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RESUMO
Partindo da compreensão da situação do menor infrator (faixa etária entre 12 a 18
anos) em conflito com a lei e que precisa ser mantido em regime de privação de
liberdade, esse TCC propõe-se a desenvolver um anteprojeto de arquitetura para um
Centro de Educação (CEDUC) para abrigar jovens do sexo masculino. Além de
atender às normas para esse tipo de projeto, entende-se que a proposta deverá
proporcionar equilíbrio entre a garantia de segurança e a promoção da ressocialização
do menor, contemplando elementos essenciais para que o conjunto edificado seja
estética e funcionalmente adequado à instituição. Para tanto, Humanização e Conforto
Ambiental são palavras-chave, e a proposta deverá permitir que, no processo de
progressão da pena e dentro da própria instituição, à medida que evoluir (e desde que
tenha bom comportamento) o jovem vivencie contínuas condições de maior
liberdade/responsabilidade/confiança. O método adotado envolveu pesquisa
bibliográfica, realização de estudos de referências, programação arquitetônica
detalhada, estudo do lote e elaboração de estudo preliminar com base em análise
funcional e na elaboração de maquetes de concepção. A proposta do complexo
edificado teve como base o conceito de espiral e voltou-se para a ideia de larhumanizado, sendo organizada em torno de uma praça central, que configura-se
como elemento de integração entre os setores. O complexo edificado ocupa lote de
10.211,75 m2, totaliza 3.581,29 m2 de área construída, correspondentes a catorze (14)
prédios térreos. Esse volume apresenta o anteprojeto arquitetônico desenvolvido,
ressaltando seu processo projetual; ele é acompanhado por dezenove (19) pranchas
de desenho definindo o objeto arquitetônico proposto.
Palavras-chave: projeto de arquitetura; privação de liberdade; humanização. conforto
ambiental; menor infrator.
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ABSTRACT
Starting with the understanding of the juvenile offender status (age range 12-18
years) in conflict with the law and that needs to be kept under conditions of freedom
deprivation, this work proposes to develop an architectural blueprint for a Centre of
Education (CEDUC) to house young males. In addition to meeting the standards for
this type of project, it is understood that the proposal should provide balance between
ensuring safety and promoting social rehabilitation of the young offenders, comprising
essential elements for the building to be built aesthetically and functionally as to be
appropriate for the institution it will serve. Therefore, the Humanization and
Environmental Comfort are keywords and the proposal should allow, as the time
served progresses within the institution and provided they have good behavior, the
young offender should experience the feeling of greater freedom/responsibility/trust.
The method adopted involved studying the literature, references studies of buildings,
detailed architectural program, study of the physical context of the area and
preparation of a preliminary study based on functional analysis and physical models.
The proposal for the building complex was based on the concept of a spiral and
focused on the idea of a humanized home. It is organized around a central square as
a way to integrate all areas. The complex will be built in a land with 10,211.75 m2,
totaling approximately 3581.29 m2 of built area, that consists of fourteen (14) ground
floor buildings.This work presents the architectonical propose, reinforcing the process
developed. It is accompanied by 19 drawing pages of architectural design.
Keywords: architectural project; freedom deprivation; humanization; environmental
comfort; juvenile offender.
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INTRODUÇÃO
Gradativamente o adolescente em conflito com a lei deixou de ser um preso

e passou a ser apreendido; ele não fica mais em celas, e sim em alojamentos, núcleos;
não se vincula à unidade da Fundação Estadual do Bem-estar do Menor (FEBEM),
mas às instituições socioeducativas ou aos centros de Educação1. Ataulmente, a
legislação indica que ele habite em um espaço que difere substancialmente do que
havia até então: embora seja um espaço fechado, que tem muros que o isolam do
restante da cidade, restringindo sua liberdade de ir e vir, precisa ser um local cuja
concepção se baseie em princípios socioeducativos que valorizam o respeito ao ser
humano em desenvolvimento.
O levantamento nacional sobre o atendimento socioeducativo ao adolescente
em conflito com a lei, publicado em setembro de 2012 (BRASIL, 2012), evidencia que
em 2011 o Brasil possuía 448 unidades para atendimento de medidas
socioeducativas, sendo elas: 43 unidades de internação provisória, 123 unidades de
internação, 110 unidades de semiliberdade, 10 unidades para atendimento inicial e
162 unidades mistas, ou seja, que executam mais de um tipo de medida determinados
pela Secretaria de Desenvolvimento Humano (SDH, 2012).
A adoção das medidas socioeducativas foi instituída com o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), lei 8.069/90 (BRASIL,1990) que reconhece direitos
à população infanto-juvenil, e também estabelece medidas quanto à prática de ato
infracional. De acordo com o Estatuto “considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e
dezoito anos de idade” (Lei 8069/90, art 2°), no caso de adolescentes que praticam
ato infracional, são adotadas as chamadas medidas socioeducativas. Nesse Trabalho
de Conclusão de Curso foi desenvolvido um Anteprojeto Arquitetônico de uma unidade
de internação para adolescentes submetidos a medidas socioeducativas.
Os espaços destinados ao recebimento de adolescentes em conflito com a lei
sofreram muitas modificações no tempo, fruto das novas relações sociais e dos
valores difundidos em cada época. No Brasil a Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012,
que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e
regulamentou a execução das medidas socioeducativas, ampliou a luta para adotar

1 Essa nomenclura varia levemente entre os estados brasileiros, sendo essa a terminologia
utilizada no Rio Grande do Norte.
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princípios pedagógicos, ações socioeducativas e humanização que vêem a privação
de liberdade não como sanção, mas como instrumento para educação do
adolescente.
No regime atual, o adolescente passa a viver sob vigilância e sob um conjunto
de regras da equipe dirigente. Uma unidade socioeducativa de internação encerra e
isola os jovens do convívio social, sendo definida como sendo uma instituição total, tal
como conceitua Goffman (2008, p. 11), ou seja, um local de moradia e trabalho onde
os indivíduos são isolados fisicamente do restante da sociedade e “levam uma vida
fechada e formalmente administrada”.
De acordo com Foucault (2007) o objetivo desses espaços é controlar e
organizar as atividades em séries, de modo a permitir um controle específico tanto
através do tempo como das atividades realizadas.
Todas as atividades são controladas e a vida “formalmente administrada”, de
que fala Goffman (2008), diz respeito à imposição de limites que permite à
administração um certo controle. Tal fato não impede que esse seja subvertido através
de estratégias utilizadas na relação entre os jovens, entre esses e os funcionários ou
na relação indivíduos e espaço, como aborda Cordeiro (2007). A vida formalmente
administrada é sempre sujeita à disciplina, mas não é necessariamente capaz de
impedir novas relações de poder que se constroem em diversas direções no interior
da própria instituição, o que se confirma pelo fato de o jovem, mesmo com autonomia
limitada, continuar a ser um sujeito sócio-histórico. Ele passa a criar formas de
construir novas individualidades e de se defender da modelação do sistema e, muitas
vezes, utiliza dos próprios recursos da instituição para contrariar as normas do local,
através da demarcação de novas fronteiras simbólicas, por exemplo (BENELLI, 2003;
CORDEIRO, 2007).
No caso de uma unidade socioeducativa de internação, assim como de todo
espaço de encarceramento, o caráter total da instituição é simbolizado por elementos
arquitetônicos, como muros, grades e arame farpado, que funcionam como elementos
fronteiriços e parecem isolar a instituição do restante da sociedade.
A

medida

socioeducativa

de

internação

deve

ser

cumprida

em

estabelecimento exclusivo para adolescentes e estar eivada de estratégias sociais e
educativas de modo a contribuir na reinserção do jovem no convívio social:
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O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas
que contribua na sua formação, de modo que venha a ser um cidadão
autônomo e solidário, capaz de se relacionar melhor consigo mesmo,
com os outros e com tudo que integra a sua circunstância e sem
reincidir na prática do ato infracional. (BRASIL, 2006, p.51)

O espaço para cumprimento dessa medida é denominado unidade
socioeducativa de internação para adolescentes (USI). A USI se define a partir de
duas fronteiras que marcam diferenças e heterogeneidades: 1) as externas criam um
distanciamento entre a edificação, o seu entorno e a comunidade, o que dificultando
a reinserção do jovem no meio social; 2) as internas limitam o acesso a determinados
espaços dentro da unidade, na tentativa de regular as atitudes individuais dos jovens.
Segundo o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONSEC, 2014), para a execução do Sistema Socioeducativo no Rio
Grande do Norte, as USI estão centralizadas e organizadas em três regiões do Estado:
Metropolitana, nos municípios de Natal e de Parnamirim; Seridó, no município de
Caicó; e Oeste, no município de Mossoró. Nestas unidades regionalizadas o
atendimento abrange os 167 municípios norte-rio-grandenses e em oito unidades
socioeducativas, sendo três de Internação (Natal, Parnamirim e Caicó); 02 de
semiliberdade (Natal e Mossoró); e duas de Internação Provisória (Natal e Mossoró),
onde deverão ser atendidos, em sua plenitude, mensalmente cerca de 240 (duzentos
e quarenta) adolescentes/jovens.
Quanto ao perfil do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa,
há predominância do sexo masculino, tanto nas medidas em meio aberto quanto na
restrição e privação de liberdade, num total de 95,22% e somente 4,78% do sexo
feminino. Quanto à idade, observa-se predominância da faixa de 15 a 17 anos
(62,2%), com 30,2% na faixa dos 18 a 21 anos e 7,6% na faixa de 12 a 14 anos.
Partindo desse quadro geral, para o desenvolvimento e elaboração desta
proposta de mestrado profissional, foi definido como objeto de estudo a relação entre
privação de liberdade e humanização, o primeiro referido como uma realidade
existente que precisa ser trabalhada, observando o que rege a Lei, o segundo é um
fator primordial que deve existir dentro da instituição para que se atinja o objetivo que
é recuperar o menor. Embora esses termos possam parecer antagônicos, precisam
coexistir na proposta de um Centro de Educação que restrinja a liberdade de menores
infratores, para o que existem normas rígidas que precisam ser seguidas e atendidas,
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pois, as pessoas que ali estão precisam ser ressocializadas e estimuladas a buscar
caminhos para sua participação e resconhecimento social.
Assim, o objetivo principal deste trabalho é desenvolver um anteprojeto
arquitetônico de uma Unidade Socioeducativa de Internação para menores em regime
de restrição de liberdade, tendo como ênfase a humanização e o conforto ambiental,
buscando estabelecer uma base física adequada a essa situação. Para atingir essa
meta, foram definidos como objetivos específicos:


Estudar princípios/critérios de humanização aplicáveis ao projeto de unidades
socioeducativas para internação;



Estudar princípios de conforto ambiental, por meios passivos, aplicáveis em
espaços/ambientes de reclusão, na Zona Bioclimática 8;



Analisar referências de espaço/ambiente produzidos considerando o atendimento
à legislação que rege o construção de unidades socioeducativas para internação;
Metodologicamente foi desenvolvida uma pesquisa do tipo exploratória que

teve como ponto de partida a pesquisa bibliográfica e os estudos de referência, a partir
dos quais foi feita a definição dos elementos preliminares que conduziram ao
desenvolvimento da proposta.
O processo projetual tomou como base a identificação de necessidades e a
busca por meios e instrumentos para supri-las. Sob essa perspectiva, embora os
edifícios sejam previamente “programados e planejados”, as decisões projetuais são
tomadas ao longo do processo de projetação (da concepção do objeto arquitetônico
até o final de sua construção), modo de atuação que, segundo Topalian (1980), pode
ser sintetizado em quatro etapas:
a) coleta de informações: identificação de necessidades/coleta de dados
b) interpretação: análise da informação/identificação de instrumentos
c) formulação: concepção e desenvolvimento de alternativas
d) implementação: tomada de decisão
Ainda segundo o autor, nessas etapas os critérios de projeto são identificados
e são delimitados os requisitos a serem preenchidos pela edificação. Para tanto, de
acordo com Hershberger (1999 apud KOWALTOWSKI; MOREIRA, 2008), é essencial
que, ao projetar o arquiteto analise continuamente as variantes envolvidas na
situação, desde as características do meio urbano (como localização do terreno,
condicionantes legais e de conforto ambiental) até os valores do usuário em relação
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ao espaço construído, o que envolve aspectos humanos, ambientais, culturais,
tecnológicos, temporais, econômicos, estéticos e de segurança.
O desenvolvimento da proposta arquitetônica do Centro de Educação para
Menores Infratores com Restrição de Liberdade envolveu as seguintes etapas:
(i)

realização de estudos de referência diretos e indiretos;

(ii)

conversa informal com técnicos e internos;

(iii)

delimitação da programação arquitetônica e pré-dimensionamento dos
ambientes;

(iv)

definição do conceito de projeto;

(v)

investigação dos condicionantes projetuais;

(vi)

escolha/estudo do lote;

(vii)

elaboração do estudo preliminar, apresentado na qualificação;

(viii)

aprofundamento das diversas soluções adotadas;

(ix)

uso de simulação computacional como elemento confirmatório, realizada por
meio dos programas Solar Tool e Climate Comfort.
Como estudos de referência diretos e indiretos foram analisados dois

empreendimentos nacionais, a Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados (APAC) e o Centro Educacional Pitimbu (CEDUC-Pitimbu), sendo
observada a forma como esses prédios são dispostos no terreno, a progressão dos
“apenados” nesses espaços. Como estudo internacional indireto, foi selecionada a
prisão de Halden, na Noruega, reconhecida como a “mais humana do mundo”.
A programação arquitetônica foi desenvolvida através do método da análise da
função ou análise da atividade (KOWALTOWSKI, 2008). Assim, a definição do
programa e pré-dimensionamento dos ambientes partiu do estudo das atividades e
suas exigências, para chegar à definição dos ambientes/cômodos necessários
acompanhados pelas listagem de suas características e exigências de projeto.
Complementando tal estudo, o pré-dimensionamento dos ambientes consistiu na
definição das dimensões mínimas aceitáveis para cada cômodo ou conjunto de
cômodos, elaborado com base nas normas técnicas e nas legislações específicas,
sendo apresentado por meio de croquis.
Por sua vez, a definição do conceito e do partido arquitetônico que
fundamentaram a concepção do projeto recorreu a associações entre a idéia de
progressão do menor infrator na instituição e a funcionalidade do conjunto edificado.
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Em continuidade, a investigação dos condicionantes projetuais correspondeu à
análise do terreno a partir dos tópicos: inserção urbana, entorno, acessibilidade,
equipamentos e facilidades urbanas disponíveis, clima, legislação, topografia,
insolação, acústica e os ventos dominantes.
Seguiu-se a elaboração do estudo preliminar, que tomou como base todos os
estudos anteriores, de modo a estabelecer um diálogo entre as tais etapas
desenvolvidas e gerar um produto arquitetônico condizente com as diferentes
demandas detectadas.
Apresentando o trabalho realizado, após essa Introdução este TCC contém
cinco (05) capítulos. O capítulo 2 aborda uma reflexão sobre a restrição de liberdade
e a arquitetura, envolvendo três aspectos: um breve histórico da privação de liberdade
do menor no Brasil; os principais elementos da arquitetura voltados para a restrição
de liberdade; e comentários sobre a humanização na arquitetura, com destaque para
a humanização hospitalar.O terceiro capítulo apresenta os estudos de referência, dois
realizados de modo indiretos – a prisão de Halden, na Noruega, e o Método APAC –,
e um direto, o CEDUC Pitimbu. No quarto capítulo foram analisadas e apresentadas
as condicionantes projetuais: terreno, indicativos legais e ambientais. O quinto
capítulo mostra a concepção da proposta arquitetônica, que foi subdividida em
programação arquitetônica, ambientes do edifício e o pré-dimensionamento, conceito,
partido e evolução da proposta. Por fim, o sexto capítulo traz a descrição do
anteprojeto desenvolvido como resposta às questões inicialmente destacadas.
Encerrando o TCC, as considerações finais correspondem à finalização da
costura feita entre o embasamento teórico e os estudos realizados, apontando
caminhos para sua continuidade.
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2

REFLEXÕES SOBRE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E A
ARQUITETURA
A contextualização dessa proposta de estudo recorreu a três pontos: (i)

realização de um breve resgate histórico do atendimento direcionado às crianças e
aos adolescentes no Brasil e, de modo especifico, no Estado do Rio Grande do Norte;
(ii) relato de questões ligadas à arquitetura voltada para a restrição de liberdade,
contexto mais amplo do trabalho desenvolvido; (iii) comentários sobre a humanização
na arquitetura, considerada na atualidade uma parte importante da ressocialização de
pessoas em condição de privação de liberdade.
2.1

A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO MENOR NO RN E NO BRASIL
Esse item sintetiza as políticas brasileiras ligadas à privação de liberdade de

pessoas com idade inferior a 18 anos, os ditos “menores”, observando as principais
mudanças nessa legislação, assim como os avanços e limites para a defesa e garantia
de direitos do público infanto-juvenil. O resgate histórico aqui apresentado foi
delimitado por um recorte de cunho temporal, atento aos principais acontecimentos a
partir da década de 1950.
De acordo com o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo do Rio
Grande do Norte (2015-2024), no que diz respeito ao tratamento direcionado aos
“menores”, “abandonados”, “delinquentes” e “socialmente desajustados”, como eram
classificados os adolescentes em conflito com a lei, pelo Código de Menores Mello
Matos, já funcionava no Estado do Rio Grande do Norte, o Departamento Estadual da
Criança que dava “assistência” ao público Infanto-juvenil, (criado e regulamentado
pelo Decreto nº 2.977, de 15 de fevereiro de 1957), em cooperação de modo regular
e permanente com o Juizado de Menores. Este era diretamente subordinado à
Secretaria de Estado da Saúde e Assistência Social, cabendo-lhe a orientação e
coordenação das atividades estaduais voltadas à proteção e assistência à
maternidade, à infância e à adolescência. Entre outras competências, tinha a
incumbência de reorganizar, superintender, fiscalizar e manter os serviços que já
existiam, sendo eles: Abrigo Juiz Melo Matos, Casa de Menores Mário Negócio e
Instituto Padre João Maria; os dois primeiros destinados ao público masculino e o
último, ao público feminino.
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Outra instituição que atuava nessa mesma linha de ação, era o Instituto
Estevam Machado, fundado em 04 de julho de 1954, pertencente a Pastoral da Ação
Social da Arquidiocese de Natal cujo objetivo era assistir “menores” “vadios ou
delinquentes” que existiam na Cidade de Natal. Atendiam no máximo vinte
adolescentes, e poucas eram as atividades ocupacionais desenvolvidas. Além disso,
não havia remuneração para as tarefas realizadas. Em 1970, a instituição passou a
receber apoio financeiro da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM)
e do Governo do RN.
Em 13 de dezembro de 1973, o Governo do Estado criou através da Lei nº
4.306 a Fundação do Bem Estar Social do Rio Grande do Norte (FUNBERN),
vinculando-a à Secretaria de Estado de Educação e Cultura e a ela foram
incorporadas competências, atribuições e o patrimônio do Departamento de Serviço
Social do Estado (DSSE).
Em 1979 o Governo do Estado do RN, instituiu a Fundação Estadual de Bem
Estar do Menor (FEBEM), em substituição à FUNBERN, extinta conforme artigo 3º do
decreto nº 7.819 de 29 de janeiro de 1980. A nova FEBEM permaneceu vinculada à
Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social, em regra geral seguindo as normas
formuladas pela FUNABEM.
Entre outras competências a FUNABEM promovia assistência a “menores” em
unidades de Internatos e de guarda e criou vários programas de atendimento as
crianças e adolescentes, inclusive a implantação de creches espalhadas em grande
parte dos municípios do estado, só em Natal foram 14 creches com um atendimento
para 1430 crianças. O Instituto Estevam Machado deu lugar ao Centro de Reeducação
do Menor (CRM), conhecido como Colônia Agrícola, localizado na área rural do
município de Parnamirim – Vale do Pitimbú. Ainda neste contexto também foram
criadas entre outras unidades, o Núcleo Educacional Agrícola (NEA) e o Centro de
Profissionalização do Menor.
Ainda conforme o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo do Rio
Grande do Norte (2015-2024) estas instituições refletiam a materialização de um
paradigma dominante naquele período, referente ao tratamento destinado à criança e
ao adolescente autor de ato infracional difundindo-se a partir de práticas repressivas,
punitivas e assistencialistas, e pautadas no código de menores, tendo como base a
doutrina da situação irregular. Permanecia a utilização da categoria “situação
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irregular”, como também, das categorias “carentes”, “abandonados”, “inadaptados” e
“infratores”.
Em âmbito nacional, constata-se na década de 1980 um período de
efervescência política, no qual as Organizações Não Governamentais (ONGs) e os
movimentos sociais realizaram diversas mobilizações junto à sociedade civil em nome
da democratização, e dos direitos sociais e trabalhistas e os direitos das crianças e
adolescentes. Nesse processo de articulação destaca-se a criação do Fórum Nacional
Permanente de Entidades Não-Governamentais de defesa dos direitos da Criança e
do Adolescente (Fórum DCA) em 1988, visando desenvolver ações de combate à
violência contra as crianças e adolescentes; e organizar a participação das ONGs nos
lobbies da Assembléia Constituinte com a finalidade de influenciar a legislação
(SILVA, 1997).
Em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei
8069/90 – revogando-se o Código de 1979. A categoria “menor” foi substituída pelos
termos criança e adolescente na tentativa de extinção de toda a carga de preconceito
que havia anteriormente, além disso, adotou-se a concepção de cidadania no
tratamento direcionado a eles, considerados agora, por lei, como pessoas em
condição peculiar de desenvolvimento e sujeitos de direito.
De acordo com o ECA, adolescente é o indivíduo de doze a dezoito anos; ele
se diferencia de um adulto, por ser considerado uma pessoa em desenvolvimento em
transição entre a infância e a vida adulta, mas é também sujeito, que influencia e é
influenciado pelo meio em que vive.
A legislação que trata da internação desses jovens evoluiu ao longo dos anos
até as atuais medidas socioeducativas. A mudança foi instituída com a Constituição
Federal de 1988 e regulamentada pelo ECA. Quando o jovem comete um ato
infracional, conduta descrita como crime no Código Penal Brasileiro está sujeito à
aplicação de medidas socioeducativas, que se apresentam como uma manifestação
do Estado ao ato infracional cometido. Apesar de ser uma sanção à prática do ato
infracional, essa medida é, acima de tudo, pautada em princípios éticos e
pedagógicos, que consideram o jovem como sujeito de direitos em qualquer situação.
Várias mudanças ocorreram a partir do novo paradigma legal. A noção de
necessidade passou a ser reconhecida como noção de direitos. Para assegurar os
direitos aos quais se propõe esta legislação, ela prevê a formulação de políticas
sociais a partir da articulação dos organismos governamentais e não governamentais,
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a descentralização política para esboçar as políticas sociais direcionadas a este
segmento, além de atribuir novos papéis ao Ministério Público, a Defensoria Pública
e a Justiça da Infância e da Juventude. Nesse contexto também são criados os
Conselhos de Direito e os Conselhos Tutelares (SALES; ALENCAR 1997).
Com o advento da Doutrina de Proteção Integral das Nações Unidas, a
população infanto-juvenil, passou a ser sujeito de direitos e deveres, conforme
preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste contexto a FEBEM/RN,
teve sua composição alterada pela Lei nº 6.682 de 11 de Agosto de 1994, que criou a
FUNDAC/RN, regida por seu estatuto, gozando de autonomia administrativa,
financeira e patrimonial.
A FUNDAC embora tendo como finalidade a execução, em nível estadual, da
política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente com autoria de ato
infracional, sob medida judicial e privação e restrição de liberdade, permanecia
cuidando daqueles privados da convivência familiar por “abandono” ou “orfandade”, e,
também em uma ação complementar aos municípios daquelas crianças e
adolescentes que viviam em situação de rua.
Já nessa perspectiva, em junho de 1996, a FUNDAC, define um novo quadro
das unidades de atendimento conforme resolução 016/96 do CONSAD. Na área de
Proteção Jurídico-Social ocorreu a permutação do Centro de Reeducação do Menor
(CRM) para Centro Educacional Pitimbú (CEDUC Pitimbú); e outros Centros
Educacionais foram instituídos, tais como: CEDUC Caicó (cumulando internação
provisória e internação); e, para internação feminina, foi mantido o CEDUC Padre
João Maria, localizado no bairro Potengi, Zona Norte da cidade do Natal.
Os trabalhos desenvolvidos nos CEDUC são obrigatoriamente orientados, por
uma abordagem pedagógica, de modo que a ação desenvolvida por técnicos e
educadores deve fazer da instituição um espaço efetivamente educacional,
confortável e eficiente, permitindo a organização de atividades destinadas a pequenos
grupos (como recomenda o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema
Nacional de Atendimento), garantindo o envolvimento da comunidade e da família,
essencial nos processos de ressignificação e inserção social do adolescente.
A privação de liberdade deverá permitir ao adolescente responsabilizado por
atos que violam dispositivos legais, tempo de reflexão sobre sua própria história,
dentro de um contexto sóciopedagógico estruturante que ofereça oportunidade de
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reconstrução dessa trajetória de vida, de preparo e acompanhamento para a
liberdade.
A internação em unidade socioeducativa é uma medida que só deve ocorrer
em último caso, quando o ato infracional for considerado grave. Sob a
responsabilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente (SNPDCA), tal tarefa é executada pelo Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), que organiza a execução de tais medidas socioeducativas
aplicadas a adolescentes.
Instituído pela Lei Federal 12.594, em 18 de Janeiro de 2012, o SINASE é
regido pelo ECA, pela Resolução 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda) e pelo Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Resolução 160/2013 do Conanda). Enquanto sistema integrado, ele
articula os Governos Estaduais e Municipais, o Sistema de Justiça e as políticas
setoriais básicas (Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, etc.) para assegurar
efetividade e eficácia na execução das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto, de
Privação e Restrição de Liberdade. Visa, ainda, o desenvolvimento de ações
sustentadas nos princípios dos direitos humanos.
O SINASE é um documento que já se configura como uma política pública
baseada em medidas socioeducativas para o tratamento de jovens em conflito com a
lei, sendo de grande importância a análise da sua repercussão do ponto de vista
arquitetônico. O ambiente construído dessas unidades nos traz indagações a respeito
da contribuição do espaço arquitetônico no processo de recuperação do indivíduo
internado, das diretrizes e acontecimentos que levaram a essa nova configuração
espacial e de como a política socioeducativa repercute nos projetos arquitetônicos
dessas unidades.Tem-se então a proposta de um novo modelo baseado, além da
educação, a humanização dos espaços como caminho para reinserir o jovem infrator
na sociedade:
Contextualizada a questão mais ampla referente ao adolescente em situação
de privação de liberdade, o próximo ponto diz respeito à análise da participação da
arquitetura nesse processo.
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2.2 ELEMENTOS DA ARQUITETURA VOLTADA PARA A RESTRIÇÃO

DE

LIBERDADE
Se desejamos saber por que certas coisas são como são em nossa
desalentadora arquitetura, devemos dirigir nossa atenção ao povo;
pois nossos edifícios, todos, são apenas uma enorme tela detrás da
qual se oculta o conjunto de nosso povo – ainda que especificamente
os edifícios sejam imagens individuais daqueles a quem, como classe,
o povo tenha delegado e confiado seu poder construtivo. Portanto, e
de acordo com isto, o estudo crítico da arquitetura chega a ser não só
o estudo direto de uma arte – pois ela é uma fase menor de um grande
fenômeno – mas também, in extenso, um estudo das condições
sociais que a originaram (SULLIVAN, 1934 apud PATETTA, 1997, p.
75).

A privação de liberdade remete diretamente ao tema prisão. As prisões teriam
surgido à medida que a vida coletiva se desenvolveu, geralmente localizadas nos
palácios templos e fortalezas, situadas em fossas baixas, buracos, ou gaiolas de
madeira (Figura 2-1), onde os acusados eram amarrados (CORDEIRO, 2005).
Figura 2-1 - Penitenciária de N. Harou - Roumain, 1840. Sistema panóptipo: detento reza em
sua cela, diante da torre de vigilância central.

Fonte: Foucault (1983).

Ainda de acordo com Cordeiro (2005), na Roma Antiga a prisão não possuía
o caráter de castigo, pois as sanções se restringiam às corporais e ao capital, quando
o acusado era retido para aguardar o julgamento. A prisão apenas tomou forma de
sanção na sociedade cristã, quando a Igreja instaurou, com a prisão canônica, o
sistema da solidão e do silêncio. A Igreja na Idade Média inovou ao castigar os
monges infratores em celas, numa ala dos mosteiros, onde, mediante penitência e
oração, pediam perdão a Deus.

27

As primeiras experiências de prisão como pena autônoma se registram na
Europa, junto às chamadas Casas de Força, localizadas na Bélgica, Londres,
Nuremberg e Amsterdam. Nos séculos XVII e XVIII surgiu um grande número de
estabelecimentos de detenção, não obedecendo a princípios penitenciários, normas
de higiene ou moral. Porém, com John Howard (1720-1790) registrou-se, na
Inglaterra, um movimento revolucionário para humanizar o regime prisional, através
do recolhimento celular, trabalho diário, reforma moral pela religião, condições de
higiene e de alimentação (CORDEIRO, 2005).
De acordo ainda com Cordeiro (2005), no século XIX, Jeremias Bentham (17481832) defendeu o

modelo arquitetônico panóptico (ótico=ver + pan=tudo),

caracterizado pela forma radial, uma torre no centro e um só vigilante, que controlava
os movimentos dos condenados nas celas. A primeira prisão panóptica foi construída
em 1800, nos EUA. O panóptico (Figura 2-2 e Figura 2-3) constitui um aparelho
arquitetural, onde os detentos são vistos e vigiados, sem, no entanto, ver quem os
vigia. O detento nunca deveria saber se estava sendo observado, mas deveria ter
certeza de que sempre poderia sê-lo.
Figura 2-2 - Prisão de Petite Roquette (sistema panóptipo).

Fonte: Foucault (1983).

Na sequência, ainda em 1790, iniciou-se um novo regime de prisão: o Sistema
da Filadélfia (EUA), impondo o isolamento absoluto, sem trabalho nem visitas,
estimulando somente a leitura da Bíblia. Em 1821, surgiu o Sistema de Auburn (New
York), oposto ao anterior, por permitir o trabalho e as refeições em comum, com
proibição de visitas, lazer e exercícios físicos. A prisão deveria ser um microcosmo de
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uma sociedade perfeita, em que a arquitetura garantia segurança (MACHADO et al,
2013).
Em 1846, registrou-se o aparecimento do Sistema Progressivo Inglês
(Austrália), apresentando três etapas para o cumprimento da pena; a) período da
prova, isolamento completo; b) período com isolamento noturno e trabalho durante o
dia, em silencio rigoroso; c) período da comunidade, com liberdade condicional. Em
1835, foi implantado o Sistema Progressivo Irlandês, acrescentando mais um período
ao anterior: preparação do recluso para a vida livre, em prisões intermediárias,
sistema adotado pelo Código Penal Brasileiro.
Figura 2-3- Planta da Prisão em Walnut Street

Fonte: Sun (2008).

Segundo Machado et al (2013), no Brasil, a história do sistema penitenciário
baseia-se na exclusão social. A primeira prisão brasileira, mencionada na Carta Régia
de 1769, foi uma Casa de Correção no Rio de Janeiro, seguida de outra cadeia
construída em São Paulo, entre 1784 e 1788. Ambas eram grandes casarões, onde
funcionava também a Câmara Municipal e, na parte inferior existiam salas destinadas
ao aprisionamento.
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A partir do século XIX, começaram a surgir prisões com celas individuais,
oficinas de trabalho e arquitetura própria. O Código Penal, de 1890, estabeleceu
novas modalidades de prisão, considerando que não haveria mais penas perpétuas e
coletivas, limitando-se as penas restritivas de liberdade individual a, no máximo, trinta
anos, com a prisão celular, reclusão, prisão com trabalho obrigatório e prisão
disciplinar.
O sistema brasileiro é inspirado no irlandês ou progressivo. A prisão celular foi
a grande novidade do Código de 1890, considerada punição moderna e, portanto,
base para a arquitetura penitenciária. Não obstante, o aumento da população
carcerária confrontou-se com a limitação espacial das prisões, inviabilizando a cela
individual. Seguiu-se a construção de pavilhões isolados e com limite máximo de
presos por unidade. Começou-se, então, a admitir o alambrado ao invés de muros ou
muralhas, para estabelecimento de segurança média ou mínima, o que revela um
elemento arquitetônico importante, pois dá ao preso um maior contato visual com o
exterior, ampliando o seu raio de visão, na tentativa de ampliar seu próprio horizonte.
Analisando

projetos

arquitetônicos,

dos

arquivos

do

Departamento

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Cordeiro (2005) identificou quatro
grupos de características que ditam padrões arquitetônicos diferenciados, já
anteriormente identificados pelo arquiteto Casimiro de Oliveira (GOMES, 2002).
Ainda para Casimiro de Oliveira, o Brasil tem hoje uma arquitetura prisional
própria, que teve suas raízes a partir da década de 60 (Idem). Até então, os projetos
existentes, copiados de arranjos arquitetônicos de outros países obedeciam ao partido
tradicional da construção da penitenciária como “Modelo Poste Telegráfico ou Espinha
de Peixe”, onde existe uma circulação fechada principal e a ela se interligam os
diversos módulos, separados entre si, confluindo os fluxos para a circulação. Este
modelo, que foi utilizado em várias penitenciárias estadunidenses, apresentava um
grande problema, pois permitia que os focos de motins, nascidos nas alas de celas,
rapidamente, tomassem as demais alas de celas e de serviços, alcançando a
administração.
Na evolução brasileira, passaram a ser construídos estabelecimentos no “Estilo
Pavilhonar”, compostos por pavilhões isolados que tinham a vantagem de isolar
núcleos de revoltosos, mas por outro lado, dificultavam o acesso, a manutenção e a
segurança dos pavilhões.
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Adota-se ainda o Modelo Panóptico, idealizado por Bentham em 1800, cujo
controle apresentava-se centralizado, podendo observar todos os módulos de
vivência, que são dispostos de maneira radial ou circular para facilitar a visualização
do controle. Esse sistema provém de uma filosofia de controle na qual se encaixam
todos os modelos apresentados, porque, de certa forma, todos apresentam a tentativa
de ver tudo e controlar cada passo do usuário do espaço penitenciário. Portanto,
observa-se também a utilização do Panóptico na tentativa de visualização geral das
unidades por um ambiente de controle central, que não segue os padrões radiais.
Esse partido arquitetônico tem sido bastante utilizado com o intuito de
economizar na execução da obra, contudo apresenta linhas rígidas e dificulta as
futuras ampliações, que fatalmente acontecem. A penalogia tem procurado resolver
ou atenuar, nem sempre com sucesso, os problemas decorrentes da aplicação das
penas privativas da liberdade, como os das relações do condenado com a família, do
trabalho, da vida sexual e do regime prisional. Um dos caminhos escolhidos – e o mais
avançado – é o dos estabelecimentos penais abertos, fundados na autodisciplina dos
internos (MACHADO et al, 2013).
Apesar desta evolução, as edificações prisionais continuam apresentando
características plásticas austeras e pesadas, como fortalezas opressivas, propiciando
uma segregação com fim em si mesma, o que dificulta a recuperação ou tratamento
do preso. No entanto, contraditoriamente, uma das principais metas do próprio
sistema é a reintegração do criminoso restabelecido à sociedade, para o convívio
social e, portanto, para a participação da esfera pública (CORDEIRO, 2005). Nesse
sentido, é preciso rever conceitos espaciais que enfatizam a punição e possibilitar que
a relação entre o espaço e o indivíduo preso, ao invés de promover revolta e violência,
gere ressocialização, foco do item a seguir.
2.2

A HUMANIZAÇÃO NA ARQUITETURA
Humanização significa tornar humano, dar condição humana a alguma ação ou

atitude; também quer dizer ser benévolo, afável, tratável; realizar qualquer ato
considerando o ser humano como um ser único e complexo, o que torna inerentes o
respeito e a compaixão para com o outro (FERREIRA, 2009).
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Como processo, a humanização pode ocorrer em várias áreas tais como:
Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e Arquitetura,
visando criar condições melhores para as pessoas.
O processo de humanização implica a própria evolução humana, ao aperfeiçoar
suas aptidões através da interação com o ambiente. Para cumprir essa tarefa, os
indivíduos recorrem a recursos e instrumentos, sendo a comunicação

uma das

ferramentas de grande importância na humanização (Idem).
Na arquitetura não é diferente, a busca pelo bem estar e por espaços
humanizados tem promovido a valorização de características como conforto
ambiental, ligação interior – exterior e paisagem.
Pouco se fala em humanização em prisões ou em ambientes com restrição de
liberdade, pois permanece a ideia que o apenado, tem que se sentir encarcerado e
desprovido de benefícios. No momento, estudos em outros seguimentos,
principalmente na área hospitalar, indicam a Humanização como essencial para a
recuperação da saúde física e mental das pessoas. Para tanto são essenciais espaços
aconchegantes e inteligentes, unindo conforto e tecnologia, a fim de aumentar o bem
estar dos usuários. Nesse campo, a regra é fazer com que a pessoa se sinta “em
casa” ou, pelo menos, que consiga relaxar e ter seu nível de estresse reduzido por
meio de ambientes mais receptivos e acolhedores.
2.2.1 Humanização Hospitalar
Embora muito utilizado e veiculado na área arquitetônica, o conceito de
humanização ainda é de difícil definição. Arquitetura e humanização estão, ou
deveriam estar, intimamente ligadas não só conceitualmente, já que ambos deveriam
ver o ser humano como foco da atenção. A arquitetura hospitalar humanizada ainda
está estruturando seus pilares, configurando-se como um grande desafio. Manter o
foco no paciente, sem deixar profissionais em segundo plano, é um desafio enfrentado
por arquitetos no mundo contemporâneo. Com tantas frentes a serem consideradas,
selecionamos momentos históricos relevantes e searas que merecem atenção
especial.
A partir de 1960, as construções hospitalares padronizadas foram muito
criticadas, notadamente quanto ao impacto de locais impessoais e frios na
recuperação de pacientes. Para esta nova corrente, a relação ambiente-usuário
precisava ser priorizada de modo que as unidades hospitalares deveriam ser
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semelhantes a hotéis, onde o paciente assumiria o papel de hóspede e toda a
estrutura convergiria para sua recuperação. Assim, a internação assumiria maior
status, uma vez que o período de maior estadia no hospital acontece nela. Apesar de
inusitado (sobretudo para a época) esse entretenimento mostrou-se de difícil
aplicação, sobretudo na rede pública (REMEN, 1993).
O trabalho da humanização ainda caminha lentamente, necessitando de
maiores incentivos e, na maioria dos casos, de boa vontade por parte dos
profissionais. Os próprios médicos deveriam trabalhar aceitando as fragilidades e as
forças da sua humanidade para aceitar a fragilidade e a força dos outros. Apesar
destes contratempos, os primeiros passos em direção a atitudes mais humanas no
cuidado da saúde já foram dados e o esforço deve ser contínuo, tanto por parte desses
profissionais, como de qualquer um que possa ser afetado pela doença.
Pode-se verificar que o uso da expressão “ambiente humanizado”, refletindo
uma preocupação isolada com os aspectos arquitetônicos, carece de maior conteúdo
na medida em que não se dispõe de uma base teórica consistente para suportá-lo,
seja conceitual, seja operacionalmente. Os arquitetos, em geral, pouco se interessam
por fazer ou ler pesquisas científicas.
O mais provável, tendo em vista a literatura consultada (livros, teses, artigos),
é que o termo “humanização” passou a ser utilizado pela arquitetura hospitalar
nacional por empréstimo direto das pesquisas desenvolvidas sobre o tema no campo
da assistência à saúde. Nessa área, o termo vem sendo utilizado há mais tempo e já
tem significado consagrado e consolidado, principalmente tendo em vista o fato de
que tem por plataforma um sólido desenvolvimento teórico-conceitual.
Assim, a “humanização” hospitalar praticada no Brasil parece ter se construído
a partir da assistência à saúde e de informação teórica básica originária em campos
como a Psicologia Ambiental e as ciências sociais, ainda não se revestindo de grande
significado arquitetônico.
Medeiros (2004) indica que a humanização da arquitetura dos hospitais é pouco
enfatizada nos estudos acadêmicos sobre os projetos físicos de hospitais. Em um
levantamento realizado no Banco de Teses da Capes (www.capes.gov.br) a autora
constata o termo “humanização” aparece nas entrelinhas de alguns trabalhos que não
tem esse assunto como foco, e sim
ambientes.

o conforto térmico ou lumínico de alguns
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Em termos da prática projetual verifica-se que a arquitetura da saúde tem
passado por um processo de transformação, adotando um desenho baseado na
relação mais humana com o usuário, em que todos os envolvidos no processo de
produção da saúde passam a ser valorizados durante a concepção do edifício. Nesse
sentido, a arquitetura é entendida como um elemento importante ao processo de
cuidado com a saúde, auxiliando no resgate da individualidade de seus usuários, já
que “muitas vezes o fator pessoal é negligenciado pelo ideal da neutralidade científica,
que restringiu as complexidades dos problemas cotidianos a uma pretensa totalidade”
(SOUSA et al, 2008 apud OLIVEIRA et al., 2008, p.02).
Neste contexto, para que se reverta a situação hospitalar generalista para uma
condição mais humanizada, há de se compreender as problemáticas que englobam
os usuários de um Estabelecimento Assistencial de Saúde, entendendo-se que o ato
de projetar está vinculado a um cenário, que foge ao contexto técnico-funcional e
vivenciam o ambiente.
O fato é que gradativamente as instituições de saúde tem deixado de ser
impessoais, assépticas, frias, em cores neutras e com bancos pouco confortáveis. A
nova arquitetura hospitalar utiliza revestimentos de parede, iluminação apropriada,
mobiliário, pisos, acústica e outros elementos, para criar espaços que atendam as
necessidades e expectativas dos pacientes e acompanhantes. Entre os elementos
mais trabalhados estão o conforto (térmico, acústico e lumínico), a presença de
vegetação, os materiais e cores.
A iluminação das unidades deve ser prioridade, pois ela é essencial a um
ambiente saudável, influenciando diretamente o equilíbrio fisiológico e psicológico dos
pacientes. Associado a ela é preciso garantir o conforto higrotérmico, responsável por
estabelecer uma relação entre a umidade e a temperatura do ambiente, o que exige
o controle do acúmulo de calor natural da edificação e promover a movimentação do
ar.
Como os hospitais são ambientes propensos a expansão, priorizar sistemas
modulares, aplicando o conceito de construção flexível, adaptável e desmontável é
uma alternativa para que não haja a descaracterização da edificação no processo de
ampliação. Portanto a arquitetura humanizada não é apenas uma questão estética e
sim de saúde pública. Dar ao ser humano sua devida importância dentro do contexto
e proporcionar um ambiente que estimule sua recuperação é seu principal objetivo.
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Também se recomenda a presença de áreas verdes e a utilização de amplas
áreas de ventilação natural, visando garantir uma sensação doméstica e o combate à
infecção hospitalar. Utilizar este recurso está diretamente ligado à integração do
paciente com o ambiente, quebrando o distanciamento com a instituição e trazendo
uma atmosfera de leveza e proximidade.
Defendendo a integração com a natureza e o uso de obras de arte, o arquiteto
João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, dizia que, apesar de os edifícios
Hospitalares serem projetos extremamente rigorosos em relação à funcionalidade
(sendo, portanto, muito importante a atenção a sua distribuição espacial e os seus
fluxos), a beleza não deve ser excluída. Segundo o arquiteto, “ninguém se cura
somente da dor física, tem de curar a dor espiritual também. Porque a beleza pode
não alimentar a barriga, mas alimenta o espírito” (LUKIANTCHUKI, 2010, p. 03). Lelé
buscava a humanização e a beleza em amplos espaços coletivos na arquitetura
hospitalar, em que jardins e obras de arte são usados com a intenção de contribuir no
processo de cura. Neste contexto, o uso da ventilação e iluminação naturais evita os
frequentes espaços herméticos e proporciona ambientes mais humanos e salubres.
Na visão de Lelé, o hospital é o símbolo da possibilidade de reformulação
corporal e mental e, portanto, seus espaços devem ser configurados a partir do ponto
de vista de seus usuários, é valorizar o uso das cores.
Como essa dissertação tem por meta propor uma instituição humanizada,
alguns dos princípios aqui expostos serão almejados nessa proposta. Dentre eles
destacamos o uso das cores em vários ambientes, inclusive sendo ela um destaque
para a progressão, de forma que esse jovem sabe que quando for transferido de
núcleo e dependendo da cor dele, é porque ele está progredindo dentro da instituição.
Para tanto, o concreto será pigmentado, a fim de tornar-se colorido. Outro
aspecto importante será a presença de vegetação, sempre que possível, a fim de tirar
a rigidez local e criar sombreamento e locais de convívio.
Finalmente o conforto ambiental passivo será uma das metas a atingir,
sobretudo, a partir do sombreamento e da ventilação cruzada nas edificações.
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3

ESTUDOS DE REFERÊNCIA
Foram realizados dois estudos de referência indiretos

e um direto, aqui

apresetados. Entre os indiretos um é internacional, a Prisão de Halden, na Noruega,
e um nacional, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) O
estudo de referência direto aconteceu no CEDUC-Pitimbu, em Natal, Rio Grande do
Norte.
3.1

ESTUDO DE REFERÊNCIA INDIRETOS

3.1.1 Prisão de Halden – Noruega
Fugindo das tipologias convencionais de edifícios voltados para esta finalidade,
a Halden Prision (Figura 3-1) apresenta o conceito de campus, onde os edifícios estão
distribuídos pelo terreno, cada qual com suas características de acordo com o uso,
sendo todas de igual importância para o complexo.
Figura 3-1- Implantação da Halden Prision

Fonte: Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160317
_prisoes_noruegtg. Acesso em: 02 fev. 2016.

Sua arquitetura e celas variam de acordo com cada estágio de encarceramento
em que o prisioneiro se encontra. Os fechamentos são em vãos de vidro e madeira, e
tijolos bem escuros, remetendo a situação de cada grupo. Isso

faz com que

prisioneiros que acabam de entrar, logo após cometerem um crime, não recebam o
melhor tratamento, necessitando alcança-lo através de boas condutas e período de
encarceramento.
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O grafite pintado em um dos muros (Figura 3-2) remete à intenção da liberdade
vigiada, para que o preso apesar de uma certa liberdade, saiba onde está.
Figura 3-2 - Quintal com Missão do grafiteiro norueguês Dolk

Fonte: Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160317
_prisoes_noruega_tg. Acesso em: 02 fev. 2016.

Para que a reintegração na sociedade seja funcional, as condições na vida da
prisão imitam as da vida em liberdade: os presos têm horários definidos, atividades,
recebem formação e são encorajados a estudar à distância. Segundo afirma Hans
Henrik Hoilund, o arquiteto encarregado de desenhar Halden:
O mais importante é que esta prisão simula, na maior medida possível,
o mundo exterior. No sistema carcerário da Noruega existe um ênfase
no respeito aos reclusos e a seus direitos humano, afirma Hans Henrik
Hoilund, o arquiteto encarregado de desenhar Halden. (MDIG, 2012,
s.p.)

Um princípio central do projeto foi a reabilitação de presos, a fim de diminuir a
reincidência, e isso se reflete no design de interiores, paisagismo interno e externo,
janelas verticais, por onde a luz

entra nas células, e os arredores verdes são

facilmente visualizados através de generosos painéis de vidro em áreas comuns. A
oportunidade de acompanhar as mudanças de estação é utilizada como forma de
demarcar a passagem do tempo para os detentos e, desse modo, a natureza é
utilizada como um elemento de reabilitação social.
O presídio reúne todas as funções dentro do próprio edifício, devido às baixas
temperaturas do país. Com isso, busca-se um leque de atividades que, de preferência,
possam ser feitas de maneira integrada, ajudando na socialização do indivíduo,
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ocupação do tempo ocioso e aprendizado, com bibliotecas e locais para produção de
áudio.
Porém, para poder usufruir de todo o lazer proporcionado, é necessário que o
preso se comporte bem e “evolua” dentro da instituição, objetivando bons
comportamentos. Existe um sistema de progressão que para ter direitos e evoluir de
estágio, o preso precisa seguir regras e atingir metas, obtendo o direito de ficar em
um quarto individual, com televisão, geladeira e banheiro.
Quanto ao partido e aspecto construtivo a prisão foi construída em uma área
montanhosa arborizada. O plano de desenvolvimento, a disposição funcional da
planta e o principal conceito arquitetônico é baseada na topografia da paisagem,
assim

a natureza é ativamente envolvida como fator de reabilitação social na

arquitetura.
A instalação está localizada em área de floresta com várias construções, cada
uma com seu próprio olhar e material. Dependendo do nível de segurança, as
fachadas são alternadas, de madeira não tratada de tijolo muito escura – cores e
materiais retiradas de rochas e vegetação da área. Os edifícios foram construídos
(Figura 3-3) a partir de materiais próprios comuns na região: telhas, tijolos, madeira
não tratada e aço galvanizado. Formas monolíticas simples contrastam com a
paisagem.
Figura 3-3 - Detalhe construtivo, remetendo ao nível de isolamento.

Fonte: Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160317
_prisoes_noruega_tg. Acesso em: 02 fev. 2016.

Halden é considerada a prisão mais humana do mundo. Embora esteja
localizada em um país de primeiro mundo, com uma realidade bem diferente dos
padrões brasileiros, o princípio norteador de ressocialização do preso e a inserção
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dele na sociedade, é a principal caracteristica que justifica sua escolha entre os
estudos de referência.
Diante do exposto o sistema de progressão proposto em Halden, será o mesmo
trabalhado nesse TCC, onde o preso é beneficiado, progredindo dentro da instituição
a medida que tem um bom comportamento.
3.1.2 Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) – Minas Gerais
A APAC é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que se dedica à recuperação
e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade, bem como
socorrer a vítima e proteger a sociedade. Opera, assim, como uma entidade auxiliar
do Poder Judiciário e Executivo, respectivamente, na execução penal e na
administração do cumprimento das penas privativas de liberdade. Sua filosofia é
“Matar o criminoso e Salvar o homem”, a partir de uma disciplina rígida, caracterizada
por respeito, ordem, trabalho e o envolvimento da família do sentenciado.
A APAC é amparada pela Constituição Federal para atuar nos presídios,
trabalhando com princípios fundamentais, tais como a valorização humana. E sempre
tem em Deus a fonte de tudo. Seu objetivo é gerar a humanização das prisões, sem
deixar de lado a finalidade punitiva da pena. Sua finalidade é evitar a reincidência no
crime e proporcionar condições para que o condenado se recupere e consiga a
reintegração social.
A primeira APAC (Figura 3-4) nasceu em São José dos Campos (SP) em 1972
e foi idealizada pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni e um grupo de amigos
cristãos. Hoje, a APAC instalada na cidade de Itaúna/MG é uma referência nacional e
internacional, demonstrando a possibilidade de humanizar o cumprimento da pena,
com seus pátios internos (Figura 3-5), proporcionando uma convivência maior entre os
recuperandos.
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Figura 3-4 - Implantação APAC

Fonte: Disponível em: https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/mab-arquitetura-e-urbanismocentro-de-07-08-2006. Acesso em: 02 fev. 2016.

Figura 3-5 - Pátio interno da APAC

Fonte: Disponível em: https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/mab-arquitetura-e-urbanismocentro-de-07-08-2006. Acesso em: 02 fev. 2016.

Algumas diferenças entre o Sistema Penitenciário comum e a APAC fazem
desta uma metodologia inovadora e eficaz, capaz de dissipar as ‘mazelas das prisões’,
ressocializar os condenados e inseri-los na sociedade, de acordo com Faria (2011)
tais como:
a) os recuperandos são chamados pelo nome, o que os valoriza como indivíduos;
b) individualização da pena;
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c) a comunidade local participa efetivamente, através do voluntariado;
d) é o único estabelecimento prisional que oferece os três regimes penais: fechado,
semiaberto e aberto com instalações independentes e apropriadas às atividades
desenvolvidas;
e) não há presença de policiais e agentes penitenciários, e as chaves do presídio
ficam em poder dos próprios recuperandos;
f)

ausência de armas;

g) a religião como fator essencial à recuperação;
h) a valorização humana é a base da recuperação;
i)

os recuperandos têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica
prestada pela comunidade;

j)

além de frequentarem cursos supletivos e profissionais, os recuperandos praticam
trabalhos laborterápicos no regime fechado; no regime semiaberto cuida-se da
mão de obra especializada (oficinas profissionalizantes instaladas dentro dos
Centros de Reintegração); no regime aberto, o trabalho tem o enfoque da inserção
social, pois, o recuperando trabalha fora dos muros do Centro de Reintegração
prestando serviços à comunidade;

k) oferecem assistência à família do recuperando e à vítima ou seus familiares;
l)

há um número menor de recuperandos juntos, evitando formação de quadrilhas,
subjugação dos mais fracos, pederastia, tráfico de drogas, indisciplina, violência
e corrupção;

m) a escolta dos recuperandos é realizada pelos voluntários da APAC.
Como destacado acima, no Centro de Reintegração Social de Itaúna não há
agente da Polícia Civil ou Militar, sendo administrado por funcionários e voluntários e
é a segunda instituição prisional no mundo a cuidar dos presos sem a polícia (a
primeira foi a de São José dos Campos). Os reeducandos são co-responsáveis pela
sua recuperação, organizando-se através dos Conselhos de Sinceridade e de
Solidariedade (CSS), um para cada regime, e por coordenadores de cela. Os
Conselhos cuidam da administração, limpeza, manutenção, disciplina e segurança.
Problemas internos de disciplina são resolvidos pelos próprios reeducandos, pelos
CSS e pela direção.
Ao contrário das prisões isoladas, a edificação da Apac foi inserida no contexto
urbano e para incluir o complexo na dinâmica de crescimento local, foi criada na área
frontal uma generosa praça, aberta tanto aos visitantes quanto aos moradores locais.
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Além de contrapartida com o município, a praça contribui para retirar a instituição
penal da invisibilidade na paisagem.
Na praça há um galpão de apoio às famílias dos detentos, instalação que, em
prisões convencionais, costuma ficar escondida na parte interna. Na Apac também
tem três lojas com peças de artesanato, mudas, frutas e verduras produzidas pelos
presos, onde nesses espaços conta-se com mão-de-obra dos internos em regime
semi-aberto, o que contribui para uma ressocialização.
O material utilizado na construção do edifíco é o concreto, pela sua rigidez e
segurança para esse tipo de empreendimento, com brises também em concreto e, nos
corredores que dão acesso às celas, há uma abertura com o uso de cobogós,
facilitando a ventilação e a iluminação nesses ambientes.
Na implantação do conjunto arquitetônico, os edifícios ficaram orientados no
eixo leste/oeste, fechando totalmente essas fachadas. A iluminação natural é feita
através da incidência de luz difusa da cobertura zenital, que permeia todo o espaço
interior. Sob o ponto de vista da ventilação natural, o princípio básico é o efeito
chaminé, que se baseia na entrada de ar frio pelos níveis mais baixos e saída de ar
quente pelos mais altos.
3.2

ESTUDO DE REFERÊNCIA DIRETO

3.2.1 Centro Educacional Pitimbu (CEDUC-Pitimbu) – Natal
Foi realizada uma visita in loco como estudo de referência direto no Centro
Educacional Pitimbu (CEDUC-Pitimbu), cuja tipologia é a de privação de liberdade.
Trata-se de uma instituição pública, do Estado do Rio Grande do Norte, situada
na localidade Pitimbu, em Parnamirim, município integrante da Grande Natal,
oficialmente pertencente à Fundação Estadual da Criança e do Adolescente
(FUNDAC/RN), criada pela Lei estadual 6.682, de 11/08/1994, sendo sucessora da
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM/RN). Legalmente a FUNDAC é
vinculada à Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS).
O CEDUC tem o objetivo de atender adolescentes, do sexo masculino, na faixa
etária de 12 a 18 anos, para cumprimento de medida socioeducativa de internação,
determinada pela justiça, por terem praticado ato infracional de natureza grave.
Em termos de espaço físico a instituição conta com um bloco de Administração,
que é uma área espaçosa, limpa e organizada, onde se situam salas da Coordenação,
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equipe técnica, secretaria, consultório médico e odontológico, banheiro e sala “para
descanso” dos agentes educacionais.
Figura 3-6 - Foto entrada do CEDUC

Fonte: Acervo da autora, 2016.

Ao lado fica o bloco do Refeitório: amplo, mesas compridas com longos bancos.
Usado também como local para realização de atividades festivas, recepção de
famílias dos internos nos dias de visita, reuniões, etc.
Em frente a este local, há outro bloco onde se situa a sala dos professores,
salas de aula e oficinas profissionalizantes. Na parte central do espaço situam-se os
oito pavilhões em que são divididos os jovens internos, são os chamados “núcleos de
convivência”. Um desses pavilhões – o seis – funciona como “cafua” ou isolamento. É
o local onde os jovens ficam recolhidos, penalizados por atos de indisciplina,
agressões ou brigas. No pavilhão oito, também chamado de Núcleo de Progressão de
Medida, são recolhidos os jovens em vias de desligamento e também “os mais
comportados” da casa.
O CEDUC-Pitimbu, hoje existente, possui uma arquitetura que remete a um
presídio propriamente dito, nada têm a ver com a humanização, seus blocos são todos
em uma única cor, situados de forma que não favorece a ventilação natural
predominante.
Os blocos hoje existentes no CEDUC são dispostos ao longo do terreno,
pavilhonados, e que internamente são mal dimensionados para atender a demanda
atual, pois trata-se de uma construção antiga, para a qual não foi prevista expansão
futura.
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Quanto às circulações internas, estas atendem às normas existentes e são
amplas, com corredores adequados à demanda e às normativas.
Como pontos negativos, observou-se a ausência da vegetação, pois quase não
há áreas sombreadas. Além disso, o lazer dos internos é muito prejudicado, pois a
quadra existente é só uma caixa de areia, sem nenhuma infra-estrutura, como também
não existe nenhum espaço de entretenimento, como por exemplo um salão de jogos.
Figura 3-7 - Foto da área interna do CEDUC

Fonte: Acervo da autora, 2016.

Figura 3-8 - Praça do CEDUC

Fonte: Acervo da autora, 2016.

Em uma das visitas ao CEDUC, através de conversa informal com
funcionários, equipe multidisciplinar e os próprios internos, foi relatado que, após a
reforma, a unidade ficou muito boa, e que para deixá-la melhor era preciso ter um
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salão de jogos, uma quadra poliesportiva e mais árvores (vegetação). Essas
observações foram de grande relevância para a tomada de algumas decisões no
anteprojeto desenvolvido.
3.3

PRINCIPAIS LIÇÕES APRENDIDAS
A partir da análise dos estudos de referencia foram observados alguns

aspectos importantes, relacionados ao fato de serem relativamente semelhantes,
embora se encontrem em dois mundos bem diferentes, tanto social quanto
climaticamente. Nesse sentido, tanto a prisão de Halden, na Noruega, como a APAC
de Minas Gerais, utilizam uma forma de humanização semelhante, mostrando que, a
partir da confiança adquirida, pode-se recuperar o apenado e que, com o tempo, ele
pode ir recebendo alguns benefícios conquistados a partir da sua postura e do seu
comportamento dentro da instituição que o abriga. Sob esse ponto de vista, as
propostas arquitetônicas adotadas em ambos são semelhantes quanto ao sistema da
progressão dentro da instituição, embora sejam diferentes nos materiais utilizados,
nos equipamentos disponíveis e no investimento em educação para o apenado
durante o período em que se encontra detido. Isso mostra que, para humanização
nesse tipo de estabelecimento, muitas vezes, as questões sociais e econômicas
podem se tornar grandes entraves para a adotação de medidas facilitadoras do
processo educativo, mas que, sim, é possível humanizar com base na confiança e em
materiais condizentes com a realidade de cada país, estado ou região.
Quanto aos materiais utilizados, na Prisão de Halden foram utilizados o
concreto em grande parte da construção e, como destaque em algumas fachadas, e
revestimentos cerâmicos que imitam madeira, enquanto as construções brasileiras
são muito mais simples. Nos prédios noruegueses as janelas são grandes painéis de
vidro, que permitem a contemplação da paisagem, sendo essa aproximação com a
natureza, também, uma forma de humanização, enquanto nos brasileiros as soluções
muitas vezes não permitem acesso visual ao entorno a partir do interior do edifício.Tal
diferença está relacionada tanto a questões culturais e econômicas quanto climáticas,
já que, por estar em um local que é frio durante a maior parte do ano, o vidro, por
exemplo, é um material importante, enquanto no Brasil a insolação precisa ser
controlada para que a temperatura interna não aumente substancialmente.
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4

CONDICIONANTES PROJETUAIS

4.1

LOCALIZAÇÃO
O terreno onde será implantada a edificação, objeto deste trabalho, localiza-se

Distrito de Pitimbu, na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Cercado por
cadeias de dunas e pelo Parque da Cidade, a região vem adquirindo destaque no
processo de expansão urbana da Grande Natal, convertendo-se em um espaço
disputado por construtoras e investidores.
Trata-se de uma das raras localidades da região metropolitana onde ainda é
possível serem encontrados grandes terrenos desocupados. Porém, também compõe
uma das áreas de proteção ambiental mais importantes da Grande Natal, a região de
mata ciliar do Rio Pitimbu.
Figura 4-1 - CEDUC-Pitimbu destacado em amarelo.

Fonte: Google Earth, 2016.

4.2

REQUISITOS LEGAIS
De acordo com as diretrizes do SINASE (BRASIL, 2012), o terreno para

implantação de uma unidade para atendimento socioeducativo precisa:
a) apresentar, preferencialmente, relevo plano;
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b) ter fácil acesso, presteza nas comunicações, serviços básicos (serviços de
esgoto, abastecimento de água e energia) e entorno;
c) não estar em áreas de preservação e proteção ambiental, faixas de segurança de
rede de alta tensão, adutora, oleoduto e gasoduto, proximidade a fontes
poluidoras, fontes geradoras de fumaça e odores, junto às águas estagnadas,
áreas pantanosas, áreas sob efeito de erosão, esgoto a céu aberto não tratado,
encosta perigosa, rocha aflorada, enfim tudo que possa ocasionar riscos aos
adolescentes a exigir obras extraordinárias que onerem o custo da construção;e
d) dispor de área mínima de 15.000,00m² (para um conjunto de Unidades em um
mesmo terreno, comportando até noventa adolescentes). Sendo aceitáveis áreas
menores em complexos de menor atendimento; nesse TCC para 30 (trinta)
adolescentes 10.000,00 m² é considerado suficiente.
e) afastamentos e recuos:
 observar, nos muros ou alambrados que cercam a unidade, recuo mínimo de
5,00m das divisas e alinhamentos do terreno, podendo permitir a criação de
uma via perimetral restrita à circulação de veículos;
 obedecer a distância mínima de 5,00m entre as edificações.
f)

muros e alambrados
 obedecer a uma altura mínima de 5,00m para sua edificação;
 incluir (opcional) nos muros, mirantes e passarelas de observação
equipamentos de iluminação, comunicação e alarme, posicionados em locais
estratégicos. Recomenda-se que os mirantes possuam instalações sanitárias e
acesso vertical individual e que o acesso seja único e extern, se forem utilizados
pela Polícia Militar.

g) acessos e circulações:
 acesso único, para pedestres e veículos, através de portal específico e
mediante vistoria, visando um maior controle na entrada, saída e circulação de
pessoas;
 prever

estacionamento

de

veículos

para

funcionários

e

visitantes,

preferencialmente fora da área de segurança da Unidade de atendimento
socioeducativo;
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 observar, em relação à circulação interna, a exigência de largura mínima de
1,50m para corredores que possuam cômodos em apenas uma de suas laterais
e de 2,00m quando existirem cômodos nos dois lados;
 observar, no caso de existência de passarelas de ligação cobertas entre os
blocos, a largura mínima de 1,50m, sendo vedada à existência de passarela
fechada.
Elaborar o programa arquitetônico da Unidade de atendimento socioeducativo
de forma que os setores previstos possibilitem um fluxo ordenado de pessoas e
veículos, a saber: acesso/controle, administração, serviços, visitas, saúde, moradia,
educação, oficinas profissionalizantes e lazer, esportes, cultura e religiosidade.
4.3

CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Foram analisadas a radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa e

precipitação pluviométrica, considerados determinantes na implantação das soluções
adequadas à execução de um projeto arquitetônico (ZECHMEISTER et al, 2006;
LAMBERTS et al, 2011).
O clima de Parnamirim caracteriza-se por ser quente e úmido e suas
coordenadas (Latitude 5° 45’54” Sul e Longitude 35° 12’05” Oeste) definem sua
posição intertropical no hemisfério Sul, muito próxima à linha do Equador (ARAÚJO,
2011). Possui temperatura média em torno de 27,2° C. Por estar localizada a menos
de cem metros de altitude, o município recebe ventos constantes (RIO GRANDE DO
NORTE, 2008).
As informações utilizadas neste trabalaho baseiam-se nos parâmetros obtidos
através do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte (IDEMA, 2008), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e programa
Climate Consultant.
Relativo ao município de Parnamirim os dados do IDEMA (RIO GRANDE DO
NORTE, 2008) são os seguintes: a) a umidade relativa do ar em possui média anual
de 76%; b) 2.700 horas de insolação anuais. Segundo o INMET, nos meses de
outubro, novembro e dezembro concentram-se em torno de 300 horas mensais,
enquanto os meses de abril, maio, junho e julho, são os de menor duração, em torno
de 190 a 215 horas mensais.
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No que refere-se aos ventos em Parnamirim, segundo o programa Climate
Consultant, eles atingem a velocidade média de 6 m/s no período da primavera, verão
e inverno e de apenas 2 m/s no outono, variando nos sentidos Leste / Oeste quando
se trata da primavera; Leste no verão; Sul, Leste e Oeste no outono; e Sudeste no
inverno, como também a rosa dos ventos nos diz a predominância dos ventos que
vem do Sudeste (Figura 4-2).
Figura 4-2 - Predominância dos ventos para o ano todo em Natal e Parnamirim.

Fonte: Climate Consultant, 2016.

Com relação ao sentido e à frequência, o programa indica que no outono e
inverno 55% da ventilação tem sentido sul, enquanto na primavera e verão 52% e 50%
passam a ser leste. Além disso, a temperatura de conforto varia de 23° a 29 °C,
atingindo um índice de 63% de conforto (Figura 4-2 e Figura 4-3).
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Figura 4-3 - Gráfico Psicométrico Anual para Natal – Conforto

Fonte: Climate Consultant, 2016.

50

5

PROPOSTA ARQUITETÔNICA – FASE INICIAL

5.1

PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA E PRÉ-DIMENSIONAMENTO
A programação arquitetônica do CEDUC envolveu um estudo que partiu, em

um primeiro momento, da determinação das funções de cada espaço, como mostram
as tabelas (Tabela 5-1e Tabela 5-2), onde em cada coluna foi mostrado o que seria feito
e quais as atividades desenvolvidas em cada ambiente, para poder chegar a previsão
da área mínima necessária para ser ocupada no bloco onde esses internos ficarão.
O processo baseou-se na identificação de necessidades e no desenvolvimento
de meios e instrumentos pelos quais estas são supridas. É, portanto, o processo
através do qual edíficios prisionais são previamente “programados” e planejados. Em
sua essência, é um processo de decisões constantes, tomadas ao longo do projeto,
da concepção à construção. Baseado em Allan Topalian (1980) é possível diagramálo da seguinte forma: coleta de informações (identificação de necessidades/coleta de
dados); interpretação (análise da informação/identificação de instrumentos);
formulação (concepção e desenvolvimento de alternativas); implementação (tomada
de decisão). Um processo de decisão, portanto, se caracteriza por quatro etapas
básicas: identificação do problema (coleta de dados), análise dos dados, formulação
de alternativas e tomada de decisão.
As tabelas foram desenvolvidas e separadas por colunas, onde cada coluna
trata de um item determinante para a construção do ambiente estudado. Na coluna
dos usuários, por exemplo, foi colocado tanto aquele que vai permanecer no ambiente,
como também o que vai só passar por ele algum período, desta forma ocorre com os
outros elementos da tabela.
Após a definição dos ambientes, chegou-se a um pré-dimensionamento (Figura
5-1) das celas e um layout proposto para esse espaço, que contempla cela ou
alojamento individual, cela para pessoa com mobilidade reduzida e cela para dois
internos.
Sabendo que esse pré-dimensionamento, que resultou em um ambiente com
áreas variando de 9,00 m² a 10,50 m², é um dimensionamento mínimo e que, para
atingir o conforto e a humanização desejados nesse projeto, os ambientes sempre
serão maiores que o mínimo necessário.
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Tabela 5-1: Programação Arquitetônica – Setor dos Alojamentos – Inicial
MÉTODO ANALÍTICO DA FUNÇÃO
SETOR DO INTERNO – INICIAL (RESTRIÇÃO MÁXIMA)
USUÁRIOS

MOBILIÁRIO

AMBIENTE
FIXO

Dormir,
trocar
roupa

de

01 menor

Higiene
pessoal

Dormir,
trocar
roupa

de

01 menor

Higiene
pessoal

Dormir,
trocar
roupa

de

02 menores

Higiene
pessoal

Acolher,
conversar,
escutar,
orientar

CONDIÇÕES DE
HUMANIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS

ATIVIDADE
(FUNÇÃO)

01
funcionário

MÓVEL

FIXO

MÓVEL

FIXO

CONFORTO
AMBIENTAL

MÓVEL

_

Quarto
Simples

Uso de cores,
quadro com fotos
da
família,
visualizar o jardim ,
ventilação cruzada

_

Banheiro

Iluminação natural
na maior parte do
tempo

_

_

Quarto
Simples para
PD

Uso de cores,
quadro com fotos
da família, quadro
para
desenho,
visualizar o jardim,
ventilação cruzada

01 sanitário ,
chuveiro com
banco, barras
de apoio e pia

_

Banheiro

Iluminação natural
na maior parte do
tempo

_

01 cama,
01 armário

_

_

01 menor

_

_

01 sanitário
(turco),
chuveiro e pia

_

01 cama,
01 armário,
quadro
branco
para
desenho

_

01 menor

_

_

ÁREA
CONDIÇÕES DE
SEGURANÇA
Previsão
Grade
na
abertura
existente, pensar
numa forma de
amenizar
a
aparência, como
também sempre
a presença de
um
educador
vigiando
Grade
na
abertura
existente
Grade
na
abertura
existente, pensar
numa forma de
amenizar
a
aparência, como
também sempre
a presença de
um
educador
vigiando
Grade
abertura
existente

9,00 m²

3,00 m²

10,50 m²

na

Grade
na
abertura
existente, pensar
numa forma de
amenizar
a
aparência, como
também sempre
a presença de
um
educador
vigiando
Grade
na
abertura
existente

_

02 camas,
02
armários

_

_

_

Quarto Duplo

Uso de cores,
quadro com fotos
da
família,
visualizar o jardim ,
ventilação cruzada

2

_

_

01 sanitário
(turco),
chuveiro e pia

_

Banheiro

Iluminação natural
na maior parte do
tempo

01 menor

01 Mesa e
cadeira
educador,
cadeira
para o
interno,
armário,
prateleira

_

Computador,
telefone,
impressora e
ar
condicionado

_

Sala de
Atendimento

Uso de cores,
aproveitar o sol da
manhã
e
a
ventilação cruzada

Janelas
reforçadas, sem
grades

15,00 m²

_

TV

Sala
Convivência
e Leitura

Uso de cores,
ventilação cruzada

Grade
na
abertura
existente, pensar
numa forma de
amenizar
a
aparência

16 m²

11,50 m²

3,00 m²

Sentir, falar,
jogar, Ler,
ver

Até 05

1

Mesas ,
cadeiras e
prateleiras

Reunir,
conversar,
Orientar,
vigiar
e
observar os
menores

1

1

Mesa e
Cadeira

_

Computador,
impressora e
ar
condicionado

_

Sala
Educador
com sanitário

Uso de cores,
iluminação natural
na maior parte do
tempo

Janelas
reforçadas, sem
grades

8,00 m²

Lavar
Roupas

_

Até 05
menores

01 Tanque
de lavar,
área para
secagem

_

_

_

Lavanderia
Doméstica

Com
cobertura,
para sombrear

____________

3,00 m²

Fonte: Elaboração da autora, 2016.
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Tabela 5-2: Programação Arquitetônica – Setor de Acessos
SETOR DE ACESSOS
ATIVIDADE
(FUNÇÃO)

AMBIENTE

USUÁRIOS

MOBILIÁRIO

EQUIPAMENTOS

ÁREA

FIXO

MÓVEL

FIXO

MÓVEL

FIXO

MÓVEL

Cadeiras
de
espera,
01 mesa

Quadro
de Avisos

Computador,
Telefone

_

30 m²

Acolher pais,
familiares do
interno ou
responsáveis

Espera de
visitas

01

Pais,
familiares

Fazer
necessidades
fisiológicas

Sanitários de
visita

_

_

_

_

02 vasos
por
gênero

_

5 m²

Revistar,
vistoriar

02 Salas de
Revista

01

_

Armário e
cadeira

_

_

_

3 m²/cada

Controlar,
vigiar,
observar
pessoas e
veículos

Controle de
acesso,
portaria com
instalação
sanitária

01

_

Mesa e
Cadeira

_

_

_

7 m²

Guarda
volume

_

Pais,
familiares

armário

_

_

_

6 m²

Guardar
pertences dos
visitantes

Fonte: Elaboração da autora, 2016.

Figura 5-1 - Croqui dos alojamentos – Núcleos.

Fonte: Elaboração da autora, 2016.
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Com base na programação Arquitetônica chegou-se ao pré-dimensionamento
dos ambientes e, a partir deste, a uma provável área construída, como exemplificado
a seguir. Sendo aqui apresentado o mínimo exigido, após analisar o uso de cada
ambiente.
5.1.1 Fase Inicial de Atendimento:
a)

Observar as seguintes especificações de modo a assegurar basicamente:
• quartos individuais com instalações sanitárias, previsão de quarto para
deficientes: 9,00m²;
• lavanderia doméstica: 3,00m²;
• sala de atendimento: 15,00m² / dimensão mínima 2,80 m;
• sala de convivência e leitura: até cinco adolescentes = 16m² / acima de cinco
adolescentes considerar 2,50 m² por adolescente;
• sala de educador com sanitários: 7,50 m²;

b)

contemplar nos projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias soluções que
evitem desperdício, uso inadequado e vandalismo. As tomadas podem ser
externas aos ambientes, conforme o projeto pedagógico;

c)

projetar, preferencialmente, barreira física de separação da Convivência
Protetora com as demais Fases do Atendimento Inicial, da Intermediária e da
Fase Conclusiva do Atendimento.

5.1.2 Fase Intermediária do Atendimento:
a)

Observar as seguintes especificações:
• quartos individuais ou coletivos com instalações sanitárias e previsão de quarto
para deficientes: 5,00m² por adolescente ou a dimensão anteriormente
especificada para quarto individual;
• lavanderia doméstica: 3,00m²;
• sala de atendimento individual ou em grupo: 15,00m²/ dimensão mínima 2,80m;
• sala de convivência e leitura: até cinco adolescentes = 16m² / aAcima de cinco
pessoas deve-se considerar 2,50m² por ocupante;
• sala de educador com sanitários: 7,50m²;
• sala de atendimento em grupo: 15,00m².
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5.1.3 Fase Conclusiva do Atendimento:
a) Observar as seguintes especificações:
• quartos individuais ou coletivos com instalações sanitárias e previsão de
quarto para deficientes: 5,00m² por adolescente ou a dimensão anteriormente
especificada para quarto individual;
• lavanderia doméstica: 3,00m²;
• sala de convivência e leitura: até cinco adolescentes = 16m² / acima de cinco
pessoas considerar 2,50m² por ocupante;
• sala de educador com sanitário: 7,50m²;
• sala de atendimento individual:15,00m²/ dimensão mínima 2,80m.
5.1.4 Convivência Protetora
a) Observar as seguintes especificações:
• quartos individuais ou coletivos com instalações sanitárias e previsão de
quarto para deficientes: 5,00m² por adolescente ou a dimensão acima
especificada para quarto individual;
• lavanderia doméstica: 3,00m²;
• sala de convivência e leitura: até cinco adolescentes = 16m² /acima de cinco
adolescentes 2,50m² por adolescente;
• sala de educador com sanitários: 6,00m²
• espaços para atividade física e de lazer (coberto e descoberto) para que o
adolescente não fique em contenção no quarto, sem a possibilidade de
desenvolver qualquer atividade, mesmo que individual, no período em que
estiver neste momento do processo socioeducativo.
5.2

CONCEITO E PARTIDO
Considerando-se que o conceito encaminha a definição do partido

arquitetônico, a partir dos conhecimentos prévios devidamente amadurecidos e
armazenados na memória, diante dos estudos apresentados nesse texto até esse
ponto (discussão bibliográfica, estudos de referência, condicionantes projetuais e
programação arquitetônica), foi definido que a proposta em desenvolvimento
assumiria o conceito de ESPIRAL (Figura 5-2), entendida como evolução, progressão
partindo de um ponto. Traduzindo este conceito para a proposta do CEDUC, entende-
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se que, no processo de ressocialização, o adolescente infrator vai evoluindo dentro
da instituição até chegar a sua tão sonhada liberdade, condição que deverá acontecer
no nível socioeducativo e refletir-se no espaço físico existente, como também a espiral
(Figura 5-3) será usada como uma logomarca do projeto, bem colorida, mostrando que
as cores remetem também a progressão trabalhada na proposta apresentada.
Figura 5-2 - A espiral - conceito

Fonte: Disponível em: https://www.infopedia.pt/$espiral-(simbologia). Acesso em: 02 de fev. 2016.

Figura 5-3 - A espiral usada como logomarca

Fonte: Disponível em: https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-cor-da-espiral-do-arco%C3%ADris-do-vetor-image13969854. Acesso em: 03 jun 2016.
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A questão fundamental a ser enfrentada foi como rebater essa ideia no Partido,
entendendo-se que o partido arquitetônico pode surgir de várias formas e após vários
estudos como:


análise do terreno, da implantação;



do programa de necessidades;



de materiais e sistemas construtivos;



aspectos conceituais;



viabilidade econômica / técnico construtiva; entre outras.

Partindo dessas premissas, o desenvolvimento do projeto do CEDUC, visou
principalmente, seguir o que regem as leis para esse tipo de projeto e valorizar o
conceito de humanização adotado, para o que se mostrou fundamental:


preocupação com a situação do edifício e sua colocação no entorno;



uso de áreas verdes;



facilitar a relação das pessoas com o local;



criar blocos pavilhonados, com espaços abertos entre eles, com jardins entre
cada bloco, a fim de criar uma maior humanização, utilizando também
painéis de cobogós em algumas fachadas, amenizando a insolação, uso de
passarelas para fazer as ligações entre os blocos e por fim uma praça no
centro do projeto que é o ponto de encontro, pra onde o olhar se converge e
por onde se faz todo o percurso.

5.3

EVOLUÇÃO DA PROPOSTA
A proposta inicial do projeto para o CEDUC teve como ponto de partida a

setorização dos blocos das unidades e a implantação no terreno, a avaliação das
orientações, o controle da radiação e o aproveitamento dos ventos dominantes da
região. No primeiro estudo (Figura 5-4 e Figura 5-5) foi realizada a locação do CEDUC
no sentido leste-oeste, locando-se algumas fachadas no sentido leste e outras com a
entrada principal a oeste, isso devido à localização “espalhada” dos blocos no terreno.
Considerando as limitações que um prédio da área penal impõe, foi pensado,
nessa primeira proposta, em diretrizes que configurassem o projeto como sendo
sustentável. Para tanto, foram criados jardins em várias áreas do terreno para que o
espaço se tornasse mais humano e agradável aos olhos.
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Figura 5-4: Primeiro estudo de implantação da proposta.

Fonte: Elaboração da autora, 2016.

Figura 5-5-Outro estudo de implantação.

Fonte: Elaboração da autora, 2016.

Nas duas primeiras propostas, os blocos foram dispostos de uma forma que
não favoreceu ao aproveitamento dos ventos dominantes; alguns blocos ficaram
voltados para a insolação na parte da tarde, prejudicando o conforto no interior da
edificação. Por outro lado, a forma dos blocos no terreno (Figura 5-6), ficou mais
organizada, garantindo a visualização a partir de todos os blocos.

58

Figura 5-6 - Evolução da proposta inicial

Fonte: Elaboração da autora, 2016.

A topografia plana do terreno foi um elemento que facilitou o desenvolvimento
do projeto. A implantação foi realizada de forma a priorizar a ventilação natural nos
ambientes; e para um melhor conforto térmico, procurou-se proteger as maiores
fachadas da incidência solar, o que está de acordo com o que literatura sugere:
Nas regiões de clima quente-úmido, as edificações devem se
beneficiar da ventilação e se proteger da radiação solar nos
fechamentos verticais, por meio de grandes telhados. As paredes, por
sua vez, já não precisam contemplar a inércia térmica. As
temperaturas são altas e constantes, a radiação solar é itensa, mas
difusa, as chuvas são frequentes e a umidade apresenta altos índices
(...), nas regiões quentes e úmidas as construções retangulares,
segundo o eixo leste-oeste, são as mais apropriadas (MASCARELLO,
2005, p.18).

Partindo desse princípio, o eixo Leste-Oeste foi um elemento norteador para a
implantação e o desenvolvimento das volumetrias, de forma que os blocos em sua
maior dimensão possuam as fachadas de maior abertura paralelas ao eixo norte-sul.
O CEDUC contará com um único acesso de entrada e saída, por se tratar de
um sistema prisional e pra ter o controle de todo fluxo na unidade. O acesso se dará
pela fachada norte (Figura 5-7 e Figura 5-8) da edificação que fica em frente à rua
principal e única do mesmo.
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Figura 5-7 - Proposta de implantação

Fonte: Elaboração da autora, 2016.

Figura 5-8 - Fachada Sul da Implantação.

Fonte: Elaboração da autora, 2016.

O Bloco da Administração geral, Atendimento multidisciplinar, atendimento
médico, dentista e onde fica o acolhimento inicial, fica logo na entrada da Unidade, ao
lado esquerdo, na fachada leste, pegando a insolação em grande parte no período da
manhã, ao seu lado, fica o Refeitório. Logo após esse adolescente infrator passar pelo
atendimento inicial, ele vai ocupar o alojamento (cela) onde ele passará por um
período de adaptação e de segurança maior, de acordo com o crime que cometeu,
logo após esse período de adaptação ele irá tendo progressões e ganhando “direitos”
dentro desse sistema que é cíclico e contínuo, até que ele ganhe a tão sonhada
liberdade.

60

Os blocos que ficam na lateral direita do terreno, são os das salas de aula,
oficinas, salas multiuso, computação, biblioteca, salas de aula, psicólogo, todos os
blocos foram posicionados para que recebam o máximo da ventilação natural.
Estas unidades serão tratadas de forma a valorizar as trocas de calor entre as
áreas externas e internas da edificação, tendo sido fundamental forma como os blocos
foram implantados no terreno, de modo a receber os ventos predominantes e o sol da
manhã, com fachadas devidamente protegidas. É importante destacar que a cidade
de Parnamirm situa-se na zona bioclimática 8, segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005),
com características de ventos abundantes, tendo como diretrizes construtivas, pé
direito elevado, bastante áreas de sombreamento e jardins entre os blocos.
Lembrando que, o terreno possui topografia plana e o programa está
distribuído em blocos dispostos horizontalmente, cujos ambientes de circulação são
abertos e voltados para jardins, o que proporciona essa sensação de ‘liberdade”,
mesmo que vigiada. O jardim central, com bancos e árvores será um ponto de
encontro “vigiado”, onde se terá um momento de descontração. Esse espaço será a
grande área de convívio da instituição (Figura 5-9).
Figura 5-9 - Vista superior da implantação – Estudos preliminares.

Fonte: Elaboração da autora, 2016.
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6

ANTEPROJETO
Pode-se definir projeto arquitetônico como a materialização da ideia, do espaço

imaginado, a representação da concepção projetual. Através dele é possível estudar
a melhor maneira de atender as necessidades dos usuários e a melhor forma de
resolver boa parte dos problemas envolvidos nesse processo. Assim, um projeto deve
prever possíveis problemas de execução do artefato arquitetônico proposto, com
garantia de que a obra aconteça da maneira que foi planejada.
No processo projetual é papel do projetista apresentar soluções que atendam
ao programa e às necessidades do cliente, tanto nos aspectos funcionais e técnicos,
quanto no tocante aos custos da execução (ROSSO, 1980). Outra característica do
processo conceptivo e seu desenvolvimento a partir de idas e voltas, uma vez que as
ideias não seguem uma ordem linear sequencial na tomada de decisões
(BROADBENT, 1970). Portanto, nos diferentes estágios de definição dos elementos
que compõem a projetação, o projetista realiza procedimentos cíclicos de atividades
e tipo de raciocínio que

alimentam a tomada de decisões e influenciam o

resultado/produto a cada nova etapa.
Nesse sentido, como tomar uma decisão significa escolher um curso de ação
entre muitas possibilidades, a adoção de metodologias de projeto como
procedimentos organizados de materialização da criatividade no produto é um modo
de racionalizar as atividades criativas, dando suporte ao projetista na busca de
soluções de problemas cada vez mais complexos. Apesar desse entendimento
genérico, muitas vezes as metodologias de projeto que auxiliam o processo criativo
são vistas como abstrações e reduções utilizadas para compreender o fenômeno
projetivo. Por outro lado, existe um consenso entre os teóricos no sentido de
compreender a intuição como importante parte do processo e, além disso, de que o
projeto não segue um modelo que possa ser representado como uma seqüência linear
de atividades exatas, pois o projetista não possui, a priori, amplo conhecimento da
natureza do objeto que está sendo trabalhado, de modo que seu processo de
pensamento não pode ser considerado totalmente racional (LANG, 1974). Ou seja, o
objeto em desenvolvimento vai sendo decodificado e compreendido a partir do próprio
trabalho, de modo que o problema inicial se modifica continuamente durante a
atividade (e até devido a ela)
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Após a banca de qualificação e, também a partir da valiosa contribuição dada
nas aulas de Atelier III, mudanças foram feitas nos estudos iniciais deste projeto. A
primeira alteração significativa se deu na implantação do equipamento no lote. A
implantação inicial desse anteprojeto arquitetônico seguiu outro caminho projetual,
para que fosse atingido o objetivo proposto, e refletindo as ideias iniciais buscadas no
conceito pensado para este tema. Relocar edificações e modificar circulações foram
soluções propostas para que a espiral evolutiva se refletisse no espaço físico, mesmo
de modo indireto (no caso representando a trajetória e progressão do menor infrator
dentro da instituição). Na Figura 6-1 e na Figura 6-2 é possível observar alguns croquis
essa relativos a esse ponto.
Figura 6-1 - Croqui com estudo de implantação.

Fonte: Elaboração da autora, 2016.
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Figura 6-2 - Croquis com estudos de implantação

Fonte: Elaboração da autora, 2016.

A partir destes croquis, buscando apoio na sintaxe espacial, utilizou-se o
programa ‘Depthmap’ para simulações, onde, num primeiro momento, foram
realizados registros dos principais elementos de representação gráfica (desenho) nas
edificações no nível do térreo utilizando a plataforma “CAD”, e posteriormente
exportados para a extensão ‘dxf’. Dois critérios nortearam a seleção dos elementos
de projeto, representados por linhas e polígonos: primeiramente o registro das
barreiras ao olhar, considerando um plano de corte horizontal a uma altura de 1,50m
do piso, e o segundo, as barreiras ao caminhar, geradas pelos elementos no nível do
solo. Para ambos os casos foi desconsiderada a vegetação proposta para o projeto,
uma vez que, sua forma irregular e textura permitem sua integração à paisagem da
praça, sendo, portanto, desconsideradas quanto à barreira à visão, e por estarem
inseridas nos demais elementos de desenho considerados como barreiras ao
caminhar. Os arquivos ‘dxf’ foram em seguida importados para o programa
‘Depthmap’. Foram realizadas simulações de integração visual, sendo o primeiro
passo a definição dos pontos geradores das relações de intervisibilidade, os
chamados centroides. Assim, foi definida uma malha de 1,00 metro por 1,00 para a

64

simulações chamadas de ‘eyesovists’ – barreiras ao olhar, e de 60 cm por 60 cm para
a malha quando da geração do grafo de análise visual das chamadas kneesovists –
ou barreiras ao caminhar. A definição da malha de 1,00 m é encontrada na literatura
como a mais usual para análise de espaços em uma escala humana, sendo que o uso
de medidas menores depende tão somente da capacidade de processamento
computacional, já que quanto menor a malha, maior a resolução, e por consequência,
maior a quantidade de relações entre pontos a serem calculadas. No caso da análise
grafo visual considerando as barreiras a pé, pela dimensão dos elementos em planta,
optou-se por diminuir esta malha, para que elementos de menor dimensão no nível do
piso fossem considerados no processamento. As figuras a seguir apresentam a
imagem da análise visual.
Figura 6-3 - Análise de grafo visual, integração global, para a versão da implantação do
estudo preliminar.

Fonte: Elaboração da autora no programa Depthmap versão 10/2011.

Na Figura 6-3, vemos as relações de intervisibilidade entre todos os pontos da
grelha definida para a implantação, em sua versão do estudo preliminar. As áreas de
maior integração visual encontram-se na grande mancha na cor vermelha, no trecho
que fica inicialmente, por trás do bloco da administração. Em seguida, temos as áreas
em laranja, voltadas mais para a fachada oeste, além de uma faixa situada no centro
do empreendimento. Os trechos em amarelo, localizados no encontro de fluxos, no
centro do projeto, em parte dos caminhos entre os núcleos de internação, oficina,
escola e administração, apresentam bons níveis de intervisibilidade, mais ainda não é
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o esperado. Assim, foi realizada outra análise (Figura 6-4), mudando a implantação
proposta inicialmente e a partir dessa nova análise, encontrou-se o equilíbrio entre o
proposto e o conceito norteador do projeto. Nesta nova implantação, a parte central
do espaço da Unidade Socioeducativa será um grande espaço integrado, em forma
de praça, cujos espaços entre os blocos possuem uma grande intervisibilidade, como
podemos observar na Figura 6-4. Nesta figura, a cor vermelha predominante,
destacada ao centro, indica as áreas mais conectadas visualmente. Comprovou-se,
através dos estudos de sintaxe, que os trechos ao longo do muro lindeiros aos lotes
vizinhos, na porção leste-sul do terreno, são os mais segregados visualmente.
Figura 6-4 - Grafo visual, integração global – nova implantação.

Fonte: Elaboração da autora no programa Depthmap versão 10/2011.

A partir dessas simulações e dos novos estudos, optou-se pela proposição de
outra implantação, pautada principalmente no conceito da espiral, para que a
progressão proposta para reabilitação do interno seja também percebida no projeto
(Figura 6-5). Convém ressaltar que todo o conjunto edificado será destinado a abrigar
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30 (trinta) adolescentes, que cumprem medidas em regime de privação de liberdade,
do sexo masculino e com idades de 12 a 18 anos, podendo chegar aos 21 anos, desde
que esse adolescente entre na instituição antes dos 18 anos, onde o mesmo fica
detido, no máximo, por três anos, conforme o ECA.
O complexo foi projetado em 14 blocos distribuídos no lote, sendo todos
térreos, totalizando 3.581,29 m² de área construída em um terreno de 10.364,18 m²,
o que confere a este uma taxa de ocupação equivalente a 34,55 %. Visando facilitar
o controle e a ordem dentro da unidade, e assim viabilizar a ressocialização dos
adolescentes à sociedade, estes serão separados por ato infracional e por idade, após
uma avaliação psicológica, possibilitando o que propõe a instituição, que é reintegrar
na sociedade esse adolescente, reeducando–o para que ele possa então, exercer o
seu papel na sociedade.
Figura 6-5: Nova implantação, após novos estudos.

Fonte: Elaboração da autora.
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O funcionamento da unidade acontecerá da seguinte forma: o adolescente
infrator vem à instituição após passar por outra unidade de acolhimento e de ter que
cumprir a pena em regime fechado. Ao chegar à unidade, passa por uma revista,
recebe um uniforme e já passa a usá-lo, deixando todos os seus pertences com seus
familiares. Após passar por esse procedimento, o próximo passo é ser atendido por
uma equipe de psicólogos, assistente social, advogado e pedagogo, onde ele ficará
sabendo das regras a serem cumpridas e dos seus direitos dentro da instituição. Esse
adolescente irá inicialmente para um núcleo de adaptação, onde permanecerá por três
dias (núcleo laranja), após esse período ele é conduzido para o núcleo amarelo, onde
é separado por idade e por ato infracional e irá cumprir a sua pena, a medida que ele
for tendo bom comportamento ele passará para o núcleo verde, ou se descumprir as
regras vai para o núcleo da sanção (vermelho), onde ele ficará isolado.
O interno assistirá à aula em um único turno, e no contra-turno fará outras
atividades, como oficinas, aulas de dança, aula de computação e práticas esportivas.
As visitas acontecem uma vez por semana no período da manhã. Para isto, a praça e
o restaurante serão o grande ponto de encontro. Já as visitas íntimas acontecem em
dias alternados da visita dos familiares e pra que o interno tenha direito, ele já tinha
que ter, antes de entrar na unidade, uma companheira e comprovar que já mantinha
esse relacionamento.
Quanto aos materiais e sistemas construtivos adequados para uma edificação
voltada para restrição de liberdade de seus usuários, se faz necessária a adoção de
técnicas construtivas que tornem os espaços internos e externos locais seguros, sem
perder o conforto, e que sejam economicamente viáveis. Pensado nestas questões,
foi adotado, como sistema construtivo dos núcleos dos internos, o concreto devido a
sua rigidez e grande segurança que proporciona. O concreto será utilizado nas
fundações, vigas, lajes e nas paredes dos núcleos de internação. Como vedação dos
demais núcleos, optou-se por paredes de fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico
de oito furos, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,10m, chapiscadas e rebocadas
(nas faces voltadas para o interior) com argamassa de cimento e areia, pintada com
tinta lavável na cor branca. As paredes dos banheiros e cozinha serão rebocadas e
revestidas em cerâmica e no teto todos os forros serão executados em gesso.
Para cobrir todos os blocos da unidade optou-se por utilizar laje
impermeabilizada com uma grande cobertura espacial, que faz a união dos blocos,
trazendo uma leveza e plasticidade à edificação, onde em nada remete a um ambiente
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prisional. A ideia é propor uma arquitetura leve, cuja volumetria não transmita a
sensação característica de unidades prisionais. O partido arquitetônico foi pensado de
maneira a agregar as várias características específicas dessa tipologia de edificação,
tais como materiais construtivos de boa resistência e baixa manutenção, adoção de
um sistema estrutural que garanta segurança do patrimônio físico e humano, e ainda
de funcionalidade, além de buscar bons índices de conforto nos ambientes. Neste
sentido e tendo em vista que toda a edificação foi pensada para estar sombreada por
essa grande cobertura, a variedade de gabaritos das edificações/blocos abaixo desta,
proporcionam um certo jogo de volumes entres as edificações (Figura 6-6).

Figura 6-6: Conjunto de fachadas com destaque para a cobertura em estrutura espacial
adotada no projeto.

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Um grande destaque desse projeto é a praça central, local para onde todos os
olhares convergem, todos os caminhos se ligam, os encontros com familiares
acontecem, configurando-a como um espaço prazeroso e de boas relações afetivas,
pois será um lugar onde muitas ações e vivências acontecerão. A praça contará com
uma cobertura formada por uma grande laje impermeabilizada, passarelas e pilares
revestidos em tijolinho aparente (Figura 6-7).

69

Figura 6-7: Vista da Praça central.

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Nas aberturas foram adotados cobogós e brises, o que favorece iluminação e
ventilação naturais, sendo, nesse caso, soluções mais indicadas no que se refere a
segurança e resistência a depreciações. Ainda tratando sobre esquadrias, tanto as
internas, quanto as externas serão em madeira e vidro (nos blocos onde não ofereçam
risco à segurança) em dimensões e detalhes especificados no quadro de esquadrias.
Nas demais áreas onde haja circulação de adolescentes desacompanhados, serão
utilizados também brises e cobogós em concreto, como podemos observar na imagem
abaixo (Figura 6-8).
Figura 6-8: Fachada do Núcleo com detalhes dos brises e cobogós.

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Os muros que dão acesso ao exterior da Unidade terão altura igual a 5,00m,
como também, as distâncias mínimas entre as edificações terão igualmente 5,00m,
de acordo com a legislação. Na quadra poliesportiva, não haverá cobertura, a mesma
será descoberta, terá uma mureta com 0,50 cm e tela para proteção.
Quanto aos pisos da área de convívio dos internos, serão executados em
cimento queimado pigmentado. Para as circulações externas de passeio de pedestres
será usado o piso intertravado, que são blocos pré-moldados de concreto, que
permitem a execução de reparos sem deixar marcas, o que faz deste uma ótima
alternativa de pavimentação, tanto do ponto de vista técnico, quanto o econômico,
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além de ser uma opção que fica entre o rígido e flexível (Figura 6-9). A superfície do
piso intertravado é antiderrapante proporcionando maior segurança e estabilidade nos
trechos de rampa ou curvas, se for o caso, principalmente quando o mesmo estiver
molhado, além disso, é de fácil e rápida execução.
Para a pavimentação da área de estacionamento e das áreas internas, onde
haverá passagem de carro, será utilizado o cobograma (Figura 6-10), que permite uma
maior permeabilidade do solo, contribuindo para uma boa drenagem das águas da
chuva e evitando a impermeabilização do solo.
Todas as soluções propostas buscaram a funcionalidade, de modo a permitir
que a progressão do adolescente dentro da instituição seja visualmente percebida.
Figura 6-9: Piso intertravado.

Fonte: Disponível em: http://www.maski.com.br/index.php. Acesso em: 04 fev. 2017.

Figura 6-10: Cobograma.

Fonte: Disponível em: http://www.maski.com.br/index.php. Acesso em: Acesso em: 04 fev. 2017.
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6.1

QUESTÕES DE HUMANIZAÇÃO
Na proposta desenvolvida, a partir do momento que o tema desse TCC foi

definido, a questão da humanização esteve continuamente presente no processo de
pesquisa e de projeto, envolvendo e tornando mais complexa a tomada de decisões.
A humanização está inserida na definição do conceito, na escolha do partido, no layout
e no dimensionamento dos cômodos, na indicação de materiais e cores, no uso restrito
de grades, na presença de vegetação, etc.
Nesse item as questões que remetem a humanização são trabalhadas sob o
ponto de vista das condições de conforto ambiental, como fator diferencial do projeto,
o que conduziu à adoção de cobogós (Figura 6-11) em algumas fachadas, além do uso
da vegetação. Para verificar os índices de conforto obtidos com as soluções
propostas, foi utilizado o programa de simulação Solar Tool e a Carta Solar. A
humanização também foi buscada através do uso das cores, remetendo à progressão
do menor na instituição.
Figura 6-11: Detalhe Cobogó.

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

6.1.1 Conforto Ambiental
A análise da Fachada Sul (Figura 6-12),em relação ao projeto desenvolvido,
mostraque nos meses de janeiro a março, a mesma está sendo sombreada só nos
primeiros minutos do dia até 5:15h da manhã, já nos meses de outubro a sombra se
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estende até 12h e de outubro a dezembro, a sombra acontece a partir das 16:30h. A
fração do céu visível foi diminuída parcialmente pela sombra dos outros blocos.
Figura 6-12: Carta Solar da Fachada Sul – Bloco de Dormitório uso permanente.

Fonte: Elaboração da autora, no programa Solar Tool, 2017.

Na Fachada Leste (Figura 6-13) a fração do céu visível também sofre
interferência dos blocos vizinhos, nos meses de janeiro a março só haverá sombra
nas primeiras horas da manhã até as 5:15h, nos meses de maio e junho o
sombreamento vai até às 6:15h e nos meses de julho até dezembro a sombra será a
partir das 11:30h da manhã.
Figura 6-13: Carta Solar da Fachada Leste.

Fonte: Elaboração da autora, no programa Solar Tool, 2017.
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A análise da Fachada Norte (Figura 6-14), mostra que nos meses de janeiro,
fevereiro, novembro e dezembro, esta será sombreada durante o dia todo, devido a
influência do muro, já dos meses de março até setembro a sombra ocorre nas
primeiras horas da manhã até as 6:00h e depois só será sombreada a partir das
16:00h.
Figura 6-14 - Carta Solar da Fachada Norte.

Fonte: Elaboração da autora, no programa Solar Tool, 2017.

A Figura 6-15, que se refere ao ponto da quadra de futebol de areia no terreno,
será sombreada nas primeiras horas da manhã até as 7:00h, nos meses de janeiro a
junho e depois só será sombreada após ás 17:00h nos meses de julho a dezembro.
Figura 6-15: Ponto da Quadra no terreno.

Fonte: Elaboração da autora, no programa Solar Tool, 2017.
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Nas fachadas onde identificamos a insolação constante, será usada vegetação
como um atenuante. Como recomendado pela NBR 15220, devido a elevada
temperatura, característica da zona bioclimática Z8, podem acontecer situações nas
quais seja necessário utilizar o recurso de resfriamento artificial no interior dos
edifícios. Para tanto, no interior dos ambientes de uso continuado – salas de aula e
setor administrativo – está prevista a utilização de equipamentos de ar condicionado
tipo Split System. Apesar desta previsão de uso de sistema ativo de conforto, o projeto
foi definido de modo a aproveitar a ventilaçao natural de acordo com a necessidade
de cada zona, o que acontece por meio do uso de mecanismos para controle da
entrada e circulação dos ventos. Seguindo a estratégia de promover a ventilação
cruzada permanente, as janelas foram locadas em paredes opostas de um mesmo
cômodo e receberam bandeirolas com venezianas móveis (que podem ser
movimentadas de acordo com a necessidade), permitindo que o vento percorra todo
o ambiente e o ar quente seja retirado.
Fazendo a análise da abertura leste (Figura 6-16) pela máscara de sombra, foi
observado que até as 10:00h ocorre bastante insolação, mas ela possui a maior
frequência dos ventos no período da primavera e verão. Por estar voltada ao sol
nascente será necessário que seu beiral seja um pouco mais prolongado, a fim de que
fique bem protegida. O sombreamento será fornecido por brises em concreto. No
entanto verificou-se que apenas esta proteção não seria suficiente, desta forma, foi
proposta como complementação desta fachada, o plantio de árvores de pequeno
porte, que além de exercer o papel de proteção integrará o verde da vegetação ao
edificio.
Figura 6-16: Abertura Leste e Carta do dispositivo de sombreamento.

Fonte: Elaboração da autora, no programa Solar Tool, 2017.
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Figura 6-17: Abertura Norte e Carta do dispositivo de sombreamento.

Fonte: Elaboração da autora, no programa Solar Tool, 2017.

Como nesta fachada está localizada a lavanderia dos internos, então o sol que
penetra pela manhã é bem vindo e optou-se por deixar uma esquadria maior de forma
a facilitar a fluidez do vento, o que resultou em uma maior exposição ao sol (06h – 08h
de abril a setembro). A abertura Oeste (Figura 6-18), possui a maior incidência solar e
recebe poucos ventos. No local será colocado um painel de cobogós para proteger
essa fachada da insolação, como também será usada a vegetação entre os núcleos,
com jardins, deixando-os mais humanizados e ventilados.
Figura 6-18: Abertura Oeste e Carta do dispositivo de sombreamento.

Fonte: Elaboração da autora, no programa Solar Tool, 2017.

6.1.2 Vegetação
Um dos objetivos desse projeto é a humanização utilizando a vegetação como
uma aliada, além da utilização de materiais e técnicas que minimizem o aspecto da
rigidez de uma instituição de internação. No projeto, os jardins foram distribuídos em
pátios internos em cada bloco de atividades, dando vida e leveza para esses
ambientes, como também foram colocados jardins entre os núcleos de internação
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proporcionando uma interação desse adolescente com a natureza, remetendo a uma
paisagem contemplativa.
A praça central que é o ponto de interação e de passagem, possui jardins e
bancos em concreto coloridos. Foram locadas, em todo o terreno, diversas áreas
verdes, entre as quais, uma horta, para cultivo e cuidado pelos próprios internos,
utilizada no restaurante da instituição (Figura 6-19).
Figura 6-19: Horta e jardins internos.

Fonte: Elaboração da autora.

Na praça central será usada árvore de grande porte, como exemplo o Ipê
amarelo (Figura 6-20) e o roxo, já nos demais jardins, será utilizada árvore de médio
porte e vegetação rasteira, priorizando as espécies nativas.
Esta escolha se deve ao fato de que se trata de uma árvore alta, bem copada
e, no período da floração, apresenta uma peculiaridade: fica totalmente desprovida de
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folhas. Estas dão lugar às flores - amarelas-ouro, brancas ou roxas. O ipê floresce de
julho a setembro e frutifica em setembro e outubro. O ipê também é plantado em
parques e jardins, servindo para a arborização urbana. As diversas variedades de ipê
recebem os respectivos nomes de acordo com as cores de suas flores ou madeira.
Figura 6-20: Especies de Ipê.

Fonte: Disponível em: http://www.ibflorestas.org.br/blog/tag/ipe/.
Acesso em 04 mai 2017.

6.1.3 Uso de cores
Nas primeiras definições do partido que foi adotado para ordenar os espaços
em função das necessidades apresentadas, vão surgindo formas e volumes que já
pressupõem determinados materiais, quando não, cores já definidas. Os elementos,
estruturais ou de acabamento, trazem, por suas próprias características naturais,
opções e/ou limitações cromáticas que podem variar de uma única opção (pedra,
metal) até milhares delas, com as tintas.
Na arquitetura podemos sentir a cor apenas como uma das muitas
características de um determinado material, mas, na realidade, ela deve aparecer
como a característica que a define e transmite sua intenção. No caso da Unidade de
Ressocialização, o estudo das cores vivas, e de pigmentação intensa e diversificadas
nos blocos contribui para espaços humanizados. A intenção é remeter a cor ao
sistema de progressão e a humanização, tirando essa ideia de que um local com
privação de liberdade tem que ser sombrio e com cores frias. Neste caso, a cor
aplicada, terá uma função dinâmica e decorativa, como também foi criado um espaço,
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no muro posterior, que fica na fachada sul, por trás dos Núcleos de internação, um
espaço para que os próprios internos possam fazer sua arte, como o grafite em muro.
Figura 6-21: Núcleo de internação I – Amarelo

Fonte: Elaboração da autora.

Figura 6-22: Núcleo de internação IV – Verde.

Fonte: Elaboração da autora.

Figura 6-23: Núcleo de Adaptação – Laranja.

Fonte: Elaboração da autora.

Portanto o uso das cores para o desenvolvimento dessa proposta foi muito
relevante, tendo em vista que a cor traz vida ao ambiente e usada de forma correta,
fala por si só, como é o caso dos Núcleos de internação, as cores de cada um (Figura
6-21, Figura 6-22 e Figura 6-23) informam que tipo de medida esse menor está

cumprindo e mostra também a progressão dele dentro da instituição através das
cores.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse TCC teve como tema norteador a humanização em espaços com privação

de liberdade para adolescentes infratores. Desde o início percebeu-se que seria um
desafio, pois trata-se de um tema complexo, que envolve emoções diversas tanto de
cada pessoa que comete alguma infração ou crime e é privada do seu direito de ir e
vir, quanto da sociedade em que se insere. Uma rígida legislação compromete e
dificulta o trabalho dos projetistas de espaços para pessoas com restrições de
liberdade, o que é bastante contraditório, uma vez que a própria lei retira a liberdade
de quem projeta esta tipologia espacial.
O fato da mestranda ter exercido por 5 anos a função de projetista da Fundação
Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC), e ter atuado como chefe do Setor
de Obras, contribuiu para o conhecimento aprofundado da legislação e das
necessidades de quem trabalha e habita nestes espaços. Este domínio da legislação
e da prática projetual de espaços com restrição de liberdade, facilitou o
desenvolvimento desta proposta projetual. Contudo, à medida que o projeto foi sendo
desenvolvido, ficou claro que a experiência não seria suficiente para a concepção e
amadurecimento do projeto, começando pela ausência de literatura e trabalhos nesse
campo de pesquisa, que foi uma das maiores dificuldades encontradas, embora os
poucos textos encontrados tenham se mostrado bem fundamentados, tornando-se
uma valiosa contribuição ao processo de pesquisa.
Atualmente o aprisionamento ainda é a forma de punição dominante e tem
como objetivo a ressocialização do indivíduo através do sistema progressivo e o
oferecimento de atividades educacionais e profissionais. O entendimento de que
existem presos de naturezas diferentes– experiência de vida, motivação para cometer
o crime, natureza do crime – traz a relativização e direcionamento do tratamento penal,
apresentando diferentes tipos de instituição que também podem abrigar diferentes
estágios da pena.
Assim, além de complexa, de modo geral a temática do aprisionamento
polêmica, podendo ser abordada à luz de diversos aspectos – social, moral, histórico,
jurídico, sanitário, arquitetônico – o que permite diversas interpretações e
posicionamentos. Assim, mesmo compreendendo que os objetos têm fronteiras pouco
definidas por estarem inseridos em uma complexa rede de fenômenos, sendo
impossível ignorar suas relações com outros objetos e fenômenos, não se pretendeu
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aqui esgotar o assunto, e sim tratar de um de seus aspectos: a contribuição da
arquitetura.
Nesse TCC foi desenvolvida uma proposta arquitetônica para uma instituição
que abriga adolescentes infratores com privação de liberdade. De modo geral, existem
dois caminhos de atuação nesse campo: o abrandamento do tratamento para presos
menos perigosos, com bom comportamento ou nos estágios finais da pena e o
endurecimento do tratamento para os casos mais extremos. Optou-se por trabalhar
com o abrandamento da pena e a progressão do interno dentro da instituição, desde
que o mesmo obedeça às regras estabelecidas. Partindo desse pressuposto, entendese que a proposta desenvolvida tenha atendido aos objetivos propostos no início do
desenvolvimento desta dissertação.
A possibilidade de desenvolver trabalho pautado num desafio é gratificante.
Nesse sentido, trabalhar com a privação de liberdade, ou seja, com a limitação dos
direito de ir e vir, e, ao mesmo tempo, querer que estes espaços sejam humanizados
e confortáveis faz da arquitetura um objeto de estudo instigante, desafiador, motivador
e, sobretudo, difícil. Assim, espera-se ter fomentado o desejo de enfrentar esse
desafio em outros projetistas e pesquisadores que buscam a humanização como base
de suas pesquisas e projetos, de modo que a contribuir para o surgimento de novas
propostas nesse campo.
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APÊNDICE A – PROJETO FINAL E MAQUETES

A

C

C

B

B

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

A

JUNHO / 2017

PRANCHA

34,55 %

01/19

A

C

C

Taxa de Permeabilidade.................... 65,44%

B

B

ESCOLA
OFICINAS
SALAS
ADMINISTRATIVO

RESTAURANTE
HORTA
QUADRA POLIESPORTIVA
GUARITAS
LIXEIRAS

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

A

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

JUNHO / 2017

PRANCHA

34,55 %

02/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

CORTES A.A, B.B, C.C
FACHADAS 1, 2, 3 E 4; DETALHES 1, 2 E 3
ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

JUNHO / 2017

PRANCHA

34,55 %

03/19

B

A

A

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

B

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

04/19

B

A

A

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

B

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

05/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

06/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

07/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

A

A

A

A

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

08/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

09/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

A

A

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

10/19

B

B

A

A

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

B

B

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

11/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

12/19

B

B

A

A

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

B

ESCALA

B

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

13/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

A

A

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

14/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

A

A

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

DETALHAMENTO OFICINAS
ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

15/19

A

B

B

A
A

B

B

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

DETALHAMENTO ESCOLA
ESCALA

INDICADA

A

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

16/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

DETALHAMENTO ESCOLA
ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

17/19

B

A

A

A

A

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

DETALHAMENTO RESTAURANTE E EDUCADORES
ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

B

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

18/19

EM ARQUITETURA E URBANISMO

- PARNAMIRIM / RN

ULANA VANESSA GRILO CABRAL DE PAIVA
ORIENTADORA

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Gleice Elali

Profa. Dra. Glauce Albuquerque

ASSUNTO

DETALHAMENTO RESTAURANTE
ESCALA

INDICADA

DATA

ULANA CABRAL (84) 99172-3309

TERRENO

SETEMBRO / 2017

PRANCHA

34,55 %

19/19

