
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES - UNIT 

ARQUITETURA E URBANISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRISTINE ALENCAR CORREIA DE OLIVEIRA MARQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO A QUALIDADE DOS ESPAÇOS PRISIONAIS INTERFEREM 
DIRETAMENTE NA RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS: UM ESTUDO DE 

CASO DO PRESÍDIO CYRIDIÃO DURVAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACEIÓ 

2020 



CRISTINE ALENCAR CORREIA DE OLIVEIRA MARQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO A QUALIDADE DOS ESPAÇOS PRISIONAIS INTERFEREM 

DIRETAMENTE NA RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS: UM ESTUDO DE 

CASO DO PRESÍDIO CYRIDIÃO DURVAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalho Final de Graduação apresentado à 
banca examinadora do curso de Arquitetura  e 
Urbanismo do Centro Universitário 
Tiradentes, como requisito à obtenção do grau 
de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. 

Orientadora: Prof. Me. Sammea Ribeiro 

Granja Damasceno Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACEIÓ 

2020 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
 
 
 
 

CRISTINE ALENCAR CORREIA DE OLIVEIRA MARQUES 

 
 
 
 
 

COMO A QUALIDADE DOS ESPAÇOS PRISIONAIS INTERFEREM 

DIRETAMENTE NA RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS, UM ESTUDO DE 

CASO DO PRESÍDIO CYRIDIÃO DURVAL. 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 

_______________________________________________ 

Profa. Ma. Sammea Ribeiro Granja Damasceno Costa 

Orientadora Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL) 
 
 
 
 

Profa. Ma. Lana Souza Costa Brandão 

(EXAMINADOR INTERNO) 

 

 

Ma. Danielle Gomes de Barros Souza Vasconcelos 

(EXAMINADOR EXTERNO) 

 
 
 
 
 
 

 
Aprovado em 26 de junho de 2020. 

 
 
 



 

 

 

                         
 
 
 
 
 
  
 
 
                                 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marques, Cristine Alencar Correia de Oliveira 

 
M357c 

 
      Como a qualidade dos espaços prisionais interferem diretamente 

na ressocialização dos detentos: um estudo de caso do presídio 

Cyridião Durval / Cristine Alencar Correia de Oliveira Marques. - 

Maceió, 2020.  
 

 78 f. : il. 

  

 Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo) - Centro Universitário Tiradentes UNIT/AL. 

Orientador:  Prof.ª Me. Sammea Ribeiro Granja Damasceno Costa 

 

Bibliografia: f. 75 – 77 

  

 1. Presídio. 2. Detento. 3. Arquitetura. I. Costa, Sammea Ribeiro 

Granja Damasceno (orient.) II. Centro Universitário Tiradentes. III. 

Título.  

  

                                                                                                 

CDU: 72(813.5) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha querida mãe 
e meus amados avós, pelos grandes exemplos de 
humildade, caráter, amor e disciplina. 



AGRADECIMENTOS 

 

 
Gostaria de iniciar agradecendo à minha querida avó Celuse, que 

infelizmente já não está mais aqui fisicamente, por sempre frisar o quão importante 

são os estudos e que eu jamais desistisse independente das circunstâncias, e 

também por sempre me pedir que eu nunca deixasse alguém dizer que eu não seria 

capaz. Conseguimos voinha! 

Agradeço a meu avô por ter assumido o papel de pai para mim e sempre me 

permitir estudar em bons colégios, sempre me incentivando a melhorar e nunca 

deixando faltar amor e carinho. 

À minha mãe, minha guerreira, que faz o possível e muitas vezes o 

impossível por mim, sempre me apoiando nas minhas loucas decisões mas também 

me corrigindo quando necessário, nunca deixando fatlar amor, compreensão e 

alegria na minha vida. Muito obrigada mainha. 

Aos meus tios Cristina e Joaquim, por terem me acolhido como filha por 

quase 11 anos da minha vida e terem me educado tão bem. 

À minha tia Cynara, por proporcionar minha idas e vindas da faculdade, bem 

como por sempre me ajudar no que eu precisasse. 

Ao meu namorado Maycon, sem você eu não teria amadurecido tanto na vida 

pessoal e acadêmica, muito obrigada pela paciência que teve comigo para que eu 

pudesse chegar bastante preparada na reta final do meu curso. 

À minha professora orientadora Sammea pela confiança, paciência e toda a 

assistência necessária para a elaboração, desenvolvimento e finalização do 

presente estudo. 

Aos meus amigos da graduação por terem transformado esta árdua jornada 

em uma experiência espetacular e muito proveitosa. 

À todos os professores que lecionaram no curso de Arquitetura e Urbanismo, 

por todos os ensinamentos compartilhados. 

Por fim, ao Centro Universitário Tiradentes pelo oferecimento de uma 

graduação ímpar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arquitetura é antes de mais nada 

construção, mas, construção concebida 

com o propósito primordial de ordenar e 

organizar o espaço para determinada 

finalidade e visando determinada 

intenção. 

Oscar Niemayer. 



RESUMO 
 

 

 

Há muitos anos, o sistema prisional brasileiro é visto como caótico e ineficiente. 
Péssimas condições de higiene, falta de incentivo e superlotação são alguns 
problemas enfrentados pelos detentos Brasil à fora, e em Alagoas não é diferente. 
Desse modo, o objetivo do presente trabalho é realizar uma análise crítica da 
Unidade Prisional Cyridião Durval e propor diretrizes arquitetônicas em suas celas 
e enfermaria para que o seu espaço possa contribuir para a função social de 
reinserir o detento na sociedade. Assim, por meio de um exame documental e 
doutrinário, será feita uma análise arquitetônica de presídios modelo existentes em 
outros países, como forma de se destacar os principais pontos positivos que 
possam ser implementados na penitenciária objeto do estudo. Dessa forma, o 
presente estudo propõe uma rediscussão da finalidade do espaço prisional, sempre 
levando em consideração a reinserção do reeducando na sociedade. 

 

Palavras-chave: presídio, detento, arquitetura, ressocialização. 



ABSTRACT 
 

 
 

For many years, the Brazilian prison system has been seen as chaotic and 
inefficient. Poor hygiene conditions, lack of incentives and overcrowding are some 
of the problems faced by inmates outside Brazil, and in Alagoas it is no different. 
Thus, the objective of the present work is to carry out a critical analysis of the Prison 
Unit Cyridião Durval and propose architectural guidelines in their cells and infirmary 
so that their space can contribute to the social function of reinserting the detainee in 
society. Thus, through a documental and doctrinal examination, an architectural 
analysis of model prisons existing in other countries will be carried out, in order to 
highlight the main positive points that can be implemented in the penitentiary object 
of the study. Thus, the present study proposes a rediscussion of the purpose of the 
prison space, always taking into account the reinsertion of the reeducated in society. 

Keywords: prison, detainee, architecture, resocialization. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 
A punição como forma de cumprimento de pena sempre foi o objetivo das 

prisões ao redor do mundo. Dessa forma, não é incomum se recordar as péssimas 

condições as quais os detentos eram submetidos nas prisões da idade média, por 

exemplo. Celas escuras, falta de alimentação, castigos corporais e torturas eram 

alguns dos elementos mais comumente encontrados nos estabelecimentos 

prisionais na antiguidade. Dessa forma, com o advento de legislações que 

privilegiam a pessoa do reeducando e garantem um cumprimento de pena mais 

íntegro, era de se esperar um avanço na construção das penitenciárias e, 

consequentemente, no tratamento em relação aos detentos. 

 
Contudo, no cenário atual, sobretudo no Brasil, o que se vê é justamente o 

contrário. Não são raros os relatos de condições precárias e desumanas nos 

presídios do país, as quais vez por outra, culminam em eventos trágicos. Além 

disso, um fator de elevada preocupação, e que influi diretamente na qualidade das 

celas e no espaço prisional, é a superlotação. Quando o número de detentos 

excede, e muito, a quantidade máxima de pessoas permitidas em cada cela, 

eventos indesejados como rebeliões, agressões e até mortes podem ocorrer. 

 
Um exemplo disso são os dados trazidos pelo CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça) com Tribunais de Justiça em janeiro de 2017, onde mostra-se os números 

dos detentos provisórios que se encontram nos presídios do Brasil, que dá um total 

de aproximadamente 221.054 mil presos representando cerca de 34% do total, um 

número bastante elevado. Já o os outros 66% referem-se aos presos efetivamente 

condenados, ou seja, aqueles que foram julgados e passaram por um processo 

criminal completo. 

 
Nesse sentido, Alagoas é considerado o segundo estado no Brasil com maior 

percentual de presos provisórios em relação ao total de presos por Unidade 

Federativa, chegando a um total de 80,92% (G1, 2019) de presos em tal situação. 

Esses números demonstram que, a superlotação não é um problema apenas interno 

dos espaços prisionais, mas também da morosidade do Poder Judiciário de 

Alagoas. Todos esses quesitos negativos devem ser levados em consideração 
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para a vida do preso durante o cumprimento da pena, tendo em vista que se o 

mesmo não obtiver um tratamento minimamente digno nesse período, dificilmente 

terá algum incentivo e perspectiva de melhoria de vida. 

 
Tendo isso em vista, na cidade de Maceió-AL existe um total de sete 

penitenciárias custeadas pelo Estado, dentre elas, as unidades masculinas: 

Penitenciária masculina Baldomero Cavalcante de Oliveira; Presídio de segurança 

máxima; Núcleo Ressocializador da capital; Casa de Custódia da capital; presídio 

de segurança média Professor Cyridão Durval e Silva; a única unidade feminina, 

presídio Santa Luzia, e por fim a unidade mista centro psiquiátrico judiciário Pedro 

Marinho Suruagy. 

 
Além dos presídios localizados na cidade de Maceió, capital do estado, há 

também o Presídio do Agreste que fica na cidade de Girau do Ponciano e o Presídio 

Desembargador Luiz de Oliveira Souza que atualmente encontra-se desativado, e 

localiza-se na cidade de Arapiraca/AL. Dentre todos os exemplos citados, a maioria 

dos comentários em reportagens e pesquisas possuem percepções negativas sobre 

a estrutura, alimentação, falta de preocupação do Estado com a precariedade do 

local e os aspectos do espaço que fazem com que o ambiente seja desagradável, 

como infiltrações, celas pequenas, estrutura sem reparos há anos, esgoto à céu 

aberto, etc. 

 
CIDADE VERDE (2015) destaca que Maceió é considerada uma das cidades 

mais violentas do país e mesmo com esses dados o investimento e preocupação 

com a qualidade dos espaços prisionais, pensando na ressocialização dos detentos 

após cumprimento da pena é de apenas 0,15% do orçamento anual (ALAGOAS, 

2020). A cada ano que passa são milhares de novos presos sendo custodiados nas 

penitenciárias, fazendo com que a lotação das celas seja cada vez mais recorrentes, 

fator que influencia diretamente nas brigas, revoltas e chacinas que chegam a 

acontecer nos presídios. 

 
Nesse sentido, o Presídio Cyridião Durval, localizado na cidade de Maceió- 

AL, famoso pelas relatos de estrutura precária, superlotação, refeições servidas 

estragadas, pouca preocupação quanto a ressocialização e o objetivo de disciplina 

do detento é atualmente exposto na sociedade como o exemplo mais crítico na 

cidade. 
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Neste diapasão, o presente trabalho irá abordar as características 

arquitetônicas e humanas encontradas atualmente nos espaços prisionais de 

Maceió, e, consequentemente, a influência desses fatores que atingem diretamente 

a quem habita o local. Da mesma forma, visa demonstrar, ainda, dados que 

comprovam que com um espaço que trate o reeducando como ser humano e 

ajudando o mesmo na sua trajetória para ressocialização, observar-se-á uma 

redução taxa de reincidência de 85% (sistema prisional comum) para 15%, obtido 

por meio do sistema do centro APAC. 

 
Assim, para um bom resultado na reinserção do detento novamente na 

sociedade, é necessário que sejam abordados elementos - como a pática do 

esporte, leitura, estudo e trabalho – além da implementação de políticas públicas, 

que acrescentem positivamente na disciplina do mesmo, seja do sexo masculino ou 

feminino. Em função disso, observar diferenças e semelhanças com outros espaços 

prisionais existentes onde a forma de trabalho com o infrator é melhor desenvolvida, 

acarretando um bom comportamento e maior chance de sucesso em sua 

ressocialização. 

 
Dessa forma, o presente estudo trabalha com a hipótese de que a melhoria 

dos espaços no sistema prisional por meio de uma intervenção arquitetônica, pode 

gerar influências positivas no comportamento dos presos, ocasionando um aumento 

na chance de boa ressocialização. 

 
O tema abordado foi pensado com o intuito de analisar e discuritr sobre o 

pensamento que se fixou na mente de uma parcela da população segundo o qual, 

para que o detento possa ser introduzido novamente na sociedade, seria preciso 

estar numa prisão em qualidades muito precárias que propiciassem um aprendizado 

mais corporal do que comportamental, visando o não cometimento de novas 

infrações criminosas e, consequentemente, o não retorno para a prisão. Isso 

porque, quem ocupa o espaço prisional são seres humanos, e, independente do ato 

cometido, devem ser tratados com o mínimo de conforto possível, mostrando que 

existem outras maneiras de cumprir a pena e atingir a ressocialização, incluindo o 

esporte, estudo, leitura e lazer na vida dos presos. 

 
Além disso, sabe-se que o espaço intervém diretamente na percepção do 

homem diante das atividades ali desenvolvidas. E em tipologias prisionais não é 
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diferente, diante disso, o objetivo geral do trabalho é analisar o projeto da  Unidade 

Prisional Cyridião Durval e propor diretrizes arquitetônicas para que seu espaço 

possa contribuir para a função social de reinserir o detento na sociedade de forma 

que as chances de o custodiado voltar a cometer tais crimes diminuam. 

 
Tal análise restou deveras prejudicada em razão da grave pandemia que 

assola o mundo, haja vista a impossibilidade de se colher fotografias e dados 

importantes para a concretização do pensamento exposto no decorrer do estudo. 

No entanto, o foco principal permanece o mesmo, na medida em que circulam nos 

meio eletrônicos diversas imagens das celas e alguns ambientes do Cyridião Durval 

em estado crítico. Portanto, o ponto nodal do trabalho se mantém. 

 
Nesse sentido, os objetivos específicos do trabalho são: 

 
 Criticar o pensamento social de necessidade de condições precárias para 

punição dos detentos, através de uma análise de espaços prisionais 

modelos; 

 Analisar as atuais condições do Presídio Masculino Cyridião Durval, sob 

o aspecto de sua estrutura, comparando-o com exemplos considerados 

positivos; 

 Apresentar soluções arquitetônicas para a melhoria de alguns pontos do 

Presídio Cyridião Durval em Alagoas. 

 
Ademais, para a realização do presente estudo será utilizado o método de 

abordagem hipotético-dedutivo na medida em que serão fomentadas algumas 

observações e discussões com o objetivo de descobrir se a hipótese central da 

pesquisa resiste aos resultados obtidos. 

 
Em relação à coleta de dados, o projeto terá como natureza a pesquisa 

bibliográfica, com ponto central nas obras de CORDEIRO (2018), utilizando ainda 

fontes secundárias e materiais já elaborados, como reportagens e trabalhos 

científicos baseados em fontes primárias. Dessa forma, a presente problemática 

será estudada sob a ótica da análise espacial do Presídio Cyridião Durval em 

comparação às penitenciárias de outros países, apresentando-se propostas de 

curto e médio prazo para a melhoria do espaço prisional da unidade. 
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Não obstante, o presente estudo apresentará igualmente elementos de 

abordagem quantitativa, colhidos a partir de acesso aos arquivos internos da 

Unidade Prisional, haja vista a necessidade real de se trazer ao conhecimento 

público os exorbitantes percentuais de reincidência criminal no Presídio Cyridião 

Durval, em decorrência das péssimas condições humanitárias as quais os detentos 

se encontram submetidos. Com isso, visa-se demonstrar que quanto mais 

negligenciado for o espaço, menos eficaz será o efeito da pena. 

 
Assim, a questão a ser tratada no projeto em elaboração não será abordada 

de maneira superficial, ou seja, apenas apontando os aspectos negativos e positivos 

da Unidade Prisional, mas sim enfrentando as questões espaciais e humanitárias 

que permeiam o Cyiridião Durval, de modo que a intervenção oferecida proporcione 

resultados satisfatórios. 

 
Logo, o presente trabalho trata em seu primeiro capítulo, da real função do 

espaço prisional. Para isso, irá discorrer de sobre o errônea pensamento popular de 

que na prisão o reeducando merece ser única e exclusivamente punido. Além disso, 

serão apresentadas as tipologias arquitetônicas clássicas de construção de 

presídios, analisando seus pontos positivios e negativos, de forma que o leitor possa 

analisar a evolução dos diferentes modelos penitenciários ao longo dos anos. 

 
O segundo capítulo terá seu cerne no espaço prisional no Brasil, abordando 

em quais tipologias foram baseadas suas construções. Ademais, trazendo a 

discussão para os presídios existentes em Maceió/AL, o presente trabalho analisará 

a estrutura arquitetônica e organizacional de duas unidades que dividem o 

protagonismo com o presídio objeto da análise principal, o Estabelecimento 

Prisional Feminino Santa Luzia e Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcante de 

Oliveira. 

 
Por fim, no terceiro e último capítulo, será procedida uma análise do espaço 

prisional do Presídio Cyridião Durval, de modo que serão propostas uma série de 

soluções de curto e médio prazo para apontar a dura rotina das pessoas que se 

encontram presas naquele local. Para isso, uma comparação com presídios modelo 

estrangeiros se faz necessária com vistas a destacar os pontos estruturais que 

podem ser aplicados ao objeto do trabalho. Além disso, como forma de 
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garantir uma maior organização da unidade, igualmente será analisada a 

implantação do sistema APAC no Cyridião durval, projeto esse que vem colhendo 

frutos pelo país. Assim, ao apresentar as conclusões do projeto, espera-se que 

todas as funções e finalidades da pena sejam reavaliadas. 
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1. O ESPAÇO PRISIONAL NA FUNÇÃO DE RESSOCIALIZAÇÃO 

 

Segundo o Manual da Arquitetura Penal (2015), há décadas o sistema 

prisional brasileiro têm sido motivo de preocupação, tendo em vista o 

distanciamento entre os direitos descritos pela Constituição Federal e a realidade 

em que se encontra, contrariando maior parte do que teria que ser implantado. É 

nítido que o espaço penitenciário brasileiro ainda se espelha e reproduz as 

masmorras medievais, tendo como objetivo principal a ideia de que prender de 

forma desumada seja a melhor forma de combater a criminalidade. 

Existe uma grande diferença entre segurança e humanização (CORDEIRO, 

2015). Sabe-se que dentro de um presídio existem, ou deveriam existir, diversos 

objetivos de disciplina (incentivo de estudo e trabalho) para com o detento, de forma 

que ele possua mais chances de uma ressocialização positiva. Porém, essa 

necessidade de um espaço precário para o cumprimento da pena, mantém o 

pensamento de que a falta de condições dignas faz o bem. 

O detendo precisa sim cumprir sua pena, mas o espaço onde ele irá 

permanecer por anos precisa ter o objetivo de disciplinar através da punição, mas 

também tem o dever de incentivar o estudo, trabalho e dedicação para que aos 

poucos possa perceber que não é necessário continuar a cometer tais infrações, 

afinal, o espaço penitenciário deve servir, prioritariamente, para a reinserção deste 

detento na sociedade. 

Nos dias atuais não se tem grandes avanços quanto a organização espacial, 

se possui a mesma ideia dos primeiros presídios após a época medieval. O espaço 

destinado a este fim tem importância no processo de readaptação, entretanto, é 

esquecido todo processo de planejamento para a dinâmica do ato criminoso. A pena 

sugere que seja reconhecido o seu pecado e que o mesmo seja condenado a se 

sacrificar perdendo sua liberdade de ir e vir (CORDEIRO, 2004). 

Mesmo com os avanços é sabido que os reeducandos continuam sido 

mantidos em ambientes escuros e celas sem o mínimo de respeito quanto ao 

espaço pessoal, permitindo que sua qualidade venha a decair cada vez mais. De 

maneira geral, poucos avanços foram observados quanto à arquitetura dos 

estabelecimentos penais ao redor do mundo. 
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Neste sentido, a vingança social é uma das principais causas no tocante à 

problemática aqui estudada, fazendo com que o estabelecimento penal foque 

apenas no objetivo de punir e retirar o detendo do meio social, esquecendo do intuito 

de dar-lhe atendimento que o capacite para reinserção social. Ao pensar no 

planejamento do espaço penal, o arquiteto tem o intuito de levar o mínimo conforto 

ao detento, através do meio arquitetônico (fluxograma do espaço), que possibilitará 

diminuir o potencial criminógeno do preso, dando condições de integridade e 

humanidade, como as assistências previstas na lei, possibilitando sua reinserção 

social (CORDEIRO, et al., 2015). 

CODEIRO (2015), afirma que a Arquitetura Penal busca um espaço que ao 

mesmo tempo em que se preocupa com a segurança dos agentes e dos detentos, 

também deve se preocupar com o conforto e tratamento humanizado dos 

indivíduos. Fator esse que não é presenciado atualmente, pois, a falta de gestão 

estratégica dos presídios faz com que a unidade seja projetada como se não 

existisse uma variação de perfil crimonoso e seu delito. 

Dessa forma, é de suma importância para essa evolução, que seja dada uma 

atenção maior para toda configuração de circulação, área de lazer, aberturas e 

acessos. Essa atenção voltada para as diferentes tipologias, exigindo sempre uma 

escala humana com proporção ao corpo do usuário, interfere positivamente em todo 

processo de humanização com o detento, contribuindo de alguma forma para o 

tempo que o mesmo utilizar o espaço projetado. 

Além disso, é preciso considerar que dentro de uma prisão existirão 

diferentes relações entre as pessoas e o espaço onde as mesmas habitam. Sabe- 

se que é de suma importância o planejamento da construção podendo ele se tornar 

referência para os próximos, ou até mesmo existir uma reflexão projetual. Porém, 

atualmente, também não se tem um número significativo de pessoas que se 

preocupam com todo processo da humanização no espaço prisional, o que torna 

toda evolução um processo lento e demorado, mas, ao mesmo tempo a sociedade 

possui a sede da vingança social, fator que possui uma maior adesão de opiniões, 

gerando assim uma disputa entre a segurança e humanização. 

Nesta senda, enquanto a sociedade relacionar a segurança pública com o 

aumento de encarceramento, opressão e desumanidade, sem ao menos pensar que 

após todo processo o mesmo voltará sem nenhuma evolução positiva para 

contribuir na sociedade, todo esse processo demorará ainda mais, gerando uma 
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fábrica de indivíduos que estarão num processo de vai e vem, uma vez que não se 

estará preparando essas pessoas para seu retorno no convívio social. 

 
1.1. A Função do Espaço Prisional. 

 
O espaço prisional teve como início a punição como tortura, sem nenhuma 

preocupação com a pessoa do detento, e até em algumas vezes, sem a 

comprovação da culpa de algum ato infracional cometido, motivo pelo qual seguia- 

se punindo pessoas sem provas. Desse modo, a arquitetura prisional revela que a 

prisão surgiu não apenas pela necessidade de um espaço para o cumprimento da 

pena, mas sim de uma evolução onde ocorre planejamento de ideias e regras. 

 
CORDEIRO (2015) afirma que a prisão em si violenta o indivíduo de uma 

forma desumana, pois transcende o nível corporal e atinge o espiritual, visto que 

não há respeito pela pessoa humana. A população carcerária em sua maioria se 

encontra nesse estado porque um pensamento social como um todo - tendo em 

vista que as próprias pessoas insistem em afirmar que o crime acontece por vontade 

própria do infrator –, não é refletido da maneira correta. Dessa forma, segundo a 

maioria da sociedade, cometido o crime, o detento precisa pagar pelo ato nas piores 

condições possíveis, pois, acredita-se que quanto pior o local, menor a chance do 

mesmo voltar para esta realidade. 

 
Sabe-se que as penitenciárias tiveram, em seu início, o objetivo de disciplinar 

a pessoa que cometeu algum ato que desobedecesse as ordens das autoridades, 

ou simplesmente punir aqueles indivíduos que apresentassem um comportamento 

que não estivesse de acordo com o padrão social da época. Contudo, o infrator 

seria recolhido e colocado em um espaço para que pudesse refletir sobre seu ato, 

com o intuito de ter arrependimento. 

 
A disciplina e educação, aliados à punição, sempre foram a solução para 

uma ressocialização com maior chance de sucesso, porém não é essa realidade 

apresentada no País. Mesmo sabendo de todos os pontos que possam interferir 

positivamente para a melhora do espaço prisional, as autoridades fecham os olhos 

para a realidade e continuam a inserir novos detentos sem ao mesmo propor alguma 

melhoria. 
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Assim, o cotidiano penitenciário permanece sempre o mesmo, não havendo 

evolução quanto à soluções para superlotação, falta de higiene e sua falta de 

humanidade. As rebeliões e o mal comportamento também continuam a se repetir, 

porém, vale ressaltar que todos os quesitos negativos do espaço onde os detentos 

convivem interferem diretamente nesse aspecto. 

 
Neste diapasão, nos dias atuais infelizmente não se presencia a qualidade 

necessária para os espaços prisionais, tendo em vista que a cada dia aumenta-se, 

consideravelmente, o número de detentos a serem julgados de modo que a 

superlotação se encontra cada vez mais presente nas celas. 

 
Além da ineficácia das penitenciárias nos dias atuais, sabe-se que os 

detentos não vivem sequer em condições minimamente dignas para o cumprimento 

da pena, prejudicando de maneira bastante evidente sua reintegração ao seio 

social. Neste desiderato, é necessário que sejam pensados e criados espaços onde 

os infratores possam ser apresentados à disciplina, além de esporte, leitura, estudo, 

emprego, etc.. Tais espaços podem e devem ser construídos, pois, como se verá 

mais adiante, existem presídios modelos que se preocupam com a pessoa do 

detento e, aliados à disciplina e humanidade, promovem um crescimento mútuo. 

 
Nesse sentido, é evidente que a preocupação com a função do espaço 

prisional dever ser o pensamento norteador dos gestores e administradores de 

presídios, tendo em vista que a qualidade do ambiente interferirá radicalmente na 

ressocialização do preso. E é pensando nisso que, no tópico a seguir, se elencará 

uma série de tipologias arquitetônicas que guiaram a construção dos presídios ao 

longo dos anos. Destaque-se que cada tipologia apresentou sua devida importância 

à época de modo que, suas principais características e defeitos também serão 

retratados. 

 
1.2 Tipologias Clássicas 

 

 
Como foi visto anteriormente, a construção dos presídios ao longo das 

décadas buscou privilegiar unicamente a punição do indivíduo e não seu gradual 

aprendizado de forma a reintroduzí-lo na sociedade. Dessa forma, debateu-se a 

necessidade de se discutir com veemência o real papel do espaço prisional. 
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Nesse sentido, tem-se que a prisão apenas tomou forma de sanção na 

sociedade Cristã, quando a igreja deu início a prisão canônica, no fim da idade 

antiga, no século IV, a qual funcionava com o intuito do detento conviver na solidão 

e no silêncio. Já a igreja da idade média teve uma evolução ao castigar os monges 

infratores em celas, onde a penitência seria pedir perdão a Deus. Essa evolução 

demonstra-se na melhoria do espaço arquitetônico das prisões, na medida em que 

os detentos passaram a ser colocados em locais mais dignos, mesmo diante da 

situação de estarem em cumprimento de pena. (ESPEN, 2018) 

 
Desta feita, o advento da migração populacional no sentido campo-cidade no 

continente Europeu, em meados do século XV, fez com que a criminalidade 

aumentasse, forçando assim as construções dos primeiros sistemas de prisões,  no 

qual tinham o intuito de disciplinar e corrigir seus erros por meio do trabalho. A partir 

do século XVI, as prisões na Europa surgiram destinadas a acolher mendigos, 

prostitutas e pessoas que apresentassem comportamento imoral. 

 
Posteriormente, no século XVII, foram criadas as casas de correção, nas 

quais abrigavam mulheres, que, porém, não eram formalmente condenadas 

judicialmente por crime, mas apenas por má conduta social. (CORDEIRO, 2005). 

 
 

 
A prisão tornou-se um tipo de pena autônoma, cujas primeiras 
experiências se registram na Europa, junto às chamadas Casas de 
Força, localizadas na Bélgica, Londres, Nuremberg, Amsterdam. 
Nos séculos XVII e XVIII surgiu grande número de estabelecimentos 
de detenção, não obedecendo a nenhum princípio penitenciário, 
normas de higiene e de moral. Geralmente, essas prisões eram 
subterrâneas, insalubres, infectas e repelentes. Verdadeiras 
masmorras do desespero e da fome. Repletas de condenados, que, 
ali abandonados, criavam situações insuportáveis. As condições de 
insalubridade e falta de higiene faziam com que as febres 
infecciosas se propagassem no interior desses cárceres, dizimando 
os reclusos, transmitindo-se para fora, causando verdadeiros danos 
à população livre (CORDEIRO, 2005, pg. 80). 

 
 
 
 
 

Figura 01: Casa de Correção, cadeia que recebeu os primeiros presos em 1855 e foi demolida 
em 1962. 
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Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2016/07/conheca-a-historia-da- 
casa-de-correcao-antigo-presidio-da-capital-6280321.html. Acesso: 23 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Foucault (1999) comenta que a mudança no meio de punição vem decorrente 

das mudanças políticas da época. Com a queda do antigo regime e a ascensão da 

burguesia, a pena deixou de ser um espetáculo público pelo fato de incentivar a 

violência e passa a ser de uma forma fechada, seguindo regras rígidas, porém 

mudando a forma de execução, de modo que a punição fosse infligida na alma do 

detento, pois atingiria seu íntimo e não seu corpo. Segundo o autor, essa mudança 

fez com que as punições ineficientes sobre o condenado acabassem, concluindo 

que o poder de julgar e punir deveria ser melhor distribuído proporcionalmente entre 

o crime cometido e a aplicação de sua sanção. 

 
Segundo Santis e Engbruch (2016) foi em meados do fim do século XVIII que 

começaram a surgir os primeiros projetos das penitenciárias. Primeiramente com o 

Xerife John Howard, que após ser nomeado, decidiu conhecer a realidade das 

prisões da cidade de Bedfordshire, na Inglaterra. Sendo assim, em 1777, publicou 

a primeira edição do livro The State of Prisons in England and Wales (As condições 

das prisões da Inglaterra e Gales), onde sugeriu uma série de mudanças no sistema 

penitenciário. Foi criticado o fato dos detentos aguardarem a punição, tendo um 

caráter temporário, tendo isso em vista, John propôs que a prisão fosse a própria 

punição dali em diante, portanto, todas as prisões da Europa e Estados Unidos não 

tinham a infraestrutura ou eram pensadas nessa nova realidade punitiva. 
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Santis e Engbruch (2016) afirmam que quase na mesma época houve outro 

inglês chamado Jeremy Bentham que defendia a punição proporcional. No ponto de 

vista do inglês, o presídio devia ser rígido com a alimentação grosseira e a 

vestimenta humilhante, mas, segundo ele, havia um propósito para isso, pois o 

acreditava que isso faria com que o comportamento do detento pudesse evoluir 

positivamente. 

 
Em 1787, Jeremy Bentham escreve o ―Panóptico‖, onde foi sugerido um 

conceito de penitenciária onde o vigilante conseguiria observar os presos sem que 

eles percebessem. Seu projeto (Figuras 01 e 02), era em forma circular com as 

celas em sua borda, e em seu meio teria a torre com o vigia ―onipresente‖. 

 
 

Figura 02. Planta Baixa, corte e fachada do modelo Panópico de Jeremy Bentham. 

 

 
Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pan-%C3%B3ptico>. Acesso em: 23 de novembro de 2019. 

 
 

 
Figura 03: Imagem de uma das 7 construções seguindo o ―Panóptico‖ de Jeremy Bentham 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pan-%C3%B3ptico
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Fonte: <https://papodehomem.com.br/modelo-panoptico-como-vigiar-com-esforco-minimo/>. 
Acesso em: 23 de novembro de 2019. 

 
Segundo Amaral (2010), o modelo sugerido por Bentham (Figuras 01 e 02) 

não poderia ser considerado como um exemplo de penitenciária pelo fato de ter sido 

baseado em outras prisões que seguiam os modelos da Filadélfia e de Auburn, 

segundo a autora, o modelo penitenciário se tratava mais um modelo de arquitetura 

do que um sistema prisional. 

 
Sua arquitetura deveria ter uma forma radial, com celas dispostas 
na periferia e uma torre no centro, de onde seria observado todos 
os internos. Devido a sua estrutura geométrica, a luz solar 
conseguiria penetrar em abundância em seu interior. Esta claridade 
favoreceria a observação dos detentos realizadas da torre central, 
mas sem que estes soubessem de onde viria a vigília de seus 
algozes. (AMARAL, 2010, pg.7). 

 
Após sua criação, outros modelos prisionais foram construídos se baseando 

no panóptico de Bentham. Logo em seguida a penitenciária francesa, Petite 

Roquette (Figura 04), foi construída seguindo o mesmo tipo arquitetônico. 

 
 

Figura 04: Disposição do espaço na penitenciária Petite Roquette 

https://papodehomem.com.br/modelo-panoptico-como-vigiar-com-esforco-minimo/
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Fonte: Acesso em <http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/05/artigo-6-a-1.pdf>. Acesso em: 23 de 
novembro de 2019. 

 
 

 
Segundo Foucault (1999), o preso teria noção que todos os seus atos 

estavam sendo monitorados, mesmo não vendo quem os controla. Betham rebateu 

afirmando que o poder deveria ser sempre visível, pois, a visão do detento seria 

sempre para a torre ―que tudo vê‖. Segundo Amaral (2010), o conceito de presídio 

para Petite Roquette deveria ser reformulado, tendo em vista que o mesmo tipo 

também foi adotado para manicômios, oficinas de trabalho e locais de estudo. 

 
Completando o pensamento, Foucault (1999) atentou ainda para a crueldade 

que seria esse modelo penitenciário, alegando que o animal teria sido substituído 

pelo homem, uma vez que este modelo foi usado por diversas instituições (escolas, 

manicômios e hospitais) no início do século XIX até meados do século XX. 

http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/05/artigo-6-a-1.pdf
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Dessa forma, levando-se em consideração a discussão travada entre 

Foucault e Bentham, nos subtópicos a seguir, serão explicitadas cada umas das 

tipologias clássicas existentes. O objetivo dessa explicação aprofundada é destacar 

as diferenças que marcam cada tipologia prisional, destacando seus pontos 

positivos e negativos, sempre tomando como ponto primordial o bem estar dos 

reeducandos. 

 
1.2.1 Panoptismo. 

 

Segundo Foucault (1999), em meados do fim do século XVII a punição era 

feita como suplícios em público, onde o infrator era torturado e humilhado pelo erro 

cometido. Os atos eram cometidos sem ao menos o indivíduo saber por qual crime 

estaria respondendo, pois, a tortura ocorria em segredo de justiça. No julgamento, 

o mesmo era torturado até assumir a culpa por infrações que muitas vezes não 

teriam sido praticadas, sendo assim, uma pessoa inocente. 

No começo do século XVIII os suplícios foram se extinguindo quando 

surgiram mudanças políticas na época e foram implantadas novas teorias de leis na 

qual houve o direito de punir, abolindo a punição física e passando assim a reeducar 

o indivíduo, não existindo mais a tortura corporal em público, mas sim uma prisão 

por tempo indeterminado fazendo com que o detento morresse aos poucos em um 

local fechado, tornando-a uma punição universal para todos da sociedade que 

cometessem uma infração. 

Dessa forma, o pensamento arcaico recai na ideia de que a pena teria que 

ser uma desvantagem para o preso, demonstrando que não vale a pena cometer o 

erro novamente. Tal pensamento ainda é bastante difundido nos dias atuais. Além 

disso, foi implantada a ideia de que o infrator deveria trabalhar para que tivesse 

disciplina na prisão, de forma que o mesmo ao sair fosse útil para o estado. Assim, 

foram criados grupos, dividindo-se os presos pela gravidade do crime cometido, 

fator também que é utilizado atualmente para uma organização e prevenção de 

rebeliões (FOUCAULT, 1999). 

Foucault (1999) também afirma que o objetivo era mostrar que, com um bom 

comportamento, disciplina e trabalho, o preso era recompensado com a diminuição 

no tempo em que seria punido, para que o mesmo tivesse a noção de que é mais 

vantajoso viver assim ao invés de viver no meio criminoso. Além 
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disso, na mesma época as prisões tinham como padrão o panoptismo (figura 05), o 

qual funcionava tendo um anel no centro o qual era rodeado pelas celas e no centro 

tinha uma torre onde ficavam os vigilantes de forma que os presos não conseguiam 

enxergá-lo. 

Figura 05: imagem do modelo Panóptico. 

Disponível em: <https://www.tribunapr.com.br/noticias/panoptismo-sociedade-de- 
vigilancia/>. Acesso em: 15 de mai de 2020. 

 
Essa ideia para a construção dos presídios tinha como objetivo principal 

passar para o preso a sensação de que ele estaria só, tendo a obrigação de pensar 

no erro cometido. Na prisão ele teria um trabalho assalariado para que viesse a ter 

um futuro melhor bem como a diminuição da reprimenda caso houvesse um bom 

comportamento durante o cumprimento da pena. Além disso, o transporte que 

levava o detendo em público para o local da tortura – uma carroça, passou a ser um 

transporte fechado e restrito aos olhos da população, a fim de evitar revoltas 

(FOUCAULT, 1999). 

Contudo, foram criadas sete normas universais: princípio da correção, da 

classificação (maiores crimes e menores crimes), modulação das penas, trabalho 

como obrigação, educação, controle, instituição anexas (hospitais, escolas quando 

o detento deixa a prisão) (FOUCAULT, 1999). 

Segundo Kawaguti (2014), as piores prisões do Brasil são: Central de Porto 

Alegre no Rio Grande do Sul, Complexo de Pedrinhas no Maranhão, Complexo de 

Curado em Pernambuco, Cadeia Vidal Pessoa que fica no Amazonas, Urso Branco 

em Rondônia e pôr fim ressaltando a CDP Osasco 1 em São Paulo por ser 

https://www.tribunapr.com.br/noticias/panoptismo-sociedade-de-vigilancia/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/panoptismo-sociedade-de-vigilancia/
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a mais preocupante de todas. Todas as prisões citadas não possuem estrutura 

suficiente para suportar a quantidade de presos existentes, pois não há nem o 

mínimo de infraestrutura necessária, e, devido ao abandono do sistema 

penitenciário, a violência e o domínio das facções nos presídios aumentaram de 

uma forma absurda. 

 
1.2.2. Tipo Radial ou Filadélfia 

 

Esta tipologia se caracteriza pela localização das celas interiores ao redor do 

pátio central. Diferentemente do estilo anterior, não há a necessidade de 

visualização constantes dos interiores das celas, uma característica marcante do 

tipo panóptico. Além disso, em decorrência da criação deste modelo, iniciou-se o 

surgimento de diferentes modelos prisionais em forma de cruz, Y e T. 

 

 
Figura 06: Penitenciária Petite Roquette. 

 

Disponível em: < http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/05/artigo-6-a-1.pdf>. Acesso em 15 de 

mar de 2020. 

A tipologia radial (Figura 06), apresenta como ponto positivo uma melhor 

distribuição da parte administrativa e das celas, tendo-se uma separação harmônica 

e que não concentra todas as atividades em único local. 

No entanto, esse modelo apresenta uma série de pontos negativos, tanto em 

relação à segurança dos detentos e agentes penitenciários quanto na questão 

arquitetônica. Isso porque, na tipologia radial, os reeducandos têm uma maior 

http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/05/artigo-6-a-1.pdf
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felicidade de se verem através das celas, podendo se comunicar e, eventualmente, 

praticar alguma ação em conjunto. 

Em segundo lugar, está a falta de segurança em possíveis rebeliões, pois, 

como os pátios sempre levarão a um ponto central, o fluxo de detentos nessa 

situação poderia colocar em grave risco à segurança dos agentes. Além do mais, a 

tipologia radial privilegia a formação de grandes corredores, não favorecendo uma 

boa distribuição do fluxo humano. 

Já arquitetonicamente, tem-se uma deficiência tanto na disposição da luz 

solar durante o dia, quanto uma precária circulação da ventilação natural. Tais 

problemas se dão na medida em que a tipologia radial – apresentando uma 

disposição circular – privilegia alguns pontos de incidência de luz solar em 

detrimento de outros, da mesma forma que influi na ventilação natural, haja vista 

que os ventos surgem mais fortes em um ponto específico e não circularão por toda 

a construção. 

 
1.2.3. Tipo Espinha de Peixe ou Poste telegráfico 

 

Esta forma de prisão ostenta uma circulação principal fechada, a qual se 

ramifica de modo a se interligar aos outros módulos. Este modelo vigora com 

predominância na região Sudeste do País. (CARVALHO, 2015). 

 

 
Figura 07: Imagem de modelo espinha de peixe. 

 

 
Disponível em: , https://www.arqblog.com.br/curiosidades-na-arquitetura/poderia-arquitetura-salvar- 

crise-prisional-brasileira/>. Acesso em 16 de mar de 2020. 

https://www.arqblog.com.br/curiosidades-na-arquitetura/poderia-arquitetura-salvar-crise-prisional-brasileira/
https://www.arqblog.com.br/curiosidades-na-arquitetura/poderia-arquitetura-salvar-crise-prisional-brasileira/
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O modelo espinha de peixe (Figura 07) apresenta como ponto positivo a 

centralização das unidade do complexo prisional, tornando mais simples o controle 

do espaço por parte dos agentes penitenciários. No entanto, faz-se necessária a 

construção de mais corredores, para que a o fluxo de pessoas ocorroa de maneira 

mais organizada. Frise-se que, em se tratando de um espaço prisional, pensar na 

segurança de todos os envolvidos é de fundamental importância. 

Quanto a parte arquitetônica, alguns aspectos podem ser melhorados. Além 

da viabilização de mais corredores para diminuir o fluxo de pessoas em um único 

ponto e a construção de mais rotas de fuga, a ampliação de áreas de circulação e 

o posicionamento de brises nas áreas mais quentes das unidades podem ser 

medidas mais adequadas, 

 
1.2.4. Pavilhonar 

 

Este modelo clássico surgiu nos Estados Unidos em meados do século XX, 

sendo formado por pavilhões isolados que abrigavam os setores da penitenciárias 

em diferentes locais, tais como: administração, trabalho e educação. Um exemplo 

famoso deste tipo de prisão em solo brasileiro é o Presídio do Carandiru. 

 

 
Figura 08: Presídio do Carandiru/SP. 

 

 

Disponível em: <https://leandroleandro2018.blogspot.com/2020/04/historia-carandiru-que-faria- 
cem-anos.html>. Acesso em 13 de mar de 2020. 

https://leandroleandro2018.blogspot.com/2020/04/historia-carandiru-que-faria-cem-anos.html
https://leandroleandro2018.blogspot.com/2020/04/historia-carandiru-que-faria-cem-anos.html
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A tipologia pavilhonar apresenta como ponto positivo a concentração das 

funções primordiais em um único ponto, sendo mais fácil e rápido de se chegar às 

áreas mais importantes do complexo. 

Contudo, como pontos negativos encontram-se a falta de rotas de fuga aptas 

a dispersar possíveis rebeliões. Além disso, a deficiência de iluminação natural é 

um fator preocupante na medida que os detentos apenas terão contato com a luz 

solar durante os banhos de sol, cujos dias variam de acordo com cada 

estabelecimento prisional. 

Dessa forma, por apresentar uma estrutura semelhante a um edifício, a 

rotação correta do espeço é primordial, para que tanto a iluminação natural quanto 

a ventilação possam ser bem distribuídos e preencham todo o complexo, Assim, 

manter as áreas molhadas viradas para o lado de maior incidência do sol, bem como 

criar mais aberturas para uma melhor entrada da circulação de ar, são algumas 

medidas profiláticas que teriam o condão de tornar o ambiente mais digno, 

 
1.3. Novas Tipologias Construtivas (Tipo norte - americano ou A, Construtivo 
Penintenciário ou B) 

 

Ainda no ano de 2015, em estudo realizado pelo Núcleo de Estudos e 

Projetos Especiais (Nupes) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), foram descobertos dois novos modelos 

construtivos utilizados no sistema prisional brasileiro, detectados, principalmente, 

no período de 2005 a 2014. 

O primeiro deles diz respeito a Tipologia A (ou modelo norte-americano), que 

consiste em Unidades Prisionais construídas mediante elementos pré- moldados de 

concreto armado com disposição dos módulos de acomodação em formato de ―T‖, 

estilo muito semelhante ao modelo Radial anteriormente citado. 

Já o segundo modelo é composto por materiais quatro vezes mais resistentes 

do que os utilizados em construções prisionais convencionais, além de apresentar 

uma circulação aérea bem distribuída, sendo caracterizado por se tratar de um bloco 

único composto de placas pré-fabricadas com concretagem de alto desempenho. 

Esse modelo fora chamado de Construtivo Penitenciário (Siscopen) ou tipologia B, 

é encontrado com maior ênfase na regial Sul do país, e, 
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em Alagoas, nas novas ampliações do Cyridião Durval, no novo Présidio do Agreste 

e no Estabelecimento Feminino Santa Luzia (PEREIRA, 2015). 

O objetivo do referido estudo, de acordo com o seu idealizador Aloísio 

Carvalho (2015), foi trazer uma reflexão necessária para um assunto ainda pouco 

aprofundado no nosso país, assim como demonstrar que a existência de espaços 

menos opressores para o detento, assemelhados ao espaço que ele encontrará ao 

sair da prisão, podem oferecer condições mais dignas de cumprimento de pena. 

 
 

Se o preso passa anos de sua vida em um espaço que o 
desumaniza sob vários aspectos, tais como, cores, objetos, 
materiais e disposição do espaço, perde-se a oportunidade de 
desenvolver a habilidade de convívio social que lhe será exigida 
quando sair da penitenciária (CARVALHO, 2015). 

 
 

Restando apresentadas todas as tipologias clássicas e atuais, bem como 

tendo sido retratada a função de ressocialização do espaço prisional, passar-se-á, 

no capítulo a seguir, a discorrer sobre o espaço prisional em solo brasileiro. 
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2. O ESPAÇO PRISIONAL NO BRASIL 

 

No Brasil, o sistema prisional passou por um longo e custoso processo de 

formulação no transcorrer das décadas. Em meados de 1830, como colônia 

portuguesa, o País dependia demasiadamente das ordenações que vinham da 

Coroa (Portugal), motivo pelo qual as unidades prisionais eram vistas como um 

mero meio de se evitar fugas para a aplicação das condenações reais que viriam, 

ou seja, eram vistas como um meio para a pena e não como um fim. (MACHADO e 

GUIMARÃES, 2018) 

Dessa forma, penas como açoites, mutilações, queimaduras e trabalhos 

forçados eram as que mais vigoravam à época, enquanto que as prisões se 

mantinham com o seu caráter de custódia do acusado. E isso perdurou até a criação 

da Câmaras Municipais e suas comissões em meados de 1532, que tinham como 

objetivo a visitação das prisões existentes atestando suas precárias condições, bem 

como a elaboração de relatórios que sugeriam alterações e revisões naquele locais. 

 

 
Figura 09: imagem de açoitamento em público. 

Fonte: http://heresiascatolicas.blogspot.com/2016/06/inquisicao-pena-dos-acoites.html. Acesso em: 
02 de maio de 2020. 

 
 

Com a força proveniente desses relatórios, o sistema carcerário brasileiro 

passou a discutir a necessidade de uma espécie de espelhamento em dois sistemas 

penitenciários estrangeiros, Filadélfia e Auburn, dos quais um seria o 

http://heresiascatolicas.blogspot.com/2016/06/inquisicao-pena-dos-acoites.html
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escolhido para a construção das Casas de Correção do Rio de Janeiro e São Paulo, 

inauguradas em 1850 e 1852, respectivamente (ENGBRUCH e DISANTIS, 2012). 

Tais construções, segundo Engbruch e Di Santis (2012) sofreram grande influência 

de uma das tipologias clássicas: 

[...] Foram influenciadas pelo estilo panóptico de Jeremy Bentham, 

notável era a preocupação em criar um ambiente favorável para o 
cumprimento das penas que o Código de 1830 trouxe (prisão 
simples e prisão com trabalho) e para o Sistema de Auburn, que foi 
escolhido para as duas prisões, elas continham oficinas de trabalho, 
pátios e celas individuais. (ENGBRUCH e DI SANTIS, 2012, p. 149). 

 
 

Figura 10: Sistema penitenciário de Filadélfia. 

Fonte: https://www.fotosedestinos.com/primeira-penitenciaria-do-mundo/. Acesso em: 02 de maio 
de 2020. 

 
 

Figura 11: Sistema penitenciário de Auburn. 

Disponível em: https://images.app.goo.gl/9JvN6qHykbhLZeyP8. Acesso em: 02 de maio de 2020. 

http://www.fotosedestinos.com/primeira-penitenciaria-do-mundo/
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Somente a título de informação, destaque-se que a diferença mais nítida 

entre o sistema Pensilvânico ou Filadélfico (Figura 10) e o sistema auburniano 

(Figura 11) se tratava da segregação. Isso porque no sistema Filadélfico, a 

separação dos detentos se dava durante o transcorrer do dia; enquanto que no 

modelo de Auburn, permitia-se o trabalho coletivo por algumas horas. Contudo, um 

ponto em comum entre sistemas citados refere-se à necessidade de organização 

dos horários dos detentos, de forma a impedir a sua comunicação. 

 
Neste diapasão, segundo Moraes (2013), as despesas tidas com o Sistema 

Filadélfico eram muito maiores do que com o auburniano. Isso se dá, pois, o trabalho 

desenvolvidos individualmente nas celas era inadequado à crescente onda da 

produção industrial, o que ampliou a necessidade da aquisição de máquinas. Em 

decorrência disso, o retorno econômico advindo do trabalho dos presos era 

escasso. Ademais, com o advento do ―separate or solitary system‖, o objetivo da 

reclusão penitenciária se traduzia em evitar, a todo custo, a contaminação moral 

entre presos e promover a reflexão e o arrependimento, deixando os rendimentos 

dos trabalhos em segundo plano. 

 
Em contrapartida, ainda de acordo com o pensamento do autor, o sistema 

auburniano preconizava o retorno financeiro acima da ressocialização dos presos, 

motivo que proporcionava uma lucratividade infinitamente maior. 

 
Já o sistema auburniano, embora mantivesse a preocupação com a 
emenda dos condenados e procurasse evitar a contaminação moral 
através da imposição da disciplina do silêncio, aparentemente 
colocava em primeiro lugar a necessidade de auferir ganhos com o 
trabalho dos presos. De fato, pode-se afirmar que a preocupação 
em fazer a prisão fornecer recursos para a sua própria manutenção 
parece ter sido o principal objetivo das penitenciárias que seguiram 
o modelo de Auburn. (MORAES, 2013). 

 
Dessa forma, feita a distinção dos sistemas acima descritos e, trazendo de 

volta a questão para o Brasil, o sistema de Auburn não vigorou no País e passou a 

conviver com diversas críticas, tendo em vista que estava completamente abalizado 

pelos ideais escravocatas e sua essência já se encontrava ultrapassada. Neste 

desiderato, a precarização da infraestrutura nas penitenciárias do país, aliada à falta 

de estabelicimentos prisionais para todos os condenados, acarretou em um 

movimento de modernização das penitenciárias no 
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final do século XIX, capitaneada pelo Senador paulista Paulo Egydio. (MORAES, 

2013). 

 
Por meio dessa revolução prisional, propunha-se, além da criação de 

diversos cargos de administração dos presídios, a ampliação das casas de 

detenção já existentes e a criação de uma nova penitenciária, a Penintenciária do 

Estado, a qual foi dividida em 09 (nove) pavilhões, contendo 1.200 (mil e duzentas) 

vagas para detentos, oficinas de trabalho, tamanho adequado para as celas, boa 

iluminação e ventilação de todo o complexo. A penitenciária referida foi inaugurada 

em 1920, no bairro de Carandiru, e seu objetivo central foi a humanização dos 

espaços prisionais para que os detentos soubessem o seu real valor e, a partir disso, 

passassem a buscar sua ressocialização. 

 

 
Figura 12: Casa de detenção de São Paulo. 

Disponível em: https://acessajuventude.webnode.com.br/historia-do-carandiru/. Acesso em: 02 de 
maio de 2020. 

 
 

A partir daí, iniciou-se uma nova forma de construção de penitenciárias no 

país, a maioria delas inspiradas no ―sucesso‖ da penitenciária acima referida, cujo 

principal tratamento sempre se respaldava na crença da ressocialização pela 

privação da liberdade. No entanto, como se sabe, no ano de 1992, a Casa de 

Detenção de São Paulo (Figura 12) - popular Presídio do Carandiru -, foi o palco 

do massacre mais famoso da história do país, no qual foram vitimados mais de 110 

(cento e dez) detentos que promoviam uma rebelião na Unidade. 
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Portanto, apesar da boa intenção de ressocialização, percebe-se que o 

histórico das penitenciárias no País é negativo. Construções antigas, sem 

infraestrutura adequada ou qualquer outro conforto digno para os detentos é uma 

realidade que infelizmente insiste em ser perpetuada. 

 

 
Figura 13: Detentos do Presídio Central de Porto Alegre vivem em celas em péssimo estado de 

conservação no Rio Grande do Sul. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-denunciado-na-oea-por-situacao-precaria-de- 
presidio-no-rs-7253673. Acesso em: 02 de maio de 2020. 

 
 

Tais circunstâncias, diga-se de passagem, ainda repercutem na maioria dos 

estabelecimentos prisionais brasileiros, os quais além das precárias condições de 

infraestrutura têm que suportar problemas como a superlotação e uma série de 

rebeliões. Contudo, conforme observado nas tratativas do primeiro capítulo, essa 

não é a verdadeira função do espaço prisional. 

 
Isso porque, de acordo com a lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execuções Penais), o condenado deve possuir uma cela individual a qual deve 

conter dormitório, aparelho sanitário, lavatório, sendo todos os ambientes com 

salubridade e a área mínima é de 6m², estes fatores mínimos que não são 

encontrados em alguns espaços prisionais, tendo algumas exceções que respeitem 

tais direitos concedidos para os presos. 

 
Em uma matéria apresentada pelo G1, respaldada por dados colhidos pela 

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é mostrado dados que relatam a 

rotina de superlotação dos presídios em São Paulo. No levantamento realizado 
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entre os dias 29 de dezembro de 2017 e 9 de agosto de 2019, notou-se que a 

população prisional do estado de São Paulo saltou de 225.874 para 234.499 

detentos, o que representa um aumento de 4% no período. Ademais, observou-se 

um aumento de 8.625 presos no período de 587 dias, observando que a capacidade 

total do sistema prisional do estado é de 144.901 detentos. (GLOBO, 2019). 

 
Esses números apresentam uma média de mais 15 presos a cada dia, numa 

estrutura que possui a capacidade infinitamente menor que a encontrada 

atualmente. Tais informações, inclusive, são utilizadas como parâmetros para 

classificar esses números como um descaso nacional, pois, como visto acima, nos 

dias atuais, São Paulo possui uma população carcerária de em média 234.499, 

possuindo assim um déficit de quase 90 mil vagas. 

 
Nesse sentido, tendo esses dados em mente, poder-se-ia questionar onde 

está a preocupação quanto ao objetivo principal do espaço prisional, tendo em vista 

que com todas as condições encontradas atualmente é bastante improvável se 

obter resultados positivos na ressocialização dos detentos. 

 
Dessa forma, é nítido que além de toda problemática, existe o descaso do 

Estado para com as penitenciárias, tendo em vista a manutenção do pensamento 

segundo o qual seria necessária uma qualidade precária do sistema prisional para 

que os detentos possam aprender com os erros, muito embora seja comprovado 

que essa metodologia nunca obteve sucesso. Tal condição, inclusive, culminou na 

elaboração de um projeto – de autoria do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) -, o qual determina a adoção de requisitos mínimos para 

construção, ampliação e reforma dos presídio (SENADO, 2019). 

 
Esse projeto, aprovado no dia 07 de agosto de 2019, apresenta diretrizes que 

são baseadas em padrões internacionais de construção, de modo que transformar 

as unidades penitenciárias em unidades de custódia mais dignos é uma obrigação 

dos gestores. Destaque-se, por oportuno, que as péssimas condições de 

infraestrutura dos presídios atualmente construídos foi um dos pontos mais 

criticados pelo Senador da República Antonio Anastasia, relator do supracitado 

projeto: 
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Constatam-se celas sem nenhuma ventilação, iluminação ou 
incidência de sol e com pé-direito baixo em localidades com médias 
de temperatura de 30 a 40 graus Celsius. Ou unidades que só têm 
celas, sem espaço para visitas, atividades educativas ou laborais, 
administrativas ou alojamento para funcionários. (ANASTASIA, 
2019). 

 

 
Nesse sentido, observa-se certa preocupação dos representantes da 

sociedade em relação à questão de infraestrutura do sistema prisional brasileiro. No 

entanto, conforme se verá mais adiante, diversas mudanças ainda são necessárias 

para que a precária realidade atual possa ser modificada, haja vista que em 

comparação aos presídios estrangeiros, o Brasil ainda está no ponto de partida. 

 
Neste interim, com o objetivo de centralizar o presente estudo na questão 

dos presídios alagoanos, no tópico a seguir, serão apresentados dois 

estabelecimentos prisionais existentes em Maceió, os quais, ao lado do presídio 

Cyridião Durval, compõem o complexo prisional. 

 
2.1 O Espaço Prisional em Maceió/AL. 

 

Conforme visto acima, a realidade das unidades prisionais brasileiras está 

pautada na ausência de condições mínimas para que os detentos possam cumprir 

sua pena de forma digna. Muitos desses presídios, inclusive, convivem diariamente 

com revoltas encabeçadas por reeducandos que almejam melhorias em todo o 

sistema. 

No entanto, para que a questão prisional seja tratada adequadamente, faz- 

se necessário regionalizar a abordagem feita no presente estudo, de modo que, nos 

subtópicos abaixo, serão trabalhadas duas unidades prisionais localizadas na 

cidade de Maceió/AL e que, ao lado do Presídio Professor Cyridião Durval, 

compõem o complexo prisional da capital. 

Vale ressaltar que, como o Presídio Cyridião Durval é o objeto principal do 

presente trabalho, ele será analisado no terceiro capítulo desta obra. Tal divisão é 

necessária na medida em que o levantamento de seus aspectos positivos e 

negativos, bem como uma competente intervenção exige um estudo mais específico 

e detalhado. 
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2.1.1 Baldomero Cavalcante 

 
De acordo com a SERIS - Secretaria de Estado de Ressocialização e 

Inclusão Social de Alagoas (2018), o complexo presidiário Baldomero Cavalcante 

fica localizado na BR 104, no bairro do Tabuleiro, foi inaugurado dia 11 de fevereiro 

de 1999, possui capacidade para 768 vagas e é dividido em 8 módulos. 

 
 
 

Figura 14: Planta baixa do presídio Baldomero Cavalcante 

 

 
Fonte: Revista Projetar Projeto e Percepção do Ambiente. Acesso em: 20 de setembro de 2019. 

 

Conforme se depreende da imagem acima (Figura 14) a estrutura do presídio 

Baldomero Cavalcante se baseia na tipologia radial, haja vista a disposição das 

celas e a confluência de todos os espaços para um único ponto. Dessa forma, do 

mesmo modo que fora comentado no tópico referente às tipologias clássicas, o 

ponto positivo da arquitetura deste presídio se dá pela boa distribuição das celas e 

da parte administrativa. 

 
No entanto, o Baldomero peca justamente na questão da segurança dos 

reeducandos e dos agentes penitenciários. Isso porque, como a maioria dos 

espaços convergem para um único ponto, um grande fluxo de pessoas pode 

prejudicar o trabalho dos agentes e dos demais servidores da unidade. 

Quanto a arquitetura do local, tem-se uma deficiência tanto na disposição da 

luz solar durante o dia, quanto uma precária circulação da ventilação natural. 
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Tais problemas se dão na medida em que alguns pontos são mais privilegiados que 

outros. Dessa forma, não é incomum perceber que alguns reeducandos sofrerão 

mais os efeitos do calor do que os demais. 

 
 

Figura 15: Disposição do espaço prisional no presídio Baldomero Cavalcante 
 
 

 
Fonte: Revista Projetar Projeto e Percepção do Ambiente. Acesso em: 20 de setembro de 2019. 

 

Como mostra a imagem acima (Figura 15), a disposição dos módulos foi feita 

de uma forma que, além de prejudicar a visão da segurança, permite que os 

detentos possam conversar e ter visão uns dos outros. Essa facilidade de 

comunicação pode ser prejudicial ao funcionamento da unidade, pois, permite-se 

que algum reeducando mal intencionado planeje algo com os demais sem qualquer 

dificuldade. 

 
Observando a planta geral da penitenciária atual destaca-se a 
localização da administração em relação aos módulos de convívio, 
onde a ligação entre elas se dá por um extenso corredor em forma 
de   ―L‖,   o   que   possibilita,   em   eventos   de   rebelião,   que   a 
administração seja a última a escutar ou visualizar o acontecimento, 
gerando vulnerabilidade ao sistema e dificultando seu tempo de 
resposta e a assistência nos próprios módulos de convívio (celas). 
Além disso, o fluxo gerado pelo extenso corredor principal da 
penitenciária provoca um direcionamento axial, apontado nas 
entrevistas como espaço de conflitos entre presos e agentes, que 
além de facilitar em uma maior aglomeração de força 
- pelo número alto de presos - em eventos contextuais, se configura 
em maior ou menor ameaça a segurança dos agentes. O fato de ser 
todo fechado, com pouca iluminação e ventilação, insalubridade  e  
restrição  visual,  também  proporciona  um maior 
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sentimento de aprisionamento, totalmente contrário aos conceitos 
de humanização do espaço (LIMA; LIMA, 2016). 

 
 

 
Figura 16: Corredor principal do presídio Baldomero Cavalcante 

 

 
1- Administração/Recepção; 2- Módulo de Saúde; 3- COC (cela especial); 4- Triagem; 5- 
Igreja; 6- Cozinha; 7- Canil; 8- Módulo de Ensino; 9- Campo; 10- Módulos de Convivência/Celas. 

Fonte: Revista Projetar Projeto e Percepção do Ambiente. Acesso em: 20 de setembro de 2019. 

A figura 16 demonstra a distribuição do interior da unidade prisional, onde 

todo o caminho a ser percorrido é feito por um extenso corredor em L que em casos 

de rebelião, a administração seria o último local a escutar e poder reagir ao 

acontecimento, gerando assim uma situação de vulnerabilidade e dificultando o 

tempo de resposta para poder reagir. 

 
Figura 17: Vista interior e exterior das celas 
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Fonte: Revista Projetar Projeto e Percepção do Ambiente. Acesso em: 20 de setembro de 2019. 

 

Além dos problemas relativos à questão da segurança e conforto ambiental, 

o presídio Baldomero Cavalcante também convive com a agrura da superlotação. 

Segundo dados divulgados em dezembro de 2019 pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN), o Presídio Baldomero Cavalcante conta com 773 (setecentos e 

setenta e três) vagas para reeducandos, no entanto, possui mais de 

1.040 pessoas presas, sendo 501 (47,76%) condenados definitivamente e 548 

(52,24%) aguardando julgamento. 

 
No entanto, apesar dos problemas acima descritos, os quais guardam muita 

relação com o Presídio Cyridião Durval, existe ainda, em solo Alagoano, um único 

presídio que abriga mulheres e não enfrenta os mesmos problemas que os demais. 

 
2.1.2. Presídio Santa Luzia 

 
Segundo informações do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional, 

2019), o presídio Santa Luzia é a única Unidade Prisional em Maceió/AL que possui 

mulheres custodiadas e apresenta capacidade para abrigar 221 reeducandas. 

Entretanto, diferentemente da unidade anterior, o Estabelecimento Prisional 

Feminino Santa Luzia não convive com a problemática da superlotação, tendo em 

vista que atualmente possui 160 mulheres presas, dentre as quais 74 (46,25%) são 

condenadas definitivamente e 86 (53,75%) ainda aguardam seu julgamento. 

 
Além disso, o espaço possui uma política implantada de maior preocupação 

com as detentas, vez que, diariamente, elas trabalham em oficinas de pintura em 

tecido, filé, biscuit, corte e costura, além de boa parte do seu tempo ser voltado para 

o estudo. Na indústria do Conhecimento, parceria realizada com o SESI (Serviço 

Social da Indústria), todas também recebem curso de informática básica. Estes 

pontos tornam o presídio feminino um diferencial dentre os presídios do estado de 

Alagoas, pois percebe-se que existe um incentivo e preocupação quanto ao futuro 

das detentas. 

 
Em reportagem no site da Agência Alagoas (2018), dentre outros fatores 

positivos, está a garantia de atendimento a recém-nascidos e gestantes do 
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presídio, garantido e inaugurado pela SERIS (Secretaria de Estado e 

Ressocialização e Inclusão Social), para que as detentas possam permanecer com 

seus filhos durante o período de amamentação, que é um dever constitucional. 

 
 

 
Figura 18: Ala materno-infantil 

 

 
Disponível em: <http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/23507-seris-garante- 

atendimento-a-recem-nascidos-e-gestantes-no-presidio-santa-luzia>. Acesso em 20 de setembro 
de 2019. 

 
 

 

Neste sentido, explica a agente penitenciária e chefe da unidade Santa 
Luzia: 

 

Os equipamentos chegaram para atender gestantes e mulheres 
com bebês dentro da unidade. Foram adquiridos equipamentos 
específicos para os serviços de saúde, que irão proporcionar mais 
eficiência e conforto para as reeducandas e seus bebês (HILÁRIO, 
2018). 

 
Dessa forma, ao se analisar a proposta da Penitenciária Santa Luzia, 

percebe-se alguns pontos que podem ser aplicados aos demais presídios 

alagoanos, quais sejam: preocupação com o futuro dos detentos, criação de 

espaços focados na aprendizagem e aumento da capacidade populacional. Tais 

pontos servem como parâmetros na medida em que a) não deixariam os detentos 

com tempo ocioso, eliminando, portanto, o risco de planejamento de fugas e 

rebeliões; b) aumentaria o número de reeducandos interessados em mudar de vida, 

reduzindo drasticamente o indice de reincidência criminal; e c) tornaria o 

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/23507-seris-garante-atendimento-a-recem-nascidos-e-gestantes-no-presidio-santa-luzia
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/23507-seris-garante-atendimento-a-recem-nascidos-e-gestantes-no-presidio-santa-luzia
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ambiente prisional menos cruel e mais digno, focando na verdadeira reinserção do 

detento na sociedade. 

 
Contudo, como se verá no próximo capítulo, os pontos positivos observados 

quando da análise do Estabelecimento Santa Luzia estão longe de ser aplicados no 

Presídio Masculino Professor Cyridião Durval. Isso porque, além da superlotação, 

os detentos vivem em péssimas condições de higiene e conforto, motivo pelo qual 

um exame detalhado sobre essa unidade é a medida mais adequada. 
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3. O PRESÍDIO CYRIDIÃO DURVAL. 

 

Dessa forma, no presente capitulo, serão elencadas e analisadas algumas 

falhas graves que foram observadas no Presídio Cyridião Durval, de forma que 

algumas soluções arquitetônicas e organizacionais possam ser propostas e, 

consequentemente, melhorias realizadas no complexo. Contudo, em que pese a 

tomada de esforços para se obter imagens e plantas do local, em detrimento da 

segurança dos policiais penais bem como dos reeducandos, essas restaram 

prejudicadas, de modo que serão utilizadas no diagnóstico apenas imagens 

anteriormente veiculadas em notícias e sites. 

Por fim, com o objetivo de subsidiar elementos ideais, um comparativo com 

presídios-modelo existentes em outros países se faz necessário tendo em vista a 

possibilidade de implantação de seus pontos positivos no presídio objeto de estudo. 

 
3.1. Aspectos importantes e os graves problemas encontrados. 

 

Segundo a Secretaria de Estado e Ressocialização e Inclusão Social (SERIS, 

2015), o Presídio Cyridião Durval de Oliveira e Silva foi inaugurado em 26 de 

setembro de 2002, sendo construído como de segurança média, para abrigar um 

quantidade de aproximadamente 379 reeducandos os quais cumprem pena em   

regime   exclusivamente   fechado.   Além   disso,   a   unidade   possui   ―uma 

enfermaria para atendimento médico e de primeiros socorros; um abrigo, com 

banheiros, bancos e bebedouros que foi construído para acomodar familiares 

enquanto esperam o momento da visita‖ (SERIS, 2015). 

 

 
Figura 19: Imagem frontal do Presídio Cyridião Durval 
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Fonte: Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social. Disponível em: 

http://www.seris.al.gov.br/unidades-do-sistema/dsc-0117.jpg/view. 

 

 
Todavia, apesar do relato pacato acima divulgado pela Secretaria, a condição 

do presídio Cyridião Durval é precária. Há muito se encontra em revistas e jornais o 

pessímo estado de infraestrutura da unidade prisional, motivo pelo qual os agentes 

vivem sob o medo de rebeliões e outras catástrofes, e os reeducandos sob a égide 

da desumanidade. 

Neste diapasão, no dia 2 de março de 2020 foi realizada uma visita ao 

complexo penitenciário Cyridião Durval. Contudo, como dito no início do capítulo, a 

coleta de fotografias e plantas arquitetônicas restou amplamente prejudicada em 

razão da recusa por parte da Administração. No entanto, do material colhido 

visualmente, tem-se que o presídio é composto por 9 módulos, sendo apenas 1 

módulo exclusivo para os presos trabalhadores (módulo 07). 

Além disso, existem 2 (duas) capelas religiosas, 1 (um) posto de enfermagem 

e 2 (duas) bibliotecas, os únicos espaços dispostos a disciplinar, incentivar o estudo 

e o esporte, bem como cuidar de suas saúdes. Porém, nem todos os reeducandos 

tem acesso às áreas apresentadas, tendo em vista que eles ficam em módulos 

específicos. Portanto, nota-se que o uso desses espaços recreativos é seletivo e 

não possui incentivo algum por parte da Diretoria da unidade. 

Quanto às bibliotecas, constata-se não ser estipulado nenhum dia ou horário 

específico para que os presos possam frequentá-las, deixando-se apenas o 

ambiente aberto para quem possuir interesse em usufruir da leitura e do estudo. 

http://www.seris.al.gov.br/unidades-do-sistema/dsc-0117.jpg/view
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Na imagem (Figura 20), vê-se que uma das bibliotecas do Presídio Cyridião Durval 

possui um bom acervo de livros, da mesma forma que dispõe de um espaço 

harmonioso e relaxante, uma exceção em um ambiente hostil e depredado. 

Figura 20: Imagem Biblioteca Presídio Cyridião Durval. 

Disponível em: http://www.agenciaalagoas.al.gov.br. 
 

Já o pátio se trata apenas de um espaço a céu aberto - sem ao menos 

possuir uma trave para a prática do futebol e outros esportes -, e, além disso, as 

capelas encontram-se livres e abertas para o uso, porém, como dito anteriormente, 

não são todos os módulos que possuem essas vantagens, seleção esta que não faz 

sentido. Vale destacar que os módulos 2, 3 e 4 apresentam os reeducandos que 

cometeram crimes mais graves, razão pela qual a administração adota esse 

posicionamento equivocado. 

Reparou-se, ainda, a existência de as falhas na estrutura de fechamento da 

penitenciária (feita de tijolos de furo, e não de concreto como nas demais 

unidades), e que foram reforçadas a fim de se evitar rebeliões e revoltas dos 

reeducandos. Contudo, a problemática da superlotação não existe nos módulos 

onde se encontram os detentos com infrações mais leves, como furto, assalto, 

estelionato, etc. As celas dispostas nestes módulos normalmente possuem vagas 

para até 4 (quatro) pessoas e o limite é mantido, existindo celas com até 3 (três) 

detentos. 

Já nos módulos com casos mais violentos, em celas que deveriam comportar 

apenas 4 (quatro) pessoas podem ser encontrados até 18 (dezoito) detentos, o que 

exige uma séria reflexão da lógica que tal divisão teria, pois, se a superlotação vai 

existir de qualquer modo, faz-se necessário que se distribua e se 

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/
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separe os infratores mais agressivos de uma forma mais organizada, afim de se 

evitar eventuais brigas e até uma catástofre no espaço tão precário onde convivem. 

 
Destaque-se que, Segundo reportagem do site G1 Alagoas (2017), o presídio 

Cyridião Durval é o que se encontra em pior estado na cidade de Maceió, em virtude 

da precariedade dos módulos e o espaço em geral. Neste desiderato, os módulos 

possuem um limite de camas, fazendo com que os detentos que cheguem 

posteriormente precisem dormir no chão. Na mesma reportagem, vê-se claramente 

que as portas das celas se encontram em estado crítico, as paredes com partes 

quebradas e totalmente vulneráveis à fuga dos presos. 

 
Figura 21: Situação precária no presídio Cyridião Durval. 

 

 

Disponível em: <http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria- 
no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/>. Acesso em: 15 de mai de 2020. 

 
Da mesma forma se vislumbra parte da enfermaria da unidade, onde a 

mesma não possui sequer um local para o detento ser atendido com o mínimo de 

atenção, pois, não dispõe de macas, higiene ou até mesmo um profissional na área 

da saúde para dar os socorros necessários caso seja preciso. Depois da enfermaria, 

o ambiente mais precário é o local da visita íntima para os detentos receberem suas 

companheiras, onde as divisórias são feitas com lençóis e não há nenhuma 

privacidade para tal momento. 

http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
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Desta feita, a partir de uma análise preliminar do local, observa-se que o 

Presídio Masculino Professor Cyridião Durval está muito aquém da condição 

mínima necessária para que um espaço possa custodiar uma pessoa dignamente. 

Como dito agora a pouco, uma das primeiras observações a se fazer no presente 

momento diz respeito ao único posto de enfermagem citado acima. 

 

 
Figura 22: enfermaria do presídio Cyridião Durval. 

 

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria- 

no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/>. Acesso em: 15 de mai de 2020. 

 
Consoante a imagem acima (Figura 22), trata-se de um posto de saúde, no 

qual atende-se somente enfermidades de graus baixos, ou seja, apenas algumas 

questões como febre, indigestão ou infecções leves. Dessa forma, caso o detento 

necessite de um atendimento de urgência mais atencioso e especializado, deverá 

aguardar a escolta da Policia Penal para ser encaminhado à uma Unidade de Pronto 

Atendimento ou ao Hospital Geral do Estado, correndo sério risco de morte ou 

sequela grave enquanto faz este trajeto. 

Outro ponto a ser destacado refere-se à divisão dos módulos entre presos 

mais comportados (que possuem as vantagens da utilização livre da biblioteca e do 

pátio para recreação) e os detentos mais violentos, os quais convivem com a 

superlotação e sem as vantagens dos colegas. Como dito anteriormente, a 

http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
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Unidade Prisional estudada está dividida em 09 (nove) módulos, sendo os módulos 

mais tranquilos o 1, 5, 7 (trabalhador) e 8 e os mais violentos os 2, 3 e 4. 

Contudo, ao se analisar os módulos violentos, constata-se uma certa 

incongruência para com a finalidade dos presídios de ressocializar os detentos. Isto 

porque, são nesses módulos onde se encontram as condições mais degradantes e 

indignas para o ser humano, além do fato de que eles não dispõem de formas 

alternativas para se distrair enquanto cumprem a pena. Os resultados disso não 

podem ser diferentes: possíveis brigas, motins e rebeliões invocando melhores 

condições de convívio. 

Frise-se que, segundo dados divulgados pelo Departemento Penitenciário 

Nacional (DEPEN, 2019), atualmente, o Presídio Cyridião Durval abriga mais de 

800 (oitocentos) reeducandos, quando sua capacidade não passa de 404 pessoas. 

Essa métrica, ao longo do tempo tornará a vida dos reeducandos insuportável, 

ocasião que poderá causar sérios danos no complexo prisional como um todo. 

Desta feita, a condição das celas da unidade (ponto que será o objeto do 

diagnóstico do tópico seguinte) é desastrosa. Como dito acima, a superlotação é 

uma realidade há muito vivida pelos reeducandos, motivo pelo qual inexiste conforto 

ambiental ou de qualquer ordem, nesta penitenciária. 

 

 
Figura 23: Imagem de uma cela do presídio Cyridião Durval. 
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Disponível em: <http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no- 
presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/>. Acesso em: 18 de mai de 2020. 

 
Conforme se pode ver na imagem acima (Figura 23), além da grande 

quantidade de reeducandos no interior das celas – muitos deles estão dormindo no 

chão –, percebe-se a baixa qualidade de estrutura na unidade, pois, não há qualquer 

direção de circulação de ar. Já na figura seguinte (24), constata-se infiltrações nas 

paredes, o que torna o material ainda mais frágil, suscetível à escavações e além 

disso pode acarretar problemas de saúde aos detentos por causa do mofo. 

 
Figura 24: Imagem de uma cela do presídio Cyridião Durval. 

 

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no- 

presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/>. Acesso em: 18 de mai de 2020. 

 
Inclusive, vários problemas também são percebidos no setor de triagem da 

unidade prisional (figura 25), na medida em que se observa uma precária irradiação 

da luz solar e circulação de ventilação pelo espaço por conta de poucas aberturas 

na cela. Dessa forma, os reeducandos teriam que se revezar para poder entrar em 

contato com o sol, o que não é correto. 

 
Além disso, um outro ponto a ser levantado é a presença dos reeducandos 

neste local. Como se sabe, a triagem é um local destinado a receber os detentos 

recém-chegados ao presídio, os quais após o preenchimento da ficha cadastral, 

http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
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são levados até os respectivos módulos. Assim, a presença de pessoas dormindo 

neste local escancara o problema (já debatido) da superlotação. 

 
Figura 25: Grande concentração de detentos no setor de triagem. 

 

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no- 

presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/>. Acesso em: 18 de mai de 2020. 

 
Outrossim, como se não bastasse as precárias condições sanitárias e 

estruturais da penitenciária, tem-se a péssima qualidade da alimentação oferecida 

aos detentos, haja vista os relatos apurados pelo G1 Alagoas (2017), nos quais os 

reeducandos afirmaram que o alimento recebido na maioria das vezes é servido 

azedo e cru, chegando a acarretar problemas de saúde. Em virtude de todos esses 

quesitos negativos, o presídio Cyridião Durval e Silva recebeu nota zero em uma 

avaliação feita pelo CNJ entre 2016/2017. 

 
Doravante a análise feita neste tópico, percebe-se que o presídio Cyridião 

Durval apresenta condições deploráveis e sem qualquer relação com a dignidade 

da pessoa humana. É pensando justamente nisso que, no tópico a seguir, serão 

apresentadas algumas unidades prisionais consideradas modelos, como forma de 

se estabelecer diretrizes para a melhoria do espaço prisional objeto da presente 

pesquisa . 

 
3.2. A inspiração para mudança (Presídios Modelos). 

http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/video-mostra-situacao-precaria-no-presidio-cyridiao-durval-e-silva-em-maceio/5592076/
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Como afirmado anteriormente no início desse estudo, a evolucão dos 

presídios brasileiros se estagnou, de modo que os espaços prisionais dessas 

Unidades não apresentam condições mínimas para que os detentos possam 

cumprir sua pena de maneira digna. 

Nesta intenção, para que se possa ter uma melhor compreensão da 

problemática abordada no estudo em questão, faz-se necessária uma apresentação 

espacial de algumas Unidades Prisionais que funcionam como verdadeiros modelos 

a serem seguidos ao redor do mundo. Assim, o objetivo deste tópico específico é 

destacar os elementos positivos adotados nas penitenciárias de outros países bem 

como demonstrar que esses pontos podem ser claramente aplicados nos presídios 

brasileiros, sobretudo objeto de análise, o Presídio Cyridião Durval. 

 
3.2.1 Prisão de Bastøy, Horten, Noruega. 

 

A primeira Unidade prisional a ser analisada é a Prisão de Bastøy, fundada no 

ano de 1982 e localizada na Cidade de Horten na Noruega. A prisão em questão se 

trata, na verdade, de uma ilha formada por 80 (oitenta) edifícios, campos de futebol, 

terras para plantio, floresta e estrada, cujo objetivo é a real ressocialização do preso. 

Esta Unidade Prisional abriga criminosos condenados por homicídio, estupro e 

tráfico de drogas, o que não impede, contudo, que essas pessoas transitem 

livremente pelo espaço sem estarem algemadas ou vigiadas por guardas armados. 

Além de suas funções normais da prisão (trabalho para subsistência, restrição de 

liberdade e cumprimento de pena), a ilha ainda conta com lojas, bibliotecas, igreja, 

escola e serviço de balsa e escritório de informações (BOL, 2018). 

 

 
Figura 26: Cela de um detento em Bastoy. 
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Fonte: (Hypennes). 

 
 

No entanto, o que mais chama atenção nesta Unidade é a cela dos detentos. 

Diferentemente do que os presídios brasileiros estão acostumados, as celas na 

Prisão de Bastøy são pequenas casas pintadas de vermelho (Figura 26), as quais 

podem abrigar até dois detentos e possuem: quartos limpos e bem organizados, 

banheiros, cozinha e sala de estar com televisões. O objetivo desse 

―luxo‖, segundo Arne Kvernvik Nilsen é ―reduzir o risco de reincidência, porque se 

não o fizermos, qual seria a razão da punição senão pender para o lado primitivo da 

sociedade?‖(SUTTER, 2012). 

 

 
Figura 27: Vista da ilha onde o espaço prisional está localizado. 

Fonte: (Hypennes). 
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Os detentos vivem, em pequenos grupos, em espécies de chalés 

espalhados pela ilha, com quartos individuais, cozinha completa, 

televisão de tela plana e todos os confortos de uma casa pequena. 

O lugar tem uma grande biblioteca, escola, sala de música, sala de 

cinema, sala de ginástica, capela, loja, enfermaria, dentista, oficinas 

para conserto de bicicletas (o meio de transporte dos presos pela 

ilha) e de outros equipamentos, carpintaria, serviços hidráulicos, 

estábulo (onde os prisioneiros cuidam dos animais), campo de 

futebol, quadra de tênis e sauna. Trabalham no estábulo, na oficina, 

na floresta e nas instalações do prédio principal, praticam esportes, 

fazem cursos, pescam, nadam na praia exclusiva da "prisão" e 

tomam banho de sol no verão — para o inverno, há uma máquina 

de bronzear (CONJUR, 2012). 

 

 
Figura 28: Visão da distribuição dos espaços na prisão Bastoy 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 
 

Além do mais, na Figura 28 observa-se uma distribuição do espaço que se 

assemelha bastante uma vila residencial, não possuindo uma arquitetura bruta 

como normalmente se presencia na maioria dos presídios existentes. A prisão de 

Bastoy possui capacidade para aproximadamente 120 detentos, e o espaço 

consiste em pequenos pavilhões com uma atmosfera "caseira", enfatizando 

atividades comuns e um tratamento humano dos prisioneiros. 
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3.2.2. Prisão de Halden, Halden, Noruega. 
 
 

norueguesa, a Prisão de Halden. Sua distinção com a prisão anterior reside 
 

prisão de Halden apresenta construções de concreto muito semelhantes às 

penitenciárias de segurança máxima do Brasil. 

 
 

 

motivo pelo qual as comparações com redes de hotéis são constantes. Nessa 
 

bastante humanitário. 
 

foca exclusivamente na reinserção do preso na sociedade, não apenas na sua 
 

comuns (presença de escrivaninhas, camas organizadas, ausência de grades  nas 
 

ressocialização dos que se encontram presos naquele local (ARCH DAILY, 2016). 
 

como negar que a proposta desse presídio de segurança máxima funcione, pois  o 
 

completamente oposta a Países como Inglaterra e Estados Unidos, onde esse 
 

DAILY, 2016). 
 
 

 

Figura 29: Implantação do presídio Halden. 

Contudo, a diferença entre elas termina por aí, haja vista que a prisão de 

Halden ostenta um dos melhores tratamentos aos detentos em todo o mundo, 

A segunda Unidade Prisional analisada diz respeito a mais uma prisão 

apenas na estrutura, pois, enquanto a Prisão de Bastoy consiste numa ilha, a 

prisão, apesar de os apenados utilizarem roupas de presos, o tratamento é 

Isso porque, em uma rápida análise, vislumbra-se que a prisão de Halden 

punição. A partir disso, é muito corriqueiro observar organização das celas e áreas 

janelas, videogames e jogos no hall, etc.), o que contriubui bastante para a 

Dessa forma, olhando para os números apresentados em 2016, não há 

indicie de reincidência criminal na Noruega não passa de 20%. Situação 

mesmo índice se encontra na casa de 46% e 76%, respectivamente (ARCH 
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Fonte: Arch Daily 
 
 
 

Conforme se pode depreender, a implantação do presídio Halden (Figura 29) 

foi feita numa região bastante arborizada, um fator de suma importância quando se 

pensa em ventilação e sombra natural, além de passar uma sensação agradável de 

conforto por conta do ambiente bastante arejado. 

 
 

 

Figura 30: Corredor do presídio Halden. 

Fonte: Wikipédia 
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Na imagem acima (Figura 30) mostra-se um dos corredores de acesso às 

celas, no qual se destaca as cores claras, esquadrias conservadas e limpeza do 

espaço, fazendo com que o espaço lembre bastante um hospital. Dessa forma, os 

ambientes com cores claras fazem com que os reeducandos experimentem uma 

sensação de calma e leveza - com exceção do excesso da cor branca, o que pode 

causar um certo nível de estresse. 

 Já a porta das celas possui uma parte em vidro para que seja possível a 

visão dos policiais penais no corredor e a iluminação artificial do corredor mantém 

o local sempre claro, junto com a iluminação natural que é bastante abundante no 

ambiente. 

 

 

Figura 31: Alguns ambientes da prisão Halden. 

1- Cela, 2- Quadra de Esportes, 3- Espaço paara passeio, 4-Área de Convívio, 5- Estúdio de 
música. Fonte: Pinterest 

 

 

Já no tocante às celas do Presídio de Halden (Figura 31, item 01), tem-se a 

lembrança um quarto comum de um adolescente, ambiente notóriamente agradavel 

e iluminado, possuindo cores neutras, cama confortável, mesa para leitura e 

estudos e além disso uma TV para que o reeducando possa se distrair também com 

notícias ou programas. Neste ponto, é importante observar o zelo com a conexão 

do detento com o mundo exterior, na medida em que prepara-se o mesmo para o 

retorno a sua vida antes da prisão, apresentando elementos vistos na maioria das 

residências no dia a dia. 

Ao se deperar com a imagem da quadra de esportes (Figura 31, item 02), pode-

se até acreditar se tratar de um ginásio de colégio, contudo, a mesma se 
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encontra no interior do espaço prisional de Halden, demonstrando, portanto, a 

preocupação da administração no lazer, bem estar e sáude dos detentos. Neste 

intento, é nítido o bom relacionamento que os detentos têm com o espaço 

fornecidos para eles, na quadra, pois não se presencia nenhuma depedração do 

ambiente ou qualquer tipo de risco nas paredes. Ademais, o espaço possui uma 

estrutura e design impecáveis quando se trata da escolha da harmonização dos 

materiais, o projeto luminotécnico e todo o planejamento da cor do espaço. 

Além disso, em seu entorno, o espaço penitenciário oferece uma área bastante 

arborizada (Figura 31, item 03), sombreada, arejada e com iluminação natural, 

transformando um ambiente que em muitos países seria mórbido, em um espaço 

ainda mais agradável e confortável. Lembrando que, o espaço não possui a 

intenção de deixar de punir o condenado, mas sim fazer com que verdadeiro objetivo 

de uma Unidade Penintenciária (ressocialização e punição) seja cumprido. 

Já no item 04, visualiza-se uma sala de convívio e, o que mais chama a atenção 

é o cuidado na escolha das cores utilizadas, deixando o ambiente mais harmônico. 

Vale ressaltar que esse espaço possui também fins recreativos, tendo em vista a 

presença de jogos eletrônicos e de tabuleiro, os quais além de servirem como 

passatempo aos reeducandos, desenvolvem suas habilidades cognitivas, 

transformando um período de recreação em mais um aprendizado. 

Por fim, com a finalidade de estimular a produção cultural no interior do presídio, 

observa-se também a presença de um estúdio de gravação (figura 31, item 05). 

Nesse espaço, muitos dos reeducandos podem se sentir motivados a investir na 

música como uma forma de ganhar a vida após cumprir sua pena, mostrando assim, 

a preocupação dos administradores em fomentar a cultura e, ao mesmo tempo, 

descobrir novos talentos. 

 Diante disso, vè-se, claramente, que os espaços demonstrados nas imagens 

causam um certo choque de realidade ao serem comparados com as precárias 

condições em que se encontram os diversos presídios brasileiros. Isso porque, 

apesar da preocupação do presente estudo em demonstrar que uma boa qualidade 

do espaço prisional tem o condão de propiciar uma boa ressocialização, no País 

isso não se aplica por diversos fatores, como a falta de políticas públicas e de 

planejamento orçamentário. 
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3.2.3 APAC (Associação para a Proteção e Assistência aos Condenados). 

 

Como dito neste presente trabalho, há décadas é discutido sobre a real 

função do espaço prisional como um processo de humanização, porém, na 

realidade são presenciados fatores completamente opostos. Na sociedade são 

discutidos assuntos como punições severas, maioridade penal, presídios focando 

apenas em segurança máxima, deixando de lado a preocupação com a 

ressocialização do preso. 

Por isso, se fortalece cada vez mais a necessidade de novas práticas de 

humanização com o preso e das cadeias. Tendo essa proposta em vista, o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais criou o Projeto Novos Rumos na Execução Penal, cuja 

missão é propagar a metodologia APAC como ferramenta para humanizar a 

execução penal e contribuir com a paz social, Minas Gerais é o estado que 

concentra a maioria das APACS, com 39 em funcionamento. 

Segundo a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (2016) a 

APAC foi criada por um grupo de voluntários cristãos em São Paulo no ano de 1972 

com o objetivo de evangelizar e dar apoio aos detentos. A sigla significava 

―Amando o Próximo Amarás a Cristo‖, mas com o passar do tempo foi criada uma 

entidade jurídica sem fins lucrativos (Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado) que possui como objetivo a ressocialização do detento dentro do 

sistema penitenciário. Sendo assim, ambas trabalham em conjunto respeitando a 

crença de cada indivíduo e acreditando na recuperação do detento. 

Dessa forma, a APAC apresenta como princípio norteador a salvação do 

homem e a morte (espiritual) do criminoso. Assim, pautada nas questões de 

respeito, trabalho e ordem, a APAC busca gerar a humanização das prisões sem 

deixar de lado a finalidade punitiva da condenação. Com essa sistemática, pode- se 

destacar que a APAC vem obtendo resultados positivos, haja vista a dimunição do 

número de detentos que voltam a praticar crimes, estando esse número, inclusive, 

bem abaixo da média nacional. 

É inegável que a arquitetura influencia o comportamento humano, embora 

não possa decidir as ações do indivíduo preso e promover sua recuperação, já que 

não se pode esquecer as características individuais de cada um e sua própria 
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vontade de se ressocializar. Não há estudos que comprovem que a arquitetura por 

si só pode determinar o comportamento humano, contudo, os funcionários que 

trabalham nas prisões defendem a ideia de que o espaço prisional é relevante para 

as rotinas estabelecidas nos espaços (CORDEIRO, 2015, p. 57). 

Porém, sabe-se a influência da arquitetura penal nesse processo, usando 

como exemplo o espaço prisional APAC, de forma que se pode ressaltar que 

existem fatos que provam que é possível sim influenciar de forma positiva quanto a 

recuperação disciplinar do detento, tendo em vista o a aplicação de possíveis 

espaços no presídio. A APAC é um espaço que poderia ser utilizado como 

referência para todos os outros, o que retarda esse processo é a falta de políticas 

públicas voltadas para o público encarcerado, tutelando pensamentos medievais, 

que não possuem nenhuma comprovação prática ou que resultem na não 

reincidencia criminal do preso. Muito pelo contrário, só se faz contra o real objetivo 

de uma pena no espaço prisional. 

Em uma reportagem no site Gazeta do Povo, é relatada uma visita feita à 

uma das APACs: 

―Fomos o tempo todo, sem a presença do presidente da unidade, 
guiados por um recuperando que pediu pra ser identificado como 
Edgar Emanuel e preferiu não ser fotografado. Com 35 anos, ele foi 
condenado, por homicídio, a 31 anos de prisão, passou pelo sistema 
convencional e está há quatro anos na APAC. Em julho conquista o 
direito ao semiaberto, enquanto isso, além de ter feito cursos de 
marketing e gestão pessoal, cursa uma faculdade de turismo à 
distância, uma das parcerias da APAC (GAZETA DO POVO, 2018).‖ 

 
 

Figura 32: Artesanato em madeira feito por um recuperando em um espaço voltado para arte na 
APAC em Nova Lima (MG). 

Fonte: Gazeta do Povo 
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Em um espaço prisional com espaços para lazer, artesanato, estudo, leitura 

e ao mesmo tempo mantendo o objetivo de punir, o detendo sente que está havendo 

uma preocupação com ele. O ato de humanizar não descarta sua pena, mas faz 

com que esse tempo seja produtivo e disciplinar para o mesmo. Como se pode ver 

na figura 32, existem espaços de incentivo à arte, quebrando inclusive o tabu de 

que artesanato é voltado para mulheres. 

Figura 33: Reeducandos aplicando na prática as aulas de crochê. 
 

Fonte: O Globo 

 
 

Sem qualquer chance de ociosidade, trabalham de sol a sol nas 
oficinas de artesanato, padaria, cozinha, serralheria, marcenaria e 
estudam, fazem cursos profissionalizantes e, no horário de 
descanso, se juntam na quadra de esportes para tricotar, 
literalmente, e trocar ideias sobre a confecção de delicados 
caminhos de mesa, chapeuzinhos de bebê, tapetes e galinhas para 
guardar ovos na cozinha (O GLOBO, 2017). 

 
 

Figura 34: Reeducandos cuidando da horta em Curitiba. 
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Fonte: Gazeta do povo. 

 
 

Além da parte de artesanato, costura e crochê (Figura 33), também existe a 

própria plantação do espaço (Figura 34), onde os reeducandos plantam, cuidam e 

colhem sua própria alimentação. Nesse tempo o mesmo possui atividade ao ar livre 

sem a mínima intenção de fuga, em reportagem na Gazeta do Povo é relatado que 

se sentem em casa, não possuem vontade de sair do espaço, ou seja, reflexos 

positivos da humanização no espaço prisional. 

Segundo a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (2016) 

hoje a entidade APAC se faz presente em 4 estados do Brasil que são: Maranhão, 

Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Paraná. 

 

 
Figura 35: Estados em que se observa a existência da APAC. 

Disponível em: < http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/plural/edicao- 
01.htm?platform=hootsuite#.XtqgQDpKhPY>. Acesso em 25 de mai de 2020. 

 

 

A partir da análise dessa nova forma de se tratar os presos, observa-se que 

a APAC pode ser considerada um sistema-modelo de gerenciamento de presídios. 

Dessa forma, o repeito à dignidade dos reeducandos e a perspectiva de um futuro 

melhor após o cumprimento de suas penas são elementos que podem e devem ser 

exercitados em todas as unidades prisionais. 

 

Assim, vê-se com bons olhos a implementação do sistema APAC na unidade 

prisional objeto do presente trabalho, haja vista seu sucesso nas unidades até então 

implantadas. No entanto, desatqca-se que, para que o sistema 

http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/plural/edicao-01.htm?platform=hootsuite&amp;.XtqgQDpKhPY
http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/plural/edicao-01.htm?platform=hootsuite&amp;.XtqgQDpKhPY
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possa funcionar no Presídio Cyridião Durval faz-se necessário um conjunto de 

mudanças, de modo que a arquitetura do presídio acompanhe a transformação 

organizacional e vice-versa. 

 

Desse modo, no tópico a seguir, demonstrar-se-á a atual situação do Presídio 

Professor Cyridião Durval, o qual insiste em obedecer à sistematica das demais 

prisões pátrias e apresentar péssimas condições de custódia dos detentos. Na 

mesma medida, serão apresentadas possíveis soluções arquitetônicas que visam, 

pelo menos, melhorar alguns desses aspectos, e trazer aos detentos melhores 

condições de cumprir sua pena. 

 
3.3. Soluções arquitetônicas para os problemas averiguados. 

 
Assim como visto acima, o presídio Cyridião Durval enfrenta inúmeros 

problemas infraestruturais, como a enfermaria inutilizada e celas em condições 

instáveis, de forma que a criação de um diagnóstico que vise a melhoria desse 

espaço é primordial. Desse modo, em virtude da já debatida insuficiência de 

imagens e informações vitais (arquivos arquitetônicos) do presídio, o presente 

tópico focará na melhoria do conforto ambiental das celas da penitenciária, área 

esta que obteve uma maior gama de fotografias e que está relacionada diretamente 

à dignidade e saúde dos detentos. 

 
Dessa forma, em um primeiro ponto, deve-se atentar para a questão do 

material utilizado na construção das celas do presídio Cyridião Durval. Consoante 

visto no tópico anterior, a maioria das estruturas dessa unidade prisional não são 

feitas de concreto, mas sim de tijolos de furos. Assim, reforçar o material aplicado 

na celas é preponderante na medida em que evita-se o risco de fugas. 

 
Além do risco de fugas, analisar melhor os materiais que compõem o espaço 

prisional é questão de total segurança. De acordo com CORDEIRO (2018), sempre 

que se constrói uma penitenciária, deve-se ter em mente que ―é nécessário pensar 

que até mesmo os materiais de construção escolhidos podem ser usados como 

arma‖. A preocupação da arquiteta é muito válida na medida em que, em muitos 

casos, os detentos podem retirar os vergalhões de uma armação de ferro do 

concreto, criando armas letais. 
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Para se evitar esse tipo de situação e trazer mais segurança ao espaço 

prisional, bem como aos agentes penitenciários e reeducandos, a utilização de 

materiais de alta qualidade como o Glass Reinforced Concrete –GRC (Figura 36), 

um tipo de concreto revestido com vidro, pode ser uma alternativa viável. Além 

desse material, há também o Corian (Figura 37), uma espécie de material composto 

por resina acrílica de alta resistência e minerais naturais, além disso, o material 

possui um design bastante interessante para ser utilizado no presídio, fazendo com 

que o espaço se torne mais agradável. 

 
No entanto, em que pese o preço de mercado do material Corian, cerca de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), o que pode desestimular sua utiliação, há de se 

justificar seu uso por conta das inúmeras vantagens descritas no parágrafo anterior. 

Desse modo, seu uso se trata de um alto investimento que apresentará benefícios 

ao longo de tempo. 

 
Figura 36: imagem de GRC 

 

 
Disponível em: < https://materialdistrict.com/material/grc-glassfibre-reinforced-concrete/>. Acesso 

em 28 de mai de 2020. 

 
 

Figura 37: Parede com revestimento em Corian. 

https://materialdistrict.com/material/grc-glassfibre-reinforced-concrete/
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Disponível em: <https://www.archiexpo.com/pt/prod/amos-design/product-149974- 
1683034.html>. Acesso em 28 de mai de 2020. 

 
 

Dessa forma, diante da latente necessidade de reforma da unidade, a 

Administração do presídio ficaria adstrita à compra do material que tivesse o melhor 

preço, em razão da obrigatoriedade de licitação para este fim. 

 

Além disso, antes da fase da escolha dos materiais, tem-se a preocupação 

com a disposição e organização do interior das celas. Conforme visto no inteiro teor 

deste capítulo, os presídios brasileiros seguem a tônica da superlotação, e o 

presídio Cyridião Durval não é diferente, razão pela qual é comum se encontrar 14 

(catorze) presos onde deveriam constar apenas 04 (quatro). 

 

Para a resolução desse problema, desde que analisadas as dimensões da 

planta do projeto, seria mais adequado ampliar o número de vagas das celas para 

abrigar, no mínimo, 06 (seis) reeducandos. Essa solução, embora paliativa, poderia 

surtir efeito na medida em que todas as celas seriam ampliadas, gerando um 

aumento significativo das vagas. 

 

Contudo, a disposição dessas celas não pode se dar de qualquer forma. Isso 

porque os reeducandos precisam de um distanciamento mínimo para que não falte 

espaço de locomoção ou até mesmo para que não propaguem doenças. Tal 

problemática também foi objeto de preocupação de CORDEIRO (2018), a qual, em 

entrevista concedida à Rede Globo, aduziu que: 

 

Em geral, os projetos são feitos com camas de um lado e do outro, 
e com uma circulação de 80 cm. Quando as pessoas se levantam, 
elas se aproximam a uma distância de 20 cm,. Então, se alguém 
está infectado com tuberculose, por exemplo, ele passa para todos 
os demais na cela. O que temos estudado são maneiras de 
intercalar as camas, a fim de que quando uma pessoa levantar, não 
fique de frente com a outra. (CORDEIRO,2018). 

https://www.archiexpo.com/pt/prod/amos-design/product-149974-1683034.html
https://www.archiexpo.com/pt/prod/amos-design/product-149974-1683034.html
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Assim,   acreditando   ser   um   ―layout   adequado‖,   a   arquiteta   propõe   o 

aumento de 0,75 m² na área de uma cela comum, sempre privilegiando a saúde dos 

reeducandos, bem como um mínimo espaço de locomoção. 

 

 
Figura 38: layout de uma cela atual. 

 

Disponível em: <https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e- 
Jardim/Arquitetura/noticia/2018/03/arquitetura-prisional-no-brasil-como-os-arquitetos-projetam-um- 

presidio.html>. Acesso em: 28 de mai de 2020. 

 
 

Nessa imagem (Figura 38), pode-se perceber a disposição de uma cela 

padrão utilizada em presídios brasileiros, a qual não leva em consideração a saúde 

e bem estar dos reeducandos. Neste desiderato, ao posicionar as camas uma à 

frente da outra, termina-se prejudicando o espaço de circulação e fortalecendo a 

propagação de doenças. 

 

 
Figura 39: Layout de uma cela adequada. 

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2018/03/arquitetura-prisional-no-brasil-como-os-arquitetos-projetam-um-presidio.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2018/03/arquitetura-prisional-no-brasil-como-os-arquitetos-projetam-um-presidio.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2018/03/arquitetura-prisional-no-brasil-como-os-arquitetos-projetam-um-presidio.html
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Disponível em: <https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e- 
Jardim/Arquitetura/noticia/2018/03/arquitetura-prisional-no-brasil-como-os-arquitetos-projetam-um- 

presidio.html>. Acesso em: 28 de mai de 2020. 

 
 

Já na fotografia acima (Figura 39), oberserva-se uma melhoria significativa 

na utilização do espaço, bem como um maior cuidado quanto à saúde dos 

reeducandos. Ao privilegiar e adotar as mudanças propostas por CORDEIRO 

(2018), haja vista as camas estarem intercaladas, tem-se uma melhor circulação do 

ar como também uma menor chance de propagação de doenças. 

Isso pode ser visto ao se analisar o corte esquemático de uma cela cuja a 

ventilação cruzada permite um ambiente mais agradável. Dessa forma, na imagem 

a seguir (Figura 40) observa-se uma boa distribuição da circulação de ar, de forma 

que os reeducandos não sofram com picos de calor. Além disso, as aberturas 

devem ser feitas de forma gradeada para que promova o conforto e, ao mesmo 

tempo, evite que o preso possa ter muito contato com o exterior 

Figura 40: Layout de circulação de ar. 

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2018/03/arquitetura-prisional-no-brasil-como-os-arquitetos-projetam-um-presidio.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2018/03/arquitetura-prisional-no-brasil-como-os-arquitetos-projetam-um-presidio.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2018/03/arquitetura-prisional-no-brasil-como-os-arquitetos-projetam-um-presidio.html
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Fonte: CORDEIRO et al. Manual sobre Arquitetura Penal: segurança x humanização. Maceió: 
EDUFAL, 2015, p. 152. 

 
 

A imagem acima demonstra uma distribuição de ventilação na cela em um 

presídio que possua um pátio interno, o que intensifica ainda mais esta parte do 

conforto local. No caso do presídio Cyridião, em virtude da a ausência de pátio 

interno, as aberturas permitiriam que o vento cruzasse pelo alojamento e fosse 

direto para o corredor e outras celas próximas. 

Nesse mesmo sentido, entende CORDEIRO: 
 

A iluminação natural dentro das celas é alcançada através das 
aberturas externas com gradeado, que a depender do tamanho e 
altura podem ou não serem eficientes para o conforto visual. Um 
fator que ajuda bastante para iluminação natural dentro das celas é 
a presença do pátio interno. Nas celas de corredor essa iluminação 
não é tão aproveitada assim. (CORDEIRO, 2015, p.153). 

 
 

Figura 41: Layout de incidência de luz solar. 

Fonte: CORDEIRO et al. Manual sobre Arquitetura Penal: segurança x humanização. Maceió: 
EDUFAL, 2015, p. 153. 

 

 
Já em relação à iluminação natural da cela dos módulos com pátio aberto e 

portão gradeado, pode-se notar que a iluminação natural da cela é maior, pois os 

raios solares incidirão dos dois lados resolvendo, dessa forma, o problema do 
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revezamento. Na imagem acima (Figura 41), por exemplo, o tamanho da abertura 

da janela faria com que o detento tivesse tranquilamente a visão do espaço externo, 

assim, poderia ser reduzido o tamanho da abertura e aumentado o peitoril, de forma 

a preservar a radiação solar no local, bem como a incomunicabilidade do 

reeducando com a parte exterior. Sendo assim, evidencia- se que tanto a forma 

quanto a localização das celas interferem substancialmente em seu conforto 

ambiental e que, com pequenas modificações, já seria possível uma melhoria visível 

do espaço arquitetônico das celas. 

Dessa forma, nas imagens abaixo (Figuras 42 e 43), tem-se uma 

representação de como seriam as celas do presídio Cyridião Durval mediante a 

adoção das melhorias citadas nesse tópico. Assim, observa-se uma ampliação do 

número de vagas (de 04 para 06 reeducandos), respeitando-se o distanciamento 

mínimo (cerca de 1 metro) entre as camas para que seja evitada a proliferação de 

doenças e garantida uma melhor circulação de ar (CORDEIRO, 2018). 

 

Figura 42: Renderização de uma cela ideal para o presídio Cyridião Durval. 

 

Além disso, uma possível construção de paredes que dividem o banheiro do 

restante do ambiente se reveste de suma importância, na medida em que garante 

uma maior privacidade para o reeducando, bem como o isolamento de eventuais 

odores indesejados. Atrelado a isso, a existência de uma mesa e banco de concreto 

e ventiladores na cela (Figura 43), além de gerar um maior conforto para os 

reeducandos (uma vez que poderiam comer tranquilamente), 
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proporcionam uma melhor dissipação do calor (na medida em que os ventiladores 

auxiliam no fluxo de ar). 

Figura 43: Renderização de uma cela ideal para o presídio Cyridião Durval 
 

 
Figura 44: Vista de uma cela ideal para o presídio Cyridião Durval. 

 

 

Já quanto ao problema da enfermaria (precariedade em estrutura, falta de 

higiene e materiais essenciais para funcionamento), vislumbra-se fáceis soluções 

de curto prazo, as quais têm o condão de proporcionar o regular funcionamento do 

local. Assim, consoante a ilustração abaixo (Figura 45), um espaço com iluminação 

natural adequada, materiais de saúde básicos e funcionais e um revestimento de 

piso simples e agradável, podem facilmente transformar a 
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enfermaria do Cyridião Durval em um lugar mais digno para o atendimento dos 

reeducandos. 

 
Figura 45: Presídio Aníbal Bruno/PE. 

 

 

Disponível em: <www.g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012>. Acesso em: 02 de junho de 
2020. 

 

Assim, na imagem ilustrada abaixo (Figura 46), retrata-se uma simples 

enfermaria, a qual teria plenas condições de atender os reeducandos dignamente. 

Nesse sentido, destaca-se a presença de materiais básicos de saúde, como uma 

maca para exames corriqueiros, uma mesa de trabalho para o médico antender aos 

reeducandos e uma bancada com pia para que o profissional possa esterelizar suas 

mãos após cada consulta. Já o piso seria revestido com porcelanato simples e as 

paredes pintadas com tinta. Por fim, a fixação de uma janela para circulação de ar 

seria uma medida também adequada. 

 
Figura 46: Renderização de uma enfermaria ideal para o presídio Cyridião Durval. 

 

http://www.g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012
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Neste intento, não haveria qualquer grande óbice à Administração Pública 

para que esta procedesse com a compra dos materiais para a reforma da enfermaria 

do presídio, além da obrigatoriedade de proceder com a realização de licitação. Isso 

porque todos os materiais elencados no parágrafo anterior apresentam baixo custo 

de mercado e podem ser encontrados facilmente. Sendo assim, seria adequado 

propor a realização de procedimento licitatório de forma que a Administração 

Pública, diante dos preços apresentados, opta-se pelos materiais mais econômicos 

e resistentes. 

 

Dessa forma, constata-se que, adotando os ensinamentos de CORDEIRO 

(2018), bem como se atentando para a escolha de materiais de alta qualidade, as 

chances de uma verdadeira melhoria no aspecto humanitário do presídio Cyridião 

Durval são imensas. No entanto, entende-se que apenas mudar o espaço prisional 

não é suficiente se a Administração Pública não proceder com os investimentos 

necessários como também se não fomentar políticas públicas de inclusão e ajuda 

aos detentos. 
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CONCLUSÃO 

 
 

 
A partir do presente estudo, pode-se afirmar que, de fato, a qualidade do 

espaço prisional intefere substancialmente no índice de ressocialização dos 

reeducandos. Entretanto, nota-se que muito embora todos os objetivos tenham sido 

alcançados de forma satisfatória, a discussão em torno da real finalidade dos 

espaços prisionais ainda se estenderá por tempo considerável, pois, como visto, 

ainda permanece no imaginário social a ideia de que os reeducandos devem sofrer. 

 

Neste sentido, no primeiro capítulo deste trabalho, buscou-se delimitar os 

contornos da problemática envolvendo a real função do espaço prisional atual, 

destacando-se a sua função ressocializadora em detrimento do caráter exclusivo de 

punição. Da mesma forma, a partir de uma análise das tipologias arquitetônicas 

clássicas, bem como das novas tipologias construtivas, procurou-se estabelecer um 

padrão de evolução penitenciário, de modo a destacar os pontos positivos e 

negativos de cada modelo. 

 

Com isso, chegou-se à primeira conclusão de que a função do espaço 

prisional é muito mais ampla do que a mera punição do reeducando, vez que, ao 

atribuir um caráter mais humanitário às prisões atualmente existentes, observou- se 

uma maior redução da taxa de reincidência e, consequentemente, uma maior 

chance de ressocialização dos presos. 

 

Já no segundo capitulo, o presente estudo trouxe a discussão para o Brasil 

por meio de uma rápida abordagem histórica das prisões construídas no país. Além 

disso, centralizando a questão nos presídios existentes em Maceió/AL, o trabalho 

analisou as estruturas de dois presídios que fazem parte do complexo prisional 

alagoano, a Penitenciaria Masculina Baldomero Cavalcante de Oliveira e o 

Estabelecimento Prisional Feminino Santa Luzia, apontando suas características, 

bem como seus erros e acertos. 

 

Assim, por mais que os citados presídios Alagoanos também apresentem 

problemas, a análise feita no segundo capítulo deixou evidente os pontos positivos 
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que podem facilmente ser aplicados no Presídio Cyridião Durval. Dessa forma, 

regionalizar a discussão trouxe inúmeras vantagens ao presente estudo. 

 

Por fim, no último capítulo, realizou-se uma análise no estabelecimento 

prisional objeto da problemática, o Presídio Professor Cyridião Durval. Neste 

sentido, ao apresentar – por meio de fotografias divulgadas em diversas matérias 

jornalísticas – e destacar as péssimas condições vivenciadas pelos reeducandos 

dessa unidade (superlotação, precariedade de materiais utilizados na cela e 

ausência de conforto ambiental), obteve-se êxito na propositura de soluções, as 

quais por mais paliativas que sejam, têm o condão de amenizar a desumanidade no 

local. 

 

Dessa forma, utilizando-se dos ensinamentos de CORDEIRO, bem como 

analisando a estrutura arquitetônica de unidades prisionais existentes em outros 

países, chegou-se à conclusão de que o Presídio Cyridião Durval tem grandes 

chances de proporcionar uma melhoria significativa em seu espaço, de modo a 

propriciar uma melhor condição de cumprimento de pena ao apenado. No entanto, 

para que esse objetivo seja alcançado, uma profunda mudança de paradigma 

estrutural e organizacional se faz necessária, sempre visando promover o retorno 

do reeducando ao seio social, e não apenas puní-lo. 

 

Destaca-se ainda a importância de uma análise arquitetônica geral da 

penitenciária como sugestão para novos trabalhos, uma vez que este não obteve 

acesso aos projetos arquitetônicos e estruturais, para propor melhorias além dos 

cômodos selecionados como mais críticos. 
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