liberdade, para que atenda a função ressocializadora, deve 

ser aplicada de modo a direcionar o infrator para atividades que lhe propiciem as condições 

para viver em sociedade novamente, tais como educação e qualificação profissional, desde 

que o apenado, por livre e espontânea vontade, decida aproveitar a oportunidade oferecida. 

 

 

4 DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS PARA ESTABELECIMENTOS PENAIS  

 

Partindo-se dos conceitos estabelecidos anteriormente neste artigo acerca das funções 

da pena privativa de liberdade, é possível que sejam fixadas diretrizes para a elaboração de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
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um projeto arquitetônico que viabilize a maior efetividade da edificação prisional no 

atendimento às funções da pena.  

Desta forma, podemos elencar três pontos que serão tratados individualmente nos sub-

itens a seguir: layout, ecoeficiência, e conforto ambiental. 

 

 

4.1 TIPOLOGIA 

 

 As edificações prisionais, dado o seu uso peculiar, devem ser dotadas de uma tipologia 

específica que lhes propiciem a maior eficiência de suas funções, proporcionando 

adequadamente o fluxo de todos seus usuários através da setorização de seus ambientes, do 

dimensionamento e de sua forma. A tipologia, portanto, colabora para que as funções da pena 

sejam exercidas igualitariamente. 

 

 

 4.1.1 DA UTILIZAÇÃO DO MODELO PANÓPTICO 

 

O modelo panóptico foi concebido pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, e relatado 

por Foucault (1999) em seu livro “Vigiar e Punir”. Este modelo se resume em um edifício 

circular onde há um pátio no centro com uma torre que da visão total de todas as celas do 

complexo, sem quaisquer obstáculos, e todas são vigiadas por um único guarda. 

O panóptismo simboliza a observância total da vida de um indivíduo sem que o 

mesmo veja seu observador e nem saiba em qual momentos está sendo vigiado. Este modelo 

traz à realidade o que George Orwell relata em seu livro de ficção “1984”, onde todas as 

pessoas da sociedade oligárquica coletivista em que o personagem principal “Winston Smith” 

vivia eram vigiados pelo “grande irmão” através de telas que estavam por todos os lugares.  

No livro, todos poderiam ser considerados vigilantes, pois a qualquer momento, 

qualquer pessoa, em qualquer lugar poderia delatar o indivíduo por possuir algum 

“pensamento crime”, que eram pensamentos específicos que de alguma forma poderiam 

prejudicar a manutenção do poder do “Partido”.  

A realidade do livro “1984” realmente era assustadora, pois tratava da vigilância 

constante de todos os indivíduos da sociedade, mesmo os que não estavam cumprindo pena, 

porém a implantação deste modelo nas penitenciárias é benéfica para a ordem do espaço, e 
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ratifica a perda da liberdade individual do infrator através da vigilância, o que atende às 

funções retributivas e preventivas da pena.  

São diversos os benefícios deste modelo. O exercício do poder da vigilância faz com 

que os encarcerados criem um auto-controle permitindo que não haja planos de revoltas ou 

fugas. E além disto, certamente haveria grande economia nos gastos com pessoal (agentes 

penitenciários) que hoje, no Paraná, é cerca de 63,33% do orçamento total das penitenciárias 

do estado de acordo com matéria publicada no jornal “Gazeta do povo” no ano de 2016.  

 

 

4.1.2 DA SETORIZAÇÃO ESPACIAL: SEGMENTAÇÃO DE ACORDO COM OS 

CRITÉRIOS LEGAIS. 

 

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 84, §3, prevê que os detentos sejam 

segmentados de acordo com os seguintes critérios: 
 

“§ 3o  Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: 

I - condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados;    

II - reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave 

ameaça à pessoa; 

III - primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça 

à pessoa” 

 

Assim, para se realizar a setorização dos detentos e o dimensionamento do setor de 

cárcere de uma edificação prisional, faz-se necessário consultar estudos estatísticos com o 

objetivo de se conhecer os percentuais de detentos reincidentes, que tenham praticado crimes 

com ameaça ou violência à pessoa, e etc.  

Tal providência é fundamental para que a setorização e o dimensionamento sejam 

adequados à população carcerária, efetivando a função preventiva da pena, conquanto evita 

que outros delitos sejam praticados pelos apenados dentro das penitenciarias, e também 

colabora com a função ressocializadora, na medida em que impede que detentos condenados 

por crimes mais graves convivam com detentos que tenham praticado delitos de menor 

potencial ofensivo. 

 

 

4.2 ECOEFICIÊNCIA 

 

 A ecoeficiência é também uma diretriz arquitetônica importante para que as 

edificações penitenciarias cumpram com as funções da pena. A ecoeficiência é descrita como 
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um método que permite produzir mais e com qualidade superior, com custo menor e gerando 

menos resíduos. Muitas vezes é vinculada como a forma mais eficaz de tornar as gerações 

mais sustentáveis, consumindo os recursos naturais sem desfalcar a utilização pelas gerações 

futuras. 

 A aplicação deste conceito é importante nas penitenciarias, pois apresenta ao apenado 

uma visão diferente sobre a natureza, aprendendo a valorizar e respeitar seus recursos, o que 

está intrinsecamente ligado com a ressocialização dos mesmos.  

Além disto, economicamente é um conceito viável que colabora para a organização 

das penitenciárias, permitindo que os recursos economizados sejam aplicados em outros 

quesitos importantes para a manutenção do sistema prisional. 

 

 

4.2.1 AUTONOMIA ENERGÉTICA 

 

 Como é sabido, toda e qualquer atividade de uma sociedade apenas é possível de ser 

desenvolvida através do uso de uma ou mais fontes de energia.  

A extração desenfreada do petróleo, como principal fonte de energia no planeta, e os 

diversos problemas daí decorrentes, foram os principais responsáveis pelo surgimento de 

estudos sobre novas fontes de energia. É incontroverso que certamente este recurso em um 

período não muito longo se esgotará e, por isso, houve a preocupação de desenvolver novas 

fontes limpas e eficientes.  

 No Brasil, as hidrelétricas são as responsáveis por gerar 62% de toda a energia elétrica 

consumida no país, de acordo com Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Porém, 

além de possuir um custo muito elevado, sua geração também prejudica o meio ambiente no 

qual está implantada, devido à emissão de gases poluentes e perda de vegetação e fauna. 

 Para a redução dos custos e sustentabilidade ambiental há duas boas opções de fontes 

alternativas de energias renováveis que podem ser implantadas nas penitenciarias brasileiras: 

a energia solar fotovoltaica e a energia solar térmica. 

 A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energias alternativas com maior 

potencial de crescimento no Brasil, já que se trata de um país tropical, onde há grande 

incidência de raios solares durante todo o ano. E esta energia possuí fonte limpa e renovável 

que não produz a emissão de gases de efeito estufa ou resíduos tóxicos. 

A geração deste tipo de energia reduz a dependência de importação de energia e gera 

empregos, visto que há um expressivo incentivo governamental para o desenvolvimento deste 



11 
 

 

mercado e que o Brasil é o terceiro maior exportador de silício em grau metalúrgico do 

mundo, que é o principal componente da placa fotovoltaica. 

Comparando a geração de energia da usina hidrelétrica de Itaipu com o potencial de 

geração de energia fotovoltaica, Ricardo Ruther (2004), em seu livro “Edifícios solares 

fotovoltaicos” demonstra o quanto pode ser viável a utilização desta nova fonte de energia: 

“Cobrindo-se o lago de Itaipu com módulos solares fotovoltaicos de filmes finos 

comercialmente disponíveis, como os descritos neste livro, seria possível gerar o dobro da 

energia gerada por Itaipu, ou o equivalente a 50% da eletricidade consumida no Brasil.”. É 

claro que este não é o objetivo, mas se os captadores fossem apenas utilizados sobre as 

superfícies das edificações já haveria um grande avanço na questão energética no país. 

A forma de utilização desta fonte de energia é simples e facilmente poderia ser 

utilizada nas novas penitenciarias e também nas já edificadas. A energia solar é captada e 

transformada em energia elétrica através das placas, então é distribuída por todo o edifício e a 

energia sobressalente é dimensionada e armazenada ou em baterias, quando se tratar de um 

sistema isolado, ou depositado na rede pública, sendo a última hipótese a forma de maior 

predominância.  

Se o sistema de captação da energia da penitenciaria for conectado à rede pública, 

quando a energia gerada em um mês for superior ao consumo, o estabelecimento penal ficará 

com créditos para utilizar esta energia em até 60 meses ou abater de outras unidades 

consumidoras do mesmo titular do imóvel. 

O mais interessante é que embora o custo de instalação ainda seja elevado, o que 

certamente mudará com a disseminação do modelo pelo Brasil, a economia financeira é de 

95% dos gastos mensais em energia elétrica. Sendo o investimento compensado em 

aproximadamente 10 anos, é plausível sua instalação nas edificações para fins penais por 

possuírem uma longa vida útil. 

A segunda fonte alternativa de energia é a captação da energia solar térmica que tem 

por finalidade o aquecimento dos sistemas hidráulicos utilizados nos edifícios. Esta fonte 

alternativa possuí um modelo bem mais simples e de custo inferior que a energia fotovoltaica, 

e deve ser implantada em conjunto com a anterior para melhor eficiência energética nas 

penitenciarias brasileiras. 

Estas novas fontes autônomas e eficientes de energia, aliadas com a economia da 

energia elétrica através da automação dos sistemas de iluminação, colaboram na 

ressocialização dos apenados demonstrando a preocupação ambiental e a economia dos 

recursos financeiros.  
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Além disto, familiarizam os detentos em relação às novas tecnologias criadas no Brasil 

e no mundo, e podem ser utilizadas para integra-los a novas possibilidades de qualificação 

profissional, o que é fundamental para sua ressocialização. 

 

 

4.2.2 APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 A água é um recurso essencial para a vida do ser humano, e também é símbolo do 

nosso planeta Terra, que tem sua superfície ocupada por praticamente 70% de água, sendo 

também conhecido como planeta azul ou planeta água. Mesmo assim, a porcentagem de água 

doce, superficial e que pode servir para o consumo humano é de apenas 0,3% do total dos 

recursos hídricos de todo o mundo.  

Nos anos de 2014 a 2016 o país, apesar de possuir grande potencial hídrico, 

experimentou uma grande crise sofrida pela falta de água em São Paulo e região. Embora o 

consumo desenfreado tenha diminuído depois disto, é sempre importante lembrar que a 

economia deste recurso é imprescindível e é possível fazê-la utilizando a água potável apenas 

para atividades que requeiram este bem. Para isto, podemos realizar o aproveitamento das 

águas pluviais, pois pode colaborar como complemento do sistema convencional, como água 

de reserva para situações de emergência e também no caso de interrupção do abastecimento 

público. 

Nas penitenciárias brasileiras, de acordo com dados da SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o consumo de água por detento é de 200 litros 

por dia, enquanto a Organização das Nações Unidas prevê que 110 litros por dia atenderiam 

as necessidades básicas de consumo para cada cidadão. Em relação ao uso de água não 

potável, há uma variação grande na quantidade de litros por pessoa, mas pode chegar a 40% 

do consumo total de água por pessoa em um dia.  

Desta forma, podem-se economizar os recursos hídricos realizando o aproveitamento 

das águas pluviais para fins não potáveis como descarga de vasos sanitários, torneiras de 

jardins, lavagem de roupas, de calçadas e automóveis, que aliados à implantação de novas 

práticas e tecnologias – como torneiras temporizadas, válvulas redutoras de vazão, válvulas de 

descargas com duplo acionamento, diferenciando resíduos líquidos e resíduos sólidos, e etc –, 

podem evitar o desperdício de água nos estabelecimentos penais.  

Assim como a energia fotovoltaica, a implantação do sistema de aproveitamento de 

águas pluviais pode ter um custo um pouco elevado, mas em alguns anos é certo o retorno do 
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investimento, pois há grande economia mensal na conta do fornecimento de água pela 

concessionária, podendo diminuir em até 40% o total de água potável fornecida. Para que o 

sistema seja efetivo, no entanto, deve-se avaliar os índices de precipitação da região a ser 

implantado e a área de captação para que o sistema não seja instalado em vão.  

 

 

4.3 CONFORTO AMBIENTAL 

 

 A última diretriz, porém não menos importante, é a questão do conforto nos ambientes 

da edificação prisional. O conforto ambiental busca adequar o meio físico às condições 

adequadas de permanência dos seres humanos, e está totalmente ligado aos sentidos humanos, 

por isso podemos considerar que para o ambiente ser confortável deve ser agradável 

visualmente, acusticamente e termicamente. 

 O conforto ambiental favorece o equilíbrio na aplicação das funções da pena, pois não 

permite que a função retributiva seja excessivamente punitiva, se sobressaindo à função 

ressocializadora. 

 

 

4.3.1 OTIMIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL 

 

 Para o conforto dos usuários e a redução da demanda energética dos edifícios em geral 

é indicado um bom aproveitamento da iluminação e da ventilação natural.  

Através do uso da carta solar, podemos avaliar com precisão o desempenho térmico 

dos edifícios, proteger as áreas de maior incidência solar e expor as áreas de menor 

incidência.  

Utilizando dados climáticos e meteorológicos podemos desenvolver métodos de 

ventilação natural nas penitenciarias, que podem colaborar com a manutenção do conforto 

térmico no interior do edifício.  

 Duas formas de se implantar a ventilação natural possuem destaque: através da 

ventilação cruzada ou da ventilação por diferença de temperatura do ar. A primeira é quando 

há aberturas em duas superfícies paralelas do ambiente que permitem que os ventos entrem 

por uma delas e saiam pela outra, sempre levando em consideração a incidência dos ventos 

dominantes do local. Já a ventilação por diferença de temperatura do ar, ou torres de ventos, 

fazem com que o ar frio entre por uma abertura em um nível e que o ar quente saia por uma 
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abertura em um nível superior ao primeiro, utilizando-se do princípio físico da densidade do 

ar, onde o ar quente é menos denso que o frio e por isso sobe, minimizando as cargas térmicas 

da edificação. 

 Esta otimização dos ventos é de extrema importância pois o vento é um recurso 

natural, gratuito e renovável. Como fez magistralmente o arquiteto João Filgueiras Lima na 

rede Sarah Kubitschek de hospitais, é indicado que se faça nas penitenciarias brasileiras, pois 

pode gerar uma grande economia dos recursos financeiros, quando utilizados no lugar de 

equipamentos de ventilação mecanizados.  

 A iluminação não pode ser descartada em todo este processo, pois ambientes pouco 

iluminados enfatizam a privação de liberdade a todo o momento, podendo fazer sobressair a 

função retributiva da pena em detrimento das demais. Além disto, o sol colabora na limpeza e 

salubridade do ambiente, evitando a proliferação de bactérias e mofo que são os grandes 

responsáveis pelos problemas de saúde dos detentos atualmente.  

Por isso, as aberturas devem proporcionar além da ventilação também a iluminação 

natural, retirando a umidade excessiva dos ambientes e proporcionando um espaço 

confortável a todos os usuários. 

 Tanto a ventilação, quanto a iluminação natural podem colaborar com a função 

ressocializadora da pena privativa de liberdade, demonstrando a justiça no cumprimento da 

pena sem intervir na dignidade da pessoa humana. 

 

 

4.3.2 PSICOLOGIA DAS CORES 

 

 Cada cor tem em si uma funcionalidade específica, que até pouco tempo atrás eram 

subaproveitadas. Com a percepção da interferência das cores nas reações humanas, surgiram 

estudos sobre as cores que visavam principalmente o marketing e comércio de produtos. Mas, 

além disto, é possível utilizar as cores também com outras finalidades, como, por exemplo, 

com intuito de emocionar, encorajar, tranquilizar, neutralizar, amedrontar, concentrar, 

entusiasmar, entre outras diversas reações.  

 Dependendo da ambientação e da reação desejada, são recomendadas determinadas 

cores, e nas penitenciárias não poderia ser diferente. Para cada ambiente dos estabelecimentos 

penais há cores que podem fazer toda a diferença no comportamento dos detentos. 
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 Para ambientes sociais, de lazer e refeitórios recomenda-se a cor laranja, que transmite 

alegria e entusiasmo, estimula o otimismo, a generosidade e o bom-astral. Além disso, é uma 

cor acolhedora, quente e atraente que sugere estabilidade e estimula o apetite. 

 Para as celas, ambientes de estudo e de saúde é adequado o uso de tons pastéis de azul 

e rosa, pois sugerem paz, espiritualidade, suavidade, tranquilidade, conforto, frescor e 

limpeza. O problema destes tons é que o ambiente pode se tornar monótono, cansativo e até 

mesmo depressivo. Por isso, é recomendado detalhes em cores mais fortes. 

Um ponto de destaque para estes ambientes pode ser detalhes em tons fortes de 

marrom e petróleo, que transmitem sensações de segurança, disciplina, estabilidade e solidez, 

que podem evitar os problemas relacionados com os tons pastéis citados anteriormente. 

Para ambientes administrativos é interessante o uso do azul esverdeado, conhecido 

também como turquesa. É uma cor que proporciona equilíbrio, fortalecimento emocional e 

energia. Contribui com o pensamento claro e tomada de decisões que auxilia no 

desenvolvimento de habilidades organizacionais e de gestão. Colabora para a recarga das 

energias durante períodos de estresse e por isso é muito indicado para estes ambientes nas 

penitenciarias. 

Para os ambientes onde haverá contato dos detentos com seus advogados, o marrom e 

outros tons terrosos são ideias pois transmitem maturidade, confiança e responsabilidade. O 

marrom representa a disciplina e observância das regras e certamente colaborará com o 

ambiente jurídico nos estabelecimentos penais. 

As cores podem colaborar com todas as funções da pena, pois dependendo da cor 

utilizada pode-se transferir sentimentos distintos, desde o punitivo ao ressocializador. Por 

isso, é ideal que haja um profundo estudo sobre os ambientes e as sensações que devem ser 

proporcionadas através do uso de cada cor no estabelecimento prisional em questão. 

 

 

4.3.3 PAISAGISMO 

 

 Nas penitenciarias brasileiras, devido a problemas com segurança, quase não são 

encontradas áreas verdes. Árvores com folhagem densa podem servir de esconderijo para os 

detentos, ao mesmo tempo em que podem ser fabricados instrumentos perfuro-cortantes com 

seus galhos. Já os pequenos arbustos podem ser utilizados para esconder objetos proibidos 

como entorpecentes. 
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 O paisagismo, no entanto, trata, além da vegetação, de toda a área externa de uma 

edificação. Desta forma, pode colaborar conjugando espaços sociais pavimentados com 

espaços de jardins de várias cores, combinados com árvores altas e de pouca folhagem, como 

as palmeiras. 

 O paisagismo colabora no microclima local, e por tratar de elementos vivos, faz a 

renovação do ar e promove um ambiente mais acolhedor e aconchegante. Este espaço 

promove a ressocialização do detento, uma vez que através da convivência com elementos 

ecológicos, o detento passa a compreender a noção de responsabilidade e a valorização da 

vida.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As crises recentes no sistema prisional demonstram uma evidente inadequação das 

edificações prisionais no que tange às funções da pena. Diante deste quadro, o presente artigo 

abordou a pena privativa de liberdade, suas características e sua evolução ao longo da história 

da sociedade. 

Constatou-se que a pena privativa de liberdade tem como funções retribuir, prevenir e 

ressocializar os indivíduos apenados. Assim, a edificação prisional deve ser projetada de 

modo a atender, de maneira equilibrada, às funções da pena. 

Para o atingimento deste objetivo, verificou-se que as diretrizes arquitetônicas de 

tipologia, ecoeficiência e conforto ambiental podem ser traçadas de modo a potencializar as 

funções da pena privativa de liberdade. 

É obvio que nem todos os problemas serão resolvidos apenas com a aplicação da 

arquitetura, mas com um convergir de esforços que devem ser guiados pela administração 

pública e/ou pelos parceiros privados, por meio do qual poderá ser alcançada a adequação das 

edificações prisionais brasileiras. 

Assim, conclui-se que a aplicação da técnica arquitetônica viabiliza a segurança da 

sociedade, e sendo utilizada corretamente, possibilita igualdade de direitos e deveres, 

respeitando os direitos fundamentais e constitucionais. 
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PERFIL DO PÚBLICO ALVO 

 

De acordo com o levantamento, mais recente e disponível, feito em 

dezembro de 2014 pela DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional), o 

Brasil conta com uma população carcerária de 622.202 presos, em números 

absolutos, estando colocado em 4ª país com maior população carcerária 

do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia.  

Mas, proporcionalmente ao número de habitantes, o Brasil esta em 31º 

lugar no ranking mundial de população carcerária, contando com 306 

presos a cada 100.000 habitantes. Além disto, o país conta com um déficit 

de 250.318 vagas, isso implica que para cada 100 vagas, temos 167 presos. 

Já no Paraná, o déficit de vagas é de 9.726, isso implica em 153 presos  para 

cada 100 vagas. 

Ainda de acordo com o levantamento feito pela DEPEN, sobre a 

porcentagem de homens no sistema carcerário, temos que do total de 

detentos no Brasil, 94,2% são homens e apenas 5,8% são mulheres. No estado 

do Paraná, dos 28.004 detentos, 26.225 são homens e apenas 1.779 são 

mulheres. 

No estado do Paraná, 67,29% dos detentos são brancos, 31,99% são 

negros e 0,72% são de outras raças e cores. Estes índices são condizentes 

com a população do estado que conta com 67,48% de habitantes brancos, 

31,19% negros e 1,33% de outras raças e cores. 

Dos 28.004 detentos do Paraná, 54% cumprem pena de regime 

fechado e a fim de resolver o déficit de vagas, a penitenciária elenca seu 

publico alvo como homens, em sua maioria brancos e negros, com baixo 

grau de instrução/escolaridade e majoritariamente jovens até 30 anos 

(55,07%). 

Inclui-se no público da penitenciária os funcionários, dentre eles 

encontram-se: agentes penitenciários, agentes da área da saúde, policiais, 

entre outros, que no Paraná somam um total de 3.413 servidores. 

 

 



 

PRÉ DIMENSIONAMENTO 

 

O pré-dimensionamento foi elaborado com propósito de atender 500 

detentos na penitenciária, foi dividido por setores e foram acrescentadas às 

áreas totais 30% a mais de área, equivalentes a circulação. O pré-

dimensionamento baseia-se nos dados das “Diretrizes Básicas para 

Arquitetura Penal – Ministério da Justiça, 2011”, e conclui as seguintes áreas 

por setores: 

 

SETOR DE AGENTES PENITENCIÁRIOS: 55,00m². 

SETOR DE GUARDA EXTERNA: 130,00m². 

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO: 195,00m². 

SETOR DE RECEPÇÃO E REVISTA DE VISITANTES: 190,00m². 

SETOR DE TRIAGEM E INCLUSÃO: 220,00m². 

SETOR DE SAÚDE: 170,00m². 

SETOR TRATAMENTO DEPENDENTES QUÍMICOS: 455,00m². 

SETOR DE TRATAMENTO PENAL: 195,00m². 

SETOR DE OFICINAS / TRABALHO: 460,00m². 

SETOR DE ENSINO: 530,00m². 

SETOR POLIVALENTE / RELIGIOSO: 890,00m². 

SETOR DE VISITAS ÍNTIMAS: 150,00m². 

SETOR DE CARCERAGEM: 10.300,00m². 

ESTACIONAMENTO: 1.350,00m² . 

 

ÁREA TOTAL / PRESO: 

Área total construída: 14.045,00m²; 

Área por preso: 14.045,00m² / 500 = 28,03m². 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO E TERRENO  

 

O terreno escolhido é localizado no município de Maringá, no estado 

do Paraná. Este terreno encontra-se muito próximo de Paiçandu, onde se 

localiza a Casa de Custódia de Maringá e a Penitenciária Estadual de 

Maringá. 

O terreno foi escolhido devido a sua proximidade com os demais 

complexos penitenciários da região de Maringá, com objetivo de facilitar a 

locomoção de detentos e de policiais entre os complexos. Além disto, o lote 

tem fácil acesso pela rodovia PR-323 que liga Maringá a Paiçandu. 

O lote possuí área de 41940,00 metros quadrados e testada principal 

de 179,60 metros para a Estrada Velha para Paiçandu e encontra-se a 

aproximadamente 10,3 km do fórum de Maringá; 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Para a elaboração do artigo do trabalho de conclusão de curso foram 

utilizadas a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei 

Federal nº 7210, de 11 de Julho de 1984 – Lei de Execução Penal. 

E para a elaboração do projeto arquitetônico foram utilizadas as 

seguintes leis, normas e diretrizes: 

• Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal – Ministério da Justiça, 2011; 

• Lei Complementar Municipal nº 1045, 2016 – Código de Obras de 

Maringá; 

• Lei Complementar Municipal nº 888, 2011 – Uso e Ocupação do Solo 

de Maringá; 

• NBR 15220, 2003 – Desempenho Térmico de Edificações; 

• NBR 9050, 2015 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos; 

• NBR 9077, 2001 – Saídas de Emergência em Edifícios; 

• NPT 011 – Saídas de Emergência; 

• NPT 006 – Acesso de Viatura na Edificação e Áreas de Risco. 



 

CASOS CORRELATOS 

 

A penitenciária de Schie, na Holanda, foi utilizada como correlato na 

elaboração do projeto da Penitenciária Masculina de Maringá, e esta foi 

inspiração para a realização e aplicação da psicologia das cores no 

trabalho. Além disto, a penitenciária de Schie também utiliza de pátios 

internos como área de convívio entre os detentos, faz uso de energia 

captada através de placas fotovoltaica, e possuí uma setorização muito 

bem resolvida, o que também colaborou no desenvolver do projeto.  

Outro correlato utilizado na elaboração do projeto foi a penitenciária 

de Santa Rita, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Esta penitenciária 

é sustentável energeticamente, o que economiza cerca de 2,5 milhões de 

dólares por ano com gastos na penitenciária, e possui alta tecnologia em 

vigilância, além disto, também faz uso de pátios internos nos blocos com 

espaços para desenvolvimento de atividades esportivas. Todos estes 

elementos foram analisados e incentivaram as diretrizes traçadas para a 

elaboração do projeto da Penitenciária Masculina de Maringá. 

E por fim, a penitenciária de Montenegro, no Rio Grade do Sul, inspirou 

a modulação das celas, o uso do concreto armado na estrutura e também 

a utilização de ventilação natural, que colabora com o conforto térmico da 

edificação, sem a necessidade de utilizar recursos artificiais. 
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