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O presente trabalho é fruto de pesquisas, análises e 
comparações, adentrando profundamente em um universo 
de difícil acesso para aqueles que estão do lado de 
cá das grades. Uma discussão que trata a respeito do 
processo prisional feminino, desde seus antecedentes até 
se tornar uma ex-detenta, passando por toda a realidade 
penitenciária durante o cumprimento da pena.

Foi desenvolvido um raciocínio acerca da importância da 
ressocialização nesse caminho e de como a arquitetura 
pode influenciar positivamente no mesmo através da sua 
linguagem sensorial, chegando finalmente ao projeto do 
Centro de Apoio a ex-Detentas, com usos focados na 
regeneração pela qual elas não passam durante o processo 
de detenção.

RESUMO

This work is the result of research, analysis and comparisons, 
entering deeply into a universe of difficult access to those 
who are on this side of the jail grids. A discussion that deals 
with the female prison process, from its antecedents until 
becoming a ex-prisoner going through the penitentiary 
reality during the execution of the sentence.

A reasoning was developed about the importance of 
resocialization in this way and how architecture can positively 
influence it through its sensorial language, finally arriving at 
the project of the Center of Support to ex-Prisoner, with uses 
focused on the regeneration by which they do not pass 
during the detention process.

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

A superlotação nas penitenciárias, tanto femininas quanto masculinas, tem se tornado 
cenário cada vez mais frequente no Brasil e, apesar disso, o índice de violência nas ruas 
não para de crescer. Muito se discute sobre construir mais presídios para aprisionar cada 
vez mais criminoso, e não se percebe o ciclo vicioso de prender sem reeducar e ter 
que prender novamente depois que está sendo gerado sem atingir a raiz do problema: 
diminuir a criminalidade. 

Nossas penitenciárias tem como único objetivo a punição dos internos e os mesmos 
não passam por um processo de regeneração enquanto cumprem a pena, passo que 
deveria ser essencial para o indivíduo voltar a viver em sociedade. Ao invés disso, no 
tempo que passam encarcerados nutrem ódio e frustração dentro de si e na maioria dos 
casos voltam às ruas desacreditados em um futuro diferente do passado e com ainda 
mais vontade de retornar à criminalidade. Dessa forma, o índice de reincidência criminal 
aumenta proporcionalmente ao número de detenções.

A necessidade da ressocialização de ex-detentos está entre os maiores problemas sociais 
brasileiros e precisa ser discutido, afinal “ressocializar” não é uma questão de interesse 
apenas de ex-presidiários, que seriam beneficiados com novas oportunidades de futuro 
em um primeiro momento, diminuir a violência é do interesse de todos os cidadãos e esse 
é o intuito da regeneração de presos na escala da cidade. 

No caso das detentas e ex-detentas mulheres, com características físicas e psicológicas 
diferentes, as peculiaridades do sistema carcerário e pós-carcerário são ainda maiores. 
Para compreender o que é necessário para que esse processo que muitas vezes acaba 
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sendo ignorado seja bem sucedido, é importante analisar a questão prisional desde o seu 
princípio. 

Começando pelo motivo que levou essas mulheres à detenção. Na grande maioria 
dos casos de prisão feminina, principalmente na periferia da cidade de São Paulo, as 
mulheres são presas como coadjuvantes em crimes de tráfico de drogas, envolvimento 
proporcionado por seus parceiros, maridos ou namorados, algumas vezes com 
consentimento, outras por se perceberem envolvidas antes mesmo que aceitassem isso 
e outras sem nem que elas soubessem.

Ao serem condenadas não raro essas mulheres são abandonadas pelos parceiros que 
as colocaram nessa situação e o cenário mais comum de se ver no dia de visitação às 
penitenciárias femininas são mães e filhos dessas mulheres aguardando pra ver suas 
filhas e mães, respectivamente, dificilmente maridos e namorados são vistos aguardando 
para visitar suas esposas e namoradas. Enquanto nas penitenciárias masculinas o mais 
comum é exatamente ver esposas e namoradas aguardando para visitar seus maridos e 
namorados.

Entretanto, o maior problema está dentro das penitenciárias, que não podem ser 
conceituadas como “casas de regeneração”. Sua prática se resume a isolar o indivíduo 
da sociedade por determinado tempo indo diariamente contra os Direitos Humanos 
e exercendo a punição que lhe foi premeditada e depois devolvê-lo à sociedade sem 
nenhuma espécie de reeducação para que sua passagem pela cadeia não se repita, ou 
seja, sem pensar na ressocialização. 

Nas penitenciárias femininas o problema da falta de cuidados e direitos é ainda mais 

agravado. O tratamento que as mulheres recebem é exatamente igual ao dos homens 
nas penitenciárias masculinas, ignorando questões específicas de higiene e de saúde 
feminina, como gravidez e menstruação. Essas situações também são propulsoras para 
que essas mulheres, quando se tornarem ex-detentas, não se sintam pertencentes à 
sociedade de uma forma geral e reincidam no crime e na violência.

Portanto, cumprir a pena atualmente não significa se desvincular desse sistema de forma 
completa, o reflexo do passado penitenciário costuma ser carregado pelo resto da vida. 
Dentre as diversas dificuldades enfrentadas e relatadas por esse público, recomeçar a 
vida após a saída da prisão é a maior delas. Isso ocorre principalmente devido à falta de 
capacitação para entrar no mercado de trabalho em conjunto com as marcas deixadas 
pelo sistema penitenciário problemático combinado com o preconceito por grande parte 
da população.

Visto esse cenário é possível perceber que as detentas femininas estão em uma situação 
de vulnerabilidade ainda maior do que a dos detentos masculinos. No geral essas 
mulheres são influenciadas pelo meio em que estão inseridas e não são consideradas 
criminosas perigosas, mas muitas vezes após a passagem pela detenção saem ainda mais 
condenadas pelo crime do que entraram, o que as levam de volta à vida que tinham antes 
de serem presas podendo voltar a cometer crimes no ciclo vicioso citado anteriormente.

Exatamente por conta disso essas mulheres são as mais interessadas em buscar um 
recomeço para suas vidas, apesar de muitas vezes desacreditadas trabalhar no seu 
processo de regeneração e ter oportunidade de mudar o seu futuro e de seus filhos é 
de grande interesse delas, pois o que muitas temem é que a situação presente influencie 
no futuro de seus filhos, tal como problemas que enfrentaram com os pais no passado 
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influenciaram no presente das mesmas. O intuito da ressocialização de ex-detentas é 
dar um ponto de partida para essa crescente parcela da sociedade ao voltarem para a 
sociedade.

Para contribuir com esse recomeço e trabalhar no processo de regeneração, a existência 
de um Centro de Apoio1 especializado em ressocialização de ex-detentas é essencial. 
Contando com usos que podem ser encontrados separadamente em unidade públicas, 
como escolas técnicas, UBS e creches públicas, o objetivo da instituição é concentrar 
as principais necessidades dessas mulheres em um único espaço para que sejam de 
fácil acesso a todas, sem receio de serem recebidas com preconceito e com tratamento 
específico para quem está em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes elas não procuram 
esses serviços separadamente por não se sentirem pertencentes à sociedade. O intuito 
é que o centro seja como uma parte final do processo de cumprimento de pena, mas em 
liberdade e por livre e espontânea vontade. 

O programa do “Centro de Apoio a Ex-Detentas” pode ser dividido em duas partes: a 
restrita e a aberta ao público geral. O setor de livre acesso é subdividido em: restaurante; 
galeria de arte; biblioteca e auditório, além de ampla área de convivência com praças e 
áreas verdes. Esse setor é importante para que as ex-detentas convivam com todos os 
tipos de público, além de serem muito importantes para apoiar o setor de acesso restrito 
que se subdivide em: educacional, contando com cursos profissionalizantes e cursos 
artísticos; creche; abrigo temporário; atendimento psicológico e área jurídica, tudo voltado 
para o público feminino específico. A restrição do setor é importante para que o Centro 
não perca o caráter que se tem como intenção, podendo assim atender a todas as ex-

1 Projeto desenvolvido no Trabalho Final de Graduação – TFG com embasamento na presente monografia.

detentas.
O objetivo do Centro como instituição é reinserir a mulher em questão na sociedade e no 
mercado de trabalho, conduzindo a uma experiência profissional e a não reincidência na 
criminalidade.

O cenário escolhido para o projeto está na região da Vila Guilherme2, no encontro das 
vias Avenida Otto Baumgart e Travessa Simis, local onde hoje se encontram tendas 
para realização de eventos diversos. O bairro carrega uma memória carcerária do antigo 
Complexo Penitenciário Carandiru, onde atualmente se encontra o Parque da Juventude 
e a Penitenciária Feminina da Capital. A ideia de localizar o projeto próximo à única 
penitenciária feminina da cidade de São Paulo se deu pelo desejo de que todas as 
mulheres que saiam da cadeia após o cumprimento de suas respectivas penas sejam 
indicadas para passarem pelo Centro de Apoio com facilidade de acesso. 

Além disso, a região de implantação do projeto possui um fluxo intenso de pedestres 
de passagem durante o dia meio a uma escassez de equipamentos urbanos para os 
mesmos. Os equipamentos da região são focados no automóvel, muitas vezes tendo 
que atravessar estacionamentos para acessar o edifício a pé. Portanto, outro objetivo do 
projeto é que apesar de ser uma instituição focada em um público muito específico, seja 
um equipamento público para o pedestre de forma geral, possibilitando a permeabilidade 
do usuário para dentro da quadra sem que se sintam intimidados além de contar com 
usos culturais e de acesso irrestrito no pavimento térreo.

2 Bairro localizado na Zona Norte da cidade de São Paulo.



1A QUESTÃO PRISIONAL FEMININA: 
A CONDIÇÃO DA DETENTA E EX-DETENTA EM SÃO PAULO
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1.1. CARACTERIZANDO O PÚBLICO ALVO

O público alvo que o Centro de Apoio pretende alcançar é a mulher ex-detenta da cidade 
de São Paulo. Para que essa intenção seja bem sucedida é imprescindível conhecê-las a 
fundo, com suas particularidades, restrições e necessidades, para compreender do que 
elas realmente precisam após a saída da penitenciária.

Segundo Drauzio Varella1 os relatos de presas femininas são de arrependimento, de 
vergonha pela situação em que se encontram e de intenção em mudar o futuro, já que 
alterar os atos do passado já não é mais possível. Diferente dos presos masculinos, 
cujos relatos muitas vezes são de orgulho pelos crimes cometidos e pela coragem que 
transparece pelos seus feitos.

Negar a autoria dos crimes cometidos também é frequente em cadeias masculinas, 
mas entre eles não são poucos os que se declaram bandidos, traficantes, ladrões e 
até matadores com uma ponta de orgulho, especialmente quando estão entre os seus 
pares ou diante de uma figura como a do médico em que confiam. Salvo exceções, 
as mulheres fazem de tudo para esconder a autoria das contravenções e dos crimes 
praticados. [...] Para explicar o crime que as levou à prisão, repetem um mantra: “Estava 
no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada.“ (VARELLA, 2017, p.30)

Na grande maioria dos casos o motivo pelo qual essas mulheres foram presas é o 
envolvimento em crimes do parceiro como coadjuvantes e não como criminosas efetivas, 

1 Antônio Drauzio Varella é um médico oncologista, cientista e escritor brasileiro que trabalhou no Carandiru e na 
Penitenciária Feminina de São Paulo.

além disso, quando são pegas costumam ser deixadas 
de lado por parte dos parceiros que as colocaram nessa 
situação. Segundo dados do documentário Se eu não tivesse 
amor2, 9 em cada 10 detentas são presas nesse cenário.

Em relato de uma das detentas representadas no 
documentário, Luciana Campos Tavares, condenada por 
tráfico ao ajudar o namorado com o transporte das drogas 
e depois abandonada, lamenta as consequências geradas 
pelos seus atos: “Deixei meu filho lá fora crescendo sem mim, 
igual eu cresci sem a minha mãe, é a pior coisa que podia 
ter acontecido”. O arrependimento também ficou claro, por 
exemplo, na frase de Jéssica Borges Cabeço ao perguntarem 
qual é o seu maior sonho hoje: “O meu maior sonho é, sem 
dúvidas, recomeçar”.

As mulheres citadas e todas as outras que se encontram em 
situações iguais ou semelhantes, cometeram erros e precisam 
pagar por eles; esse é o objetivo das penitenciárias: punir 
para ensinar que aquilo não deve se repetir. No entanto, elas 
também precisam de apoio após o cumprimento da pena, 
para contribuir com esse recomeço tão desejado por elas. 

2 Dirigido por Geysa Chaves, o documentário foi gravado na penitenciária 
Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, no ano de 2009, com detentas envolvidas em 
crimes de maridos ou namorados.

Imagem 01
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1.2. A NECESSIDADE DE UM LOCAL ESPECIALIZADO 

O Centro de Apoio a ex-Detentas oferece em seu programa os usos que elas sentem 
falta nesse processo, por conta disso é de extrema importância estudar o público 
minuciosamente, principalmente nos relatos que elas dão sobre os planos que tem para o 
futuro e, dessa forma, auxiliar no processo de regeneração das mesmas.

A situação de vulnerabilidade em que as mulheres ex-detentas geralmente se encontram 
existe principalmente por conta dos fatores citados anteriormente, por serem usadas pelos 
parceiros para que eles próprios se protejam em seus atos criminosos, por se entregarem 
completamente a esses relacionamentos e depois serem abandonadas, tanto por esses 
homens quanto pelas suas famílias.

Há anos procuro entender as razões que levam as famílias a visitar o parente preso, enquanto 

esquecem a irmã, a filha ou a mãe no cárcere. Talvez porque a prisão de uma filha ou da mãe 

envergonhe mais do que a de um filho ou a do pai, já que a expectativa da sociedade é ver as 

mulheres “no seu lugar”, obedientes e recatadas. (VARELLA, 2017, p. 271)

Em seguida vem o arrependimento e, portanto, a grande probabilidade de que o apoio 
trazido pelo Centro tenha sucesso e leve-as para uma vida longe do crime, afinal, elas são 
as maiores interessadas nisso.

1.3. A MULHER DETENTA E EX-DETENTA EM NÚMEROS 

Outro ponto importante para entender melhor quem é o público e do que ele precisa, é 
analisar os dados numéricos de pesquisas realizadas com fundamentos penitenciários, 
como por exemplo o Infopen1, levantamento de dados realizado pelo Depen2.

Segundo dados divulgados nessa pesquisa, no ano 2000 a população carcerária feminina 
no Brasil era composta por 5.601 detentas, o que representava 3,2% da massa prisional 
se comparada com a população prisional masculina do país. Desde então esse número 
vem aumentando gradativamente. No ano de 2016, foi registrado um número de 44.721 
mulheres detentas em território brasileiro e, apesar da população carcerária ter se elevado 
em ambos os gêneros, as mulheres passaram a representar 6,8% do total da massa 
prisional, mais do que o dobro do ano 2000.

Isso significa um aumento de 698% em 16 anos, ou seja, um avanço de quase 44% ao 
ano. Um número extremamente alto se comparado a outros países. No entanto, desse 
total de mulheres presas, 43% delas ainda estão aguardando julgamento, ou seja, quase 
metade delas está detida provisoriamente antes mesmo de terem sido condenadas.

Atualmente, o Brasil é o quinto país com maior população carcerária feminina do mundo. 
Já dentro do próprio país, o estado com a maior concentração de mulheres presas é, de 
longe, São Paulo, com 15.101 detentas, representando 33% do total brasileiro. Seguido por 
Minas Gerais, com 3.279 detentas, menos de um quinto do estado de SP, representando 
7% da população feminina carcerária total no Brasil.

1 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
2 Departamento Penitenciário Nacional
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Ainda segundo essa mesma pesquisa, o motivo pelo qual elas são presas são, na grande 
maioria dos casos, o mesmo: tráfico de drogas. Esse crime representa 60% dos casos de 
detenção feminina, ainda que ocupando cargo de coadjuvante, e não de chefia. Seguido 
de furto, com 9% dos casos; Roubo, com 8%; Homicídio, com 7%; Venda ilegal de armas, 
com 4%; Latrocínio, com 2%; Receptação, com 1%; Formação de quadrilha, com 1%; E 
outros crimes em geral, com 8%.

Para lidar com um público de ex-detentas também é de grande relevância verificar em 
torno de quantas delas são soltas por ano após finalizarem seus cumprimentos de pena. 
Em 2016, ano em que a pesquisa foi atualizada pela última vez, entraram na prisão 
18.274 mulheres, enquanto saíram da mesma, 13.423 mulheres. De acordo com essa 
comparação, a população prisional feminina tende a continuar subindo ano a ano.

A faixa etária da massa prisional feminina no Brasil é bastante variada, exceto por idades 
muito elevadas. A fração que possui o maior número de detentas é a de idades entre 18 
e 24 anos, representando 28% do total, o que indica que quanto mais jovem se é, mais 
vulnerável a cometer crimes se está, principalmente por terem menos vínculos familiares e 
mais vínculos amorosos, que podem levá-las a cometer crimes. Seguido pela faixa etária 
de 25 a 29 anos, com 25%; 30 a 34 anos, 20%; 35 a 45 anos, 20%; 46 a 70 anos, 7%; 
Mais de 70 anos, 0%. Através dessa análise é possível notar que o número de detenções 
é inversamente proporcional à idade da mulher. Ou seja, quanto maior a idade, menor o 
número de detentas, e quanto mais jovem, maior é esse número.

Migrando da escala nacional para a escala municipal, a única penitenciária feminina da 
cidade de São Paulo, a Penitenciária Feminina da Capital, apresenta valores de pesquisas 
condizentes com o restante do país. 

Por exemplo, o número de mulheres presas nessa unidade atualmente é de 2.875 detentas 
e, por ano, saem da penitenciária em torno de 1.500 detentas após o cumprimento de 
suas penas, isso representa aproximadamente 50% da população carcerária total dessa 
unidade. Se comparar à escala nacional, o número de mulheres soltas representa 30% do 
total brasileiro. Apesar de não serem valores iguais, eles se assemelham pelo fato de que 
a quantidade que sai é menor do que a que entra, mantendo a tendência de aumentar 
essa população com o passar do tempo.

Ter esses números em mente para projetar um Centro de Apoio para ex-Detentas é 
essencial para que atenda a todo o público que se pretende, sem ter capacidade excessiva 
nem faltante, além de compreender quais usos do Centro atenderão a cada subgrupo de 
ex-detentas.

Imagem 02 Imagem 03
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1.4. ESPECIFICIDADES DA CONDIÇÃO PRISIONAL FEMININA

A situação das penitenciárias femininas, que diariamente ignoram o fato de se tratarem 
de mulheres, e dão o mesmo tratamento que recebem os detentos homens, faz com 
que essas mulheres se sintam injustiçadas na prisão e não pertencentes ao restante da 
sociedade, muitas vezes voltando para a vida que tinham e sendo reinseridas no mundo 
do crime.

Esse tratamento pode ser exemplificado pelo relato que uma detenta deu à escritora Nana 
Queiroz1 para o seu livro, em que demonstra a realidade das penitenciárias femininas, 
principalmente no sentido de serem igualadas aos homens dentro da cadeia. Essa 
mulher, uma estudante de direito que teve o nome substituído por Júlia para preservar sua 
identidade, foi presa por acobertar um crime de sequestro do ex-namorado:

Foi enviada para a prisão temporária por trinta dias, antes de ser acusada como cúmplice de 

sequestro, responsável pela alimentação das vítimas em cativeiro. Dos trinta, apanhou uns 25, 

nem que fosse só um tapa. Decidida a fazer valer seus direitos constitucionais — afinal, tinha 

estudado direito pra quê? —, Júlia pediu para fazer exame de corpo de delito e queixa contra 

abusos. Um policial a acompanhou até o Instituto Médico Legal (IML). Entraram na sala, o policial 

encarou o médico e disse: 

— Beleza, doutor? 

— Beleza, pode levar — respondeu o médico. Nem sequer havia olhado para ela. 

— Assim, como se eu tivesse sido examinada, e eu não fui. 

(QUEIROZ, 2015, p. 22)

1 Nana Queiróz é jornalista formada pela USP e escritora, entrou na lista de mulheres mais destacadas de 2014 
do UOL e foi finalista do Troféu Mulher Imprensa em 2016

Imagem 04
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Apanhar como punição em prisão temporária não é exclusividade desse relato, na verdade 
acontece com frequência em detenções e como forma de tortura para entregar cúmplices 
em crimes. Esse tipo de atitude não regenera e não torna a detenta apta para retornar à 
sociedade, apenas a deixa ainda mais desestabilizada e ainda mais despreparada para 
retornar às ruas. 

Além disso, questões exclusivas femininas de higiene e saúde são, muitas vezes, 
deixadas de lado, como necessidades especiais com gravidez e menstruação. Sem ter 
direito à absorventes o suficiente, mulheres em períodos menstruais em penitenciárias 
femininas usam miolo de pão como substitutos de absorventes internos, correndo riscos 
de infecções.
Outro problema enfrentado por mulheres presas, agora por fatores externos e não mais 
internos, é a solidão. Como citado anteriormente, elas são frequentemente abandonadas 
por seus parceiros e por suas famílias, diferente do que acontece nas penitenciárias 
masculinas, sempre com filas na entrada em dia de visita e, não raro, com barracas de 
acampamento na noite anterior a esse dia.

De todos os tormentos do cárcere, o abandono é o que mais aflige as detentas. Cumprem suas 

penas esquecidas pelos familiares, amigos, maridos, namorados e até pelos filhos. A sociedade 

é capaz de encarar com alguma complacência a prisão de um parente homem, mas a da mulher 

envergonha a família inteira. Enquanto estiver preso, o homem contará com a visita de uma 

mulher, seja a mãe, esposa, namorada, prima ou a vizinha, esteja ele num presídio de São Paulo 

ou a centenas de quilômetros. A mulher é esquecida. (VARELLA, 2017, p. 38)

O machismo da sociedade presente dentro das famílias reflete-se na recuperação das 
detentas. Muitas são abandonadas pelos familiares ao entrarem na prisão, e acabam 

enfrentando problemas psicológicos muito comuns nas 
penitenciárias femininas. Isso faz com que diminua o 
interesse delas em reconstruir uma vida fora da prisão 
com uma perspectiva de futuro diferente para si mesma e 
para os seus filhos. Situações como essa contribuem para 
que elas se afundem ainda mais na criminalidade quando 
voltam à sociedade e se veem completamente sozinhas, 
com pais, filhos e maridos distantes e sem interesse em 
reinseri-las na família.

Além das dificuldades encontradas dentro das 
penitenciárias, outros problemas aparecem após a 
saída: não se sentir pertencente à sociedade, não ter 
oportunidades de emprego, não aceitação da família e 
amigos. Questões como essas podem acarretar no retorno 
à criminalidade e na possibilidade de voltar à prisão. A busca 
dessas mulheres por liberdade vai além do cumprimento 
da pena estipulado pelo sistema judiciário, envolve todo o 
preconceito de uma sociedade e muitas vezes acaba por 
ser uma condenação eterna. 
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1.5. PROGRAMAS DE APOIO EXISTENTES

Atualmente, já existem alguns programas de apoio para esse público, que buscam auxiliar 
na ressocialização. No entanto, nenhum especificamente como o Centro de Apoio a ex-
Detentas tem o intuito de ser, com foco na mulher ex-detenta e unificando diversos usos 
que possam contribuir nesse processo. Dentre aquilo que já é existente, pode-se destacar 
alguns deles.

1.5.1. APAC (Associação de Proteção de Assistência aos Condenados)

A APAC é um programa federal de recuperação e reintegração social de detentos e 
funciona como um modelo de humanização do sistema penitenciário brasileiro, com 
uma metodologia de valorização humana. O maior objetivo da APAC como entidade é 
promover a justiça.
O programa defende os Direitos Humanos, meio a uma sociedade que busca, cada vez 
mais, punir severamente os condenados e construir presídios de segurança máxima. 
Práticas que geram ainda mais necessidade de ressocialização dos indivíduos e da 
humanização das cadeias.
Com o lema de “Matar o criminoso e salvar o homem”, a Associação de Proteção de 
Assistência aos Condenados tem caráter religioso e auxilia o Poder Judiciário e Executivo, 
e os seus princípios são: a ordem, o trabalho, o respeito e o apoio da família do detento. 
Atuando dentro dos presídios, o objetivo é trazer a humanização sem deixar de lado o 
intuito da punição, minimizando, assim, a reincidência criminal e promovendo condições 
para que o indivíduo em questão possa se recuperar e ressocializar.
Apesar da primeira unidade da APAC ter sido em São José dos Campos, no estado de 
São Paulo, no ano de 1972, atualmente a unidade de Itaúna, no estado de Minas Gerais, 

é referencia internacional pelo seu caráter humanitário. 
Hoje já são 100 APACs em todo o Brasil, além de ter se 
extendido para outros países: Alemanha, Argentina, 
Bolívia, Bulgária, Chile, Cingapura, Costa Rica, El Salvador, 
Equador, Eslováquia, Estados Unidos, Inglaterra e País de 
Gales, Latvia, México, Moldovia, Nova Zelândia e Noruega. 
Além disso, o programa foi reconhecido pela ONU1 como 
alternativa de humanização e tratamento penitenciário.

1 Organização das Nações Unidas
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1.5.2.  Programa Começar de Novo

O Programa Começar de Novo foi criado pelo CNJ1, e 
incentiva empresas a darem uma segunda chance para 
aqueles que já foram presos, oferecendo postos de trabalho 
a ex-detentos em troca de incentivos fiscais. 

As vagas ficam disponíveis em um “Portal de Oportunidades” 
na internet, onde as empresas interessadas anunciam os 
cargos que tem disponíveis para esse público, que vai ao 
portal em busca de empregos.

Esse programa federal visa a sensibilização da sociedade 
perante esses indivíduos, com o slogan “Quem já pagou 
pelo que fez, merece a chance de Começar de Novo”, o 
objetivo é promover a cidadania e diminuir a reincidência 
criminal. 

O Começar de Novo criou também a “Cartilha da Pessoa 
Presa” e a “Cartilha da Mulher Presa”, que auxilia nos direitos 
e deveres desses cidadãos, além de conselhos, como por 
exemplo, o entendimento de um habeas corpus ou o auxilio 
para redigir uma petição simplificada em requerimento de 
um benefício.

1 Conselho Nacional de Justiça

As empresas que participam do programa recebem o Selo do Programa Começar de Novo. 
Esse selo beneficiará o empresa por meio de outorga, de forma que tanto o empregado 
como o empregador sejam beneficiados, dando uma oportunidade de trabalho a uma 
pessoa que dificilmente seria aceita sem restrições em alguma empresa, e dando um 
incentivo à empresa que o fizer, possibilitando inclusive que reconheça a capacidade 
profissional do ex-detento e reduzindo a ideia de preconceito e medo que se tem para 
contratar esse público.

No entanto, muitas das empresas imersas no Programa Começar de Novo visam apenas 
o benefício próprio de receber incentivos fiscais e, geralmente, não valorizam o trabalho 
do empregado ex-detento. Por conta disso, a capacitação profissional é muito importante, 
principalmente quando se trata desse público, para que o trabalhador seja valorizado no 
mercado de trabalho e possa construir uma carreira.
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1.5.3. Lei Federal Nº 13.257, de 8 de março de 2016

A Lei 13.257 de 2016, procura beneficiar, dentre diversas outras questões, mulheres 
gestantes ou com filhos de até 12 anos que ainda não foram condenadas pela justiça, 
podendo substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com exceção daquelas que 
cometeram crimes de violência contra os seus próprios filhos. Ou seja, as mulheres nessa 
situação podem aguardar confinadas em suas residências pelo julgamento.

Essa lei é um grande avanço no tratamento do STF1 em relação aos Direitos Humanos, 
considerando as necessidades especiais que essas mulheres têm, não é de extrema 
necessidade que as mesmas fiquem detidas antes mesmo de serem condenadas.

1 Supremo Tribunal Federal
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Essa decisão do Supremo se deu devido a um habeas 
corpus protocolado por defensorias públicas que defendem 
os direitos das crianças, para possibilitar que o convívio 
delas com suas mães seja mantido sem que essas 
crianças precisem estar dentro do ambiente prisional, o 
que prejudica o desenvolvimento infantil.

As poucas penitenciárias, teoricamente, capacitadas 
para receber crianças, na realidade não são adequadas 
para que isso ocorra, portanto a permanência desses 
indivíduos em suas casas é de extrema importância. E o 
acompanhamento da mãe, que muitas vezes é a única 
responsável pela criança, também deve ser preservado 
sempre que possível.

No entanto, apesar da legislação estar vigente, isso nem 
sempre acontece efetivamente. A aplicação da lei não é 
automática e necessita do deferimento ou indeferimento de 
um juiz. Como ainda é muito difícil controlar o cumprimento 
de prisão domiciliar devido à falta de fiscalização, a 
aceitação por partes dos juízes ainda é muito pequena, 
raramente um pedido de substituição de prisão preventiva 
por prisão domiciliar para uma gestante ou mãe de filhos 
pequenos é aceito, exceto em casos muito específicos e 
extremos. 
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2.1.  A IMPORTÂNCIA DA RESSOCIALIZAÇÃO

A reincidência criminal no Brasil é dado frequente e crescente, há um motivo para essa 
recorrência: a não ressocialização dos presos, combinado com outros diversos defeitos do 
sistema carcerário brasileiro, como a violência dentro das penitenciárias. Enquanto esse 
cenário não sofrer uma alteração, reincidir no crime vai continuar sendo mais cotidiano do 
que ser recuperado, tal como está acontecendo atualmente. 

Segundo Cezar Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 
Nacional de Justiça, 7 em cada 10 presos brasileiros voltam a cometer crimes, um dos 
maiores índices do mundo. Ou seja, mais da metade dos detentos não se recupera na 
prisão e o tempo de pena estipulado pela justiça acaba servindo como planejamento pros 
crimes futuros após a saída da penitenciária, ou até mesmo ainda dentro dela enquanto 
cumpre a pena. Isso quando o ambiente carcerário em conjunto com a convivência com 
outros internos não aumenta ainda mais o interesse por se manter na criminalidade. 

2.2.  A EDUCAÇÃO

Dentre os principais elementos propulsores para a mudança de vida desses indivíduos, 
pode-se destacar a educação. Segundo pesquisa de Reincidência Criminal no Brasil, 
realizada pelo IPEA1, dentre a amostra analisada, 58,5% dos condenados reincidentes no 
Brasil possuem Ensino Fundamental Incompleto, enquanto apenas 0,7% possuem Ensino 
Superior Completo ou Pós-Graduação. Analisando esse cenário, fica clara a importância 
da educação na não reincidência criminal e da capacitação profissional no processo de 
ressocialização.

Através dessa pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dados coletados 
mostram também que a reincidência é mais frequente em faixas etárias menos elevadas, 
um dos motivos para isso é o simples fato de que esses indivíduos tem mais tempo de vida 
para cometer crimes após a saída da cadeia do que aqueles com idades mais avançadas. 
Por conta disso é importante que a ressocialização seja direcionada principalmente para 
esse público.

1 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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Além disso, a parcela jovem necessita ainda mais da educação, pois sem estudos com 
certeza serão encontradas diversas outras barreiras ao longo da vida que podem gerar 
frustrações e recaídas, tal como o baixo índice de escolaridade entre as classes sociais 
menos favorecidas está entre os principais motivos para a entrada no mundo do crime, 
a educação é elemento essencial para a saída dessas circunstâncias após a passagem 
pela detenção. A educação abre portas na vida de qualquer pessoa, na de uma ex-detenta 
não é diferente.

A baixa escolaridade da população carcerária feminina nos remete a pensar sobre o papel da 

educação e qual sua efetividade no processo de ressocialização. Como já foi dito, a escolarização 

dentro da prisão tem como finalidade a formação das presas nos ensinos fundamental e médio e 

sua ressocialização do ponto de vista social, moral e ético. Como vimos nos dados apresentados, 

a educação influencia consideravelmente na vida profissional anterior ao período do cárcere. 

Educação, qualificação e trabalho são, portanto, os pilares da ressocialização. A elevação do 

nível escolar é essencial para que as apenadas consigam melhores oportunidades de trabalho e 

inserção social após o cumprimento de sua pena. (CUNHA, 2010, p. 18)

Atualmente, se inserir no mercado de trabalho é uma tarefa muito difícil para quase todas 
as pessoas, sejam elas jovens ou não. A cada ano que passa, as possibilidades de 
especialização são alteradas e ampliadas, necessitando de cada vez mais capacitação 
para ocupar os melhores cargos. A concorrência estar buscando sempre um passo a 
frente ao se especializar faz com que as vagas no mercado fiquem ainda mais difíceis de 
serem conquistadas. 

Isso ocorre em qualquer área e classe social, portanto para um público de ex-detentos que 
somam essas dificuldades com a questão do preconceito e do medo dos empregadores 

para com essas pessoas, conseguir um emprego formal é uma tarefa bastante árdua. 
Além disso, nos casos femininos o problema se agrava. A questão da mulher junto com 
o preconceito que essas sofrem no ambiente profissional já é complexa, quando se trata 
da mulher ex-detenta mais ainda. 

Se a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho já é grande, se manter nele é 
um problema a parte. Portanto, é importante que os cursos profissionalizantes estejam 
sempre se aprimorando de acordo com a atualidade e possibilitem que as ex-detentas 
continuem se especificando na área escolhida ao longo dos anos.

A educação voltada para a população carcerária feminina deve estar sensível às necessidades 

que esta população demanda, bem como deve possibilitar a desconstrução do sexismo enquanto 

relação de poder e subordinação. Além disso, a educação deve se integrar a uma política séria de 

qualificação profissional e trabalho no cárcere. As atividades de trabalho e educação na prisão 

não podem ser encaradas como mais uma ocupação para a reeducanda cumprir seu tempo de 

pena mais tranquila, mas deve fazer parte de um projeto consistente de resgate da dignidade 

humana e possibilidade de novos sonhos e rumos, quando do cumprimento desta pena. A ação 

educativa como meio para a ressocialização deve resgatar a dignidade humana das mulheres 

presas, permitindo a atividade criadora e a construção da autonomia. (CUNHA, 2010, p. 19)

A escolha dos cursos profissionalizantes a serem ministrados no Centro de Apoio a ex-
Detentas deve levar em conta esses fatores: o trabalho da mulher não pode mais ser visto 
como hobbie para ocupar o seu tempo, mas sim como um trabalho sério. Atualmente, 
muitas dessas mulheres são chefes de família e as principais responsáveis por cuidar de 
seus filhos, inclusive financeiramente.
Certas profissões, mesmo que não menos honestas, podem aumentar o preconceito e 
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essa noção machista de trabalho feminino ser menos importante que ainda se é visto 
frequentemente. Por conta disso a ideia foi de trazer cursos profissionalizantes que não 
remetam a nenhum gênero específico. 

O intuito de utilizar a educação como elemento de apoio na ressocialização de ex-detentas 
é resgatar essa dignidade das mulheres que foram presas e permitir que com o próprio 
esforço de seu trabalho consigam trilhar um novo caminho para o seu próprio futuro e 
daqueles que dependem dela.
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2.3.  A MORADIA
Uma outra questão delicada no universo de ex-detentas é a moradia. Muitas vezes se tem a 
força de vontade de ir atrás dos estudos, de construir um novo futuro e de recomeçar após 
o cumprimento da sua pena, mas não ter uma moradia pode ser uma barreira para todos 
esses planos. Devido ao comum abandono da mulher na prisão muitas delas se veem 
perdidas ao serem soltas, suas famílias não as aceitam mais ou elas têm vergonha de voltar 
para casa e encontrar com aqueles que estão decepcionados com suas atitudes. Por conta 
disso podem acabar na rua, passando ainda mais dificuldades do que antes e novamente 
vulneráveis a cometer crimes.

Outro cenário são aquelas que saem e voltam a morar com seus parceiros com quem 
moravam antes, muitas vezes chefes do crime pelo qual elas foram presas e se reinserem 
na mesma realidade que estavam antes de irem pra cadeia. Nessa situação muito 
provavelmente elas continuarão agindo ilegalmente e terminarão indo para a penitenciária 
novamente.

No relato de uma detenta na Penitenciária Feminina de São Paulo presa por tráfico de 
drogas, ela deixa nítida a incerteza do seu rumo ao sair dali:

- Se eu voltar para aquela vida, nunca mais recupero meu filho.

- E quando sair, para onde você vai?

- Não sei. Não tenho para onde ir nem conheço alguém que possa me dar uma chance. 

(VARELLA, 2017, p. 71)

Para as mulheres que não raro sofrem dessas dificuldades ao saírem da penitenciária, 
a existência de um abrigo temporário onde elas possam se estabelecer por um período 
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até organizar suas vidas é 
imprescindível. É importante 
que esse local acolha e 
possibilite a socialização 
com outras mulheres na 
mesma situação, inclusive 
aquelas que já passaram por 
isso, estão se recuperando e 
conquistando um novo local 
para ficar e realizar os seus 
sonhos para dali em diante.

O fato de existir um local 
com essa funcionalidade 
dentro do Centro de Apoio 
que já se encontra próximo 
à Penitenciária Feminina de 
São Paulo, facilita o acesso 
das ex-detentas ao serem 
libertadas e tem maiores 
possibilidade de atingi-las 
antes que elas terminem 
em um dos cenários citados 
anteriormente.
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No entanto, a maioria dessas mulheres possuem filhos e recomeçar a vida sozinha não 
é uma possibilidade. A maior dor das mães ao serem presas é a separação dos seus 
descendentes e ao sair o primeiro desejo é reencontra-los, normalmente já crescidos e 
com suas vidas feitas muitas vezes no mesmo caminho que a mãe seguiu: o crime.

A separação dos filhos é um martírio a parte. Privado da liberdade, resta ao homem o consolo de 

que a mãe dos seus filhos cuidará deles. Poderão lhes faltar recursos materiais, mas não serão 

abandonados. A mulher, ao contrário, sabe que é insubstituível e que a perda do convívio com as 

crianças, ainda que temporária, será irreparável, porque se ressentirão da ausência de cuidados 

maternos, serão maltratadas por familiares e estranhos, poderão enveredar pelo caminho das 

drogas e do crime, e ela não os verá crescer, a dor mais pungente (VARELLA, 2017, p. 45)

Quando a mãe é solta com os filhos ainda crianças, esse rumo pode ser alterado 
e depende das atitudes dela. Para que o centro consiga atender a todos os tipos de 
mulheres ex-detentas, inclusive as mães de filhos pequenos, é necessária a presença 
de uma creche com possibilidade para que tanto as mães que frequentam os cursos 
profissionalizantes ao longo do dia ou as já empregadas que trabalham fora deixem seus 
filhos temporariamente na creche durante os seus afazeres, ou ainda para aquelas que 
estão morando no abrigo deixem seus filhos integralmente, inclusive no período noturno.

Esse uso contribui no processo de ressocialização porque as ex-detentas que também 
se enquadram na maternidade tem o direito de participar do Centro de Apoio sem que 
precisem abandonar os seus filhos, atingindo assim um maior número de público alvo 
visto que, além da maioria dessas mulheres terem filhos, uma grande porcentagem delas 
tem crianças pequenas.

2.4.  OS FILHOS
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Além disso, trazer esses meninos e meninas que estão iniciando suas vidas para um local 
que busca reduzir a criminalidade, com princípios e ensinamentos daquilo que é certo e 
errado, além de estarem próximos de suas mães, mulheres que estão lutando contra os 
seus erros do passado, é um passo a frente para que no futuro sejam homens e mulheres 
de bem, longe das drogas e da criminalidade.
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2.5.  O PSICOLÓGICO

Evitar os problemas psicológicos que podem surgir nessas crianças é tão importante 
quanto cuidar do psicológico dessas mães imediatamente ao sair da penitenciária, em 
geral muito abalados devido às condições pelas quais passaram e que podem acarretar 
em danos eternos a si mesma e aos familiares com quem convive. 

Essas questões podem inclusive vir de antes dessas mulheres serem presas, por 
problemas em casa ou pessoais e são potencializados dentro das celas. Muitas vezes 
esses são até mesmo o motivo pelo qual agiram ilegalmente e foram presas. Dentre 
os casos contados pelo Dr. Drauzio Varella em seu tempo trabalhando como médico 
na Penitenciária Feminina de São Paulo, muitos incluem violência sexual na infância ou 
adolescência, marcas que ficam nessas mulheres pelo resto de suas vidas, principalmente 
sem ajuda psicológica.

A maioria dos crimes de estupro não é cometida pelo homem que ataca a mocinha num beco 

ermo. Os agressores mais frequentes são os que se aproveitam da proximidade de vítimas 

indefesas. São padrastos, tios, avôs, primos mais velhos, filhos do companheiro da mãe, amigos 

da família ou vizinhos que gozam da confiança dos moradores da casa. Pais que abusam 

das filhas pequenas completam essa caterva de celerados. Pobreza, desorganização familiar, 

superlotação do espaço doméstico, violência no lar e desamparo emocional deixam a criança 

frágil, amedrontada, insegura e exposta aos desígnios doentios do adulto que a violenta. 

(VARELLA, 2017, p. 168)

Dificilmente um interno sai da cadeia com a mente em perfeito estado para retomar sua 
vida, portanto buscar um psicólogo deveria ser o primeiro passo após a saída. Com os 
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problemas psicológicos sendo tratados, todos os outros problemas serão solucionados 
de forma mais leve e tranquila.
No entanto, atendimento psicológico está entre os serviços médicos mais caros e difíceis 
no setor público, o que faz com que a maioria dessas pessoas não tenha acesso. Por 
conta disso, disponibilizar consultas com psicólogos dentro do Centro de Apoio funcionará 
como uma base para todos os outros usos que necessitarão de psicológicos em boas 
condições para ter um melhor desempenho, por exemplo os cursos profissionalizantes.

2.6.  A CULTURA
A cultura é comprovadamente aliada da ressocialização. Muitas dessas mulheres nunca 
tiveram contato direto com elementos culturais, seja a arte ou até mesmo os livros. O 
acesso à cultura abre a mente desses indivíduos que podem se inspirar e ver o mundo 
com outros olhos, contribuindo com a perspectiva de mudança que as mesmas precisam 
ter.

Através de um setor cultural com biblioteca, auditório e galeria de arte presente no Centro 
de Apoio será possível proporcionar para essas mulheres um primeiro contato com esse 
novo universo e quem sabe tomarem gosto por buscar ainda mais cultura, como novas 
exposições, bibliotecas especializadas em determinados assuntos ou espetáculos em 
teatros.

Esses usos focados na ressocialização da mulher ex-detenta formam um conjunto 
primordial para a não reincidência na criminalidade, principalmente por estarem disponíveis 
para aquelas em liberdade, através do livre arbítrio. 
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3ARQUITETURA COMO MEIO DE RESSIGNIFICAÇÃO – 
CRIAR E RECRIAR O LUGAR
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3.1. ARQUITETURA E SENSAÇÕES

Dentre tantos aspectos que influenciam na ressocialização do indivíduo, a arquitetura 
é caráter indispensável, incluindo a sua implantação volumétrica e a forma como se 
relaciona com a rua e com a cidade; os acessos e a relação entre interior e exterior; a 
forma como a iluminação e a ventilação adentram no espaço; o uso de determinados 
materiais, vegetações e elementos naturais; e em um âmbito geral a percepção que o 
usuário tem da arquitetura em si e as sensações que a mesma transmite a ele.

Os diversos usos planejados para o Centro de Apoio, mesmo que sejam de extrema 
importância para o público com quem se está tratando podem perder a sua eficácia se 
esses itens não forem bem trabalhados. Um espaço que possui a mesma função de 
outro, porém em um ambiente que mexa com as sensações daquele que o usa, tem um 
poder de persuasão muito elevado em relação ao anterior.

A arquitetura penitenciária é extremamente complexa e na grande maioria dos casos são 
ignoradas as questões citadas acima, pensando apenas no melhor aproveitamento do 
espaço para ter baixo custo. Devido a isso os espaços das cadeias acabam gerando 
exatamente as sensações inversas ao que se pretende na recuperação de presos: o 
medo, a aflição, a solidão e a tristeza.

No entanto, principalmente por esse público já ter passado por situações como essas 
o papel da arquitetura nos centros de ressocialização é reverter essas impressões e 
substituí-las por sensações de tranquilidade, acolhimento, alegria, liberdade e renovação. 

O cartão de visita de um equipamento é a sua arquitetura, será a primeira impressão 

que o visitante terá do local independente de seus usos 
e funções. Portanto, o objetivo inicial é atrair o indivíduo 
para dentro do edifício, seja por meio da linha tênue entre 
o ambiente interno e o ambiente externo quando se entra 
no edifício ao caminhar pela cidade praticamente sem 
perceber ou por algum atrativo que o espaço interno tenha, 
perceptível por aqueles que estão do lado de fora.

No caso do Centro de Apoio a ex-Detentas, que lida com 
pessoas que carregam consigo um passado pesado 
e complicado tratando exatamente dessas questões, o 
objetivo do equipamento como elemento arquitetônico 
é ressignificar, mudar a percepção da pessoa sobre o 
espaço: criar e recriar o lugar.

Imagem 14
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3.2. O PROGRESSO E O RETROCESSO DA ARQUITETURA PENITENCIÁRIA

Ao longo dos anos, o significado de prisão sofreu diversas alterações e com eles a 
arquitetura prisional também. Inicialmente eram buracos e gaiolas onde se castigavam 
aqueles que infringiam as regras. Na Idade Média, com significado religioso, eram locais 
em que os infratores se isolavam para pedir perdão a Deus. Já no final da Idade Média 
o objetivo da punição era mostrar aos cidadãos que cometer crimes era uma afronta ao 
poder do soberano, portanto eram aplicadas punições em praça pública. 

Quando começam a existir riscos sociais para a vingança em praça pública, a aplicação 
da pena passa a ser oculta. Nesse momento, por volta do século XVI, surgem as prisões 
um pouco como conhecemos nos dia de hoje, com problemas de higiene e moral.

Geralmente, essas prisões eram subterrâneas, insalubres, infectas e repelentes. Verdadeiras 

masmorras do desespero e da fome. Repletas de condenados, que, ali abandonados, criavam 

situações insuportáveis. As condições de insalubridade e falta de higiene faziam com que as febres 

infecciosas se propagassem no interior desses cárceres, dizimando os reclusos, transmitindo-se 

para fora, causando verdadeiros danos à população livre. (CORDEIRO, 2005)

Diversos movimentos revolucionários buscaram humanizar as penitenciárias, propondo 
condições de alimentação e de higiene. O conceito de arquitetura prisional foi reformulado 
e, com estudos de como o espaço pode influenciar no cumprimento da pena, parte das 
penitenciárias passaram a se organizar e funcionar como exemplo de ressocialização, ao 
invés de apenas com o objetivo de punição. 

Entretanto, com o passar do tempo esses conceitos começaram a ser apagados pela 

superlotação e pelo intuito de isolamento desses seres, que de acordo com as autoridades, 
deveriam viver à margem da sociedade. As prisões passaram a se localizar fora das 
cidades para ceder espaço àquilo que consideravam de real importância. 

Dessa forma, o espaço penitenciário passa a ser contraditório em relação ao seu papel 
na sociedade, ao mesmo tempo que a LEP1 determina que os espaços penitenciários 
devam ser construídos fora dos centros urbanos, as legislações municipais, como o PDE2 
e o COE3 não preveem áreas para esse tipo de construção, é como se elas simplesmente 
não existissem.

Todos os estudos que foram feitos e as melhorias que foram propostas para o sistema 
prisional com o intuito de humanizar as penitenciárias, acabaram sendo sobrepostos 
por interesses pessoais e retomamos a ideia de prisão do século XVI. Esse retrocesso 
acarreta em diversos problemas para a ressocialização e não apenas não contribui com a 
redução da criminalidade nas cidades como influencia no aumento da mesma.

Hoje em dia as penitenciárias consistem em conjuntos de muros altos, grades enferrujadas, 
corredores escuros, celas úmidas e incontáveis trancas. Os espaços de detenção muito 
menores do que o necessário obrigam detentos e detentas a dividirem celas minúsculas 
com diversos parceiros. As áreas de socialização são poucas e em péssimo estado, nas 
penitenciárias femininas o espaço para banho de sol costuma ser cedido para que elas 
estendam suas roupas, toalhas e roupas de cama, único local em que isso se faz possível.

1 Lei de Execução Penal
2 Plano Diretor Estratégico
3 Código de Obras e Edificações
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3.3. INFLUÊNCIA DA ARQUITETURA NO COMPORTAMENTO

O Centro de Apoio precisa resgatar o caráter humanitário das prisões antigas e 
aperfeiçoá-lo para a atualidade, com o objetivo de transmitir às ex-detentas o oposto do 
que as penitenciárias transmitem hoje por meio da sua arquitetura e da sua organização 
espacial. As sensações que pretendem ser alcançadas são aquelas que influenciem no 
bem estar dessa mulher e facilitem o processo de ressocialização, como deveriam ser as 
penitenciárias, que falharam em mais esse quesito.

A estrutura carcerária de hoje é foco de críticas pelo seu caráter precário. Apesar da Lei 
de Execução Penal determinar diversas características arquitetônicas a serem seguidas 
para que as tarefas exigidas no dia a dia possam ser realizadas da melhor forma possível 
nesse cenário, fazendo com que a rotina dos detentos seja positiva e portanto a sua saída 
também, as condições existentes dentro dos presídios é sub-humana. 

Esse problema é propulsor para que ocorram falhas nas atividades internas e colaboram 
para que haja rebeliões, violência e tentativas de fuga, fatos inevitáveis nas condições em 
que os encarcerados se encontram, em detrimento de um convívio social agradável entre 
eles. Além disso, essas questões implicam em ainda mais dificuldades ao sair para as 
ruas, indo contra a ideia de ressocialização, recuperação e ressignificação.

Os motivos para que as condições desejáveis não sejam as mesmas que as existentes são 
inúmeros, dentre eles pode-se destacar o descaso que o poder público tem com as casas 
de detenção e com o tema de uma forma geral, o não investimento nesses equipamentos, 
seja construindo novas penitenciárias ou reformando e buscando melhorias para as 
antigas já existentes e pelo preconceito da sociedade como um todo que não aceita que 

aqueles que já cometeram crimes cumpram suas penas em condições dignas, mas sim 
em condições deploráveis e de forma cruel.

No entanto, a parcela da sociedade citada acima não compreende que essa situação 
não reeduca, na verdade gera ainda mais criminosos que retornaram à ilegalidade e 
aumentam ainda mais a violência nas ruas, crescimento esse que não é do interesse de 
ninguém. Para que esses índices diminuam é preciso investir no sistema carcerário, esse 
investimento irá melhorar as condições das penitenciárias e comprovadamente contribuirá 
para a reeducação do preso, que ao estar em liberdade terá menos probabilidade de 
cometer crimes. 

Com essa situação regularizada e com a manutenção regular das melhorias realizadas o 
investimento nesse setor será cada vez mais baixo, pois não haverá mais a necessidade 
de desembolsar grandes quantias para um número menor de detentos e em condições 
já aceitáveis.

O principal problema espacial que se encontra nos presídios é a superlotação, a dimensão 
das celas é insuficiente para acomodar o número de detentos que acabam convivendo 
amontoados, sem direito à privacidade e a um local individual para dormir. Um primeiro 
passo para a melhora na arquitetura desses estabelecimentos seria respeitar a capacidade 
máxima do local, que já é estipulada na construção, porém dificilmente cumprida.

A superpopulação carcerária se torna, então, uma sanção a mais a ser imposta ao condenado. 

Sobreviver em um presídio em péssimas condições faz com que o apenado não somente cumpra 

a pena estabelecida, mas o obriga a responder por aquilo que, inclusive, infringe os pressupostos 
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legais, principalmente a dignidade da pessoa humana. Ou seja, paga-se pelo crime e paga-se 

pelo descaso do poder público. (CARVALHO, 2016)

Outro problema enfrentado é a falta de locais em boas condições para estudo e trabalho, 
estrutura imprescindível para que a pena seja cumprida de forma digna e não ociosa. A 
melhora nessas estruturas pode contribuir inclusive para que a pessoa seja liberada já 
com um norte de caminho para seguir devido à especialização.

Para a melhora e a consequente eficácia na reintegração do apenado, existem 
possibilidades que, ao serem realizadas, melhorariam a estrutura. A exemplo tem-se a 
ampliação das possibilidades de substituição da pena privativa de liberdade por penas 
restritivas de direitos; a realização de parcerias público-privadas que, de maneira célere e 
organizada, diminuiriam a superlotação e melhorariam a qualidade nos estabelecimentos; 
e o investimento na prisão domiciliar com a fiscalização eletrônica, método que não afasta 
o indivíduo do convívio familiar e social e o permite cumprir sua sanção. (CARVALHO, 
2016)

Essas questões são importantes tanto para os estabelecimentos de cumprimento penal 
quanto para os equipamentos de acompanhamento pós-penal, como o Centro de Apoio 
a ex-Detentas. A melhoria em um desses quesitos não exclui a necessidade da melhoria 
no outro, ambos são de importâncias equivalentes e imprescindíveis para o processo de 
ressocialização dos apenados, durante e após o cumprimento da pena.

3.4. CENTROS DE RESSOCIALIZAÇÃO
Apesar das circunstancias citadas até agora serem 
majoritárias, não se pode generalizar todas as penitenciárias. 
Desde o ano 2000 o estado de São Paulo elaborou um 
modelo de prisão direcionado para a ressocialização, são 
os CRs - Centros de Ressocialização, que consistem em 
uma proposta diferenciada de cárcere, com os principais 
objetivos de respeitar os Direitos Humanos e diminuir a 
taxa de reincidência criminal. 

Esses modelos de prisão, localizados em cidades do 
interior, contam com o apoio de ONGs1 locais em conjunto 
com as autoridades prisionais estaduais e tem como 
um de seus fundamentos ser permeável à comunidade, 
diferente das penitenciárias comuns que costumam sem 
implantadas em locais afastados e isolados de qualquer 
civilização.

Os Centros de Ressocialização foram inspirados no modelo 
da APAC, citada no Capítulo 1 e atualmente o estado de São 
Paulo conta com 22 CRs espalhados por diversas cidades. 
Apesar de aparentar ser um número alto se comparado 
à quantidade de penitenciárias convencionais na mesma 

1 Organizações Não Governamentais

Imagem 15
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área, os CRs são equipamentos pequenos que acomodam cerca de 200 detentos por 
unidade. 

Funcionar em uma escala reduzida contribui para o controle da qualidade e eficiência 
do serviço. Dentre os muitos benefícios que se pode perceber, o fato de possuir poucos 
internos permite que os mesmos sejam conhecidos e chamados pelos seus nomes e não 
por seus números de matrícula, tornando a relação entre o reeducando e o servidor mais 
humanitária, além de possibilitar que todos os indivíduos que cumprem pena na mesma 
unidade se relacionem entre si.

Além dos servidores tradicionais presentes nas penitenciárias comuns do estado, 
como agentes penitenciários, diretores gerais e de segurança, que são funcionários 
da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, os CRs contam com recursos 
humanos diferenciados por responsabilidade das ONGs, como assistentes sociais, 
psicólogos, advogados, dentistas, médicos, auxiliares de enfermagem e cozinheiros, 
todos profissionais de Serviço Social que também proporcionam um caráter mais humano.

A estrutura física é um dos maiores diferenciais dos Centros de Ressocialização. Os 
presos provisórios, os do regime fechado e os do regime semi-aberto cumprem pena 
juntos, possibilitando que todos acompanhem e se inspirem nas etapas do processo, 
observando a evolução dos companheiros.

Os CRs possuem uma padronização de arquitetura: todas as unidades possuem três alas 
interligadas circularmente, cada uma delas composta por alojamentos que por sua vez 
abrigam quatro trilixes em cada, portanto cada alojamento comporta 12 reeducandos, 
nunca mais do que isso. Cada um tem a sua própria cama e o seu próprio armário, sem 

que precise compartilhar com outros internos. Cada alojamento conta com um banheiro 
comunitário, porém com box individuais incluindo uma unidade para deficientes físicos.

Todos os ambientes possuem ao invés de grades, janelas voltadas para a quadra esportiva 
que faz parte da ampla área de convivência social determinada pelos CRs, incluindo um 
espaço comum de lazer onde os amigos e familiares podem ser recebidos em dias de 
visita. O programa desses centros é pensado para que nada falte a essas pessoas.

Cada Centro de Ressocialização conta ainda com uma biblioteca, lavanderia, cozinha industrial e 

refeitório, além do setor administrativo onde se concentra o consultório odontológico, a enfermaria, 

o almoxarifado, o setor de prontuário e as salas destinadas a atendimento, aos técnicos, aos 

representantes da Organização não Governamental e à Direção da Unidade. Alguns Centros 

contam também com um armazém para os reeducandos adquirirem produtos de uso pessoal. 

(FAUSTINO, 2007, p. 9)

A arquitetura é comprovadamente fator de extrema importância na reeducação de presos 
e os Centros de Ressocialização são a prova disso de acordo com o baixo índice de 
reincidência criminal nesses locais. Contar com características humanas como espaços 
de lazer e convivência ou salas de atendimento médico para aqueles que precisam é 
imprescindível no processo de ressocialização. 

Como ainda são poucas as penitenciárias que seguem esse modelo de recuperação de 
pessoas presas, a medida de caráter emergencial para os indivíduos que são liberados 
diariamente das penitenciárias sem condições de recomeçar uma vida é existir um Centro 
de Apoio especializado em ex-detentos.
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3.5. OS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS

3.5.1. Materiais

Além dos aspectos programáticos, outro fator indispensável é trabalhar os elementos 
arquitetônicos nos edifícios com essas funções, podendo mexer com os sentimentos e 
com as sensações dos usuários, como por exemplo o uso de determinados materiais e 
texturas ou a forma de aplicação da ventilação e da iluminação.

O uso da madeira em construções, tanto na estrutura como nos revestimentos, seja 
de parede, de piso ou em elementos decorativos traz à sensação de aconchego para 
o ambiente e remete à noção de lar. Isso acontece porque no passado a madeira era 
usada para conforto térmico nas casas, transmitindo até os dias de hoje a sensação de 
acolhimento. Esse sentimento por parte das usuárias é um grande aliado para que elas se 
sintam pertencentes ao local, seja para visitar, estudar ou morar por um período.

Outro material importante para o uso trabalhado é o vidro que através de sua transparência 
conecta o ambiente interno e o externo. Além de não gerar uma barreira para aqueles que 
estão na rua e tornar o ambiente convidativo eles passam a sensação de liberdade para o 
público alvo, que ao estar do lado de dentro do edifício pode enxergar o lado de fora sem 
obstáculos. Para uma população que já viveu cercada de grades e privadas de liberdade, 
transmitir essa segurança de se estar livre ajuda a tornar o local confiável.

A presença de vegetação também torna o espaço mais agradável de se visitar. Receber 
os pedestres através de uma praça arborizada convida-os a permear a quadra e conhecer 
um pouco mais do que a construção oferece. O paisagismo dialoga intensamente com a 
arquitetura e juntos são capazes de oferecer a sensação de bem estar, além de explorar 
as múltiplas capacidades do espaço.

Além de trabalhar com os materiais, texturas e elementos naturais adequados para 
um bom funcionamento de uma obra, é imprescindível se preocupar com a ventilação 
natural. Possibilitar uma ventilação cruzada através de aberturas no edifício que permitam 
a entrada do ar fresco e a saída do ar quente torna o ambiente confortável termicamente 
e agradável para aqueles que passam muitas horas dentro do mesmo, além de tornar 
desnecessária a ventilação artificial.

A iluminação natural, além de ter o mesmo caráter sustentável que a ventilação natural, e 
ser possível por meio das grandes fachadas envidraçadas minimizando a necessidade de 
iluminação artificial durante o período diurno pode influenciar nas sensações que a obra 
transmite ao usuário ao brincar com elementos que delimitam a entrada de luz no espaço.

Estudos da percepção visual contribuíram para orientar a correta utilização das novas tecnologias, 

permitindo discussões acerca da qualidade da luz, interferência na percepção e comportamento 

dos usuários. Segundo o pesquisador Flynn as impressões de claridade e espacialidade 

são alcançadas com uma iluminação geral uniforme e destaque periférico, enquanto que as 

impressões de relaxamento, privacidade e amenidade são alcançadas com iluminação geral não 

uniforme e também ênfase periférica. (BARBOSA, 2011, p. 58)

De acordo com os estudos, para atingir as sensações de tranquilidade é importante 
trabalhar com iluminação indireta e não uniforme. Essa forma de entrada de luz com 
focos periféricos e com quebras na continuidade tornam o ambiente mais agradável em 
locais de permanência para descanso ou lazer. Para locais de trabalho a iluminação direta 
é importante para ter foco e não precisar forçar a visão.

3.5.2. Ventilação e iluminação
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Essa entrada de luz natural de forma não direta pode ser 
alcançada por meio de elementos vazados ou brise-soleil1. 
No projeto é importante que os locais de repouso, como 
o abrigo temporário, ou onde a pessoa possa se sentir 
mais vulnerável, como no setor médico de atendimento 
psicológico, a luminosidade seja trabalhada seguindo 
esses parâmetros. 

Procurar transmitir as sensações de aconchego, 
acolhimento e segurança sem privação da liberdade, seja 
por meio dos materiais, da ventilação, da iluminação ou de 
qualquer outro elemento será muito valorizado pelo público 
que vivenciará o equipamento diariamente, contribuindo no 
processo de ressocialização das ex-detentas. 

1 Expressão francesa cuja tradução literal seria quebra-sol. Imagem 16
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4.1. HISTÓRICO

O Centro de Apoio a Ex-Detentas está inserido na Vila Guilherme em uma das esquinas 
formadas pelas vias Avenida Otto Baumgart e Travessa Simis, terreno particular onde hoje 
se encontram tendas que podem ser alugadas para realização de eventos diversos.

O bairro da Vila Guilherme iniciou o seu processo de formação no dia 12 de setembro de 
1912, data em que a baronesa Joaquina Ramalho, herdeira do Barão de Ramalho, vendeu 
um total de 115 alqueires de terra que ia do Rio Tietê até a Estrada da Bela Vista para o 
comerciante Guilherme Praun da Silva, um visionário que loteou a área e deu às ruas os 
nomes de seus amigos e familiares. No entanto, a região só pôde ser considerada um 
bairro efetivamente em 20 de maio de 1992 através da Lei 11.220/92 que a classificou 
como o Bairro da Vila Guilherme.

Para contribuir com o desenvolvimento do então loteamento, Praun vendeu sítios 
e chácaras a baixo custo na região para imigrantes portugueses fazendo com que 
crescessem as atividades agrárias, a carvoaria, olaria, produção de leite, entre outras 
atividades que se tornaram comuns no bairro que por muito tempo manteve o seu caráter 
rural. Caráter esse que até os dias de hoje pode ser perceptível, por exemplo através das 
pequenas vias periféricas do bairro com ar de interior e som de canto de pássaros. No 
entanto, atualmente essas características se encontram muito próximas a outras bastante 
diferentes, como corredores de tráfego de alta velocidade extremamente barulhentos.

Na época de sua fundação, aqueles que precisavam cruzar o Rio Tietê faziam isso por 
meio de barcos, mais tarde foi projetada e realizada uma ponte de madeira para essa 

função. A partir do ano de 1950 com a construção das 
Rodovias Dutra1 e Fernão Dias2 o crescimento do bairro 
evoluiu significativamente, seguido pela construção da 
Marginal Tietê na década de 1970 e pelo metrô no ano de 
1974.

Dentre as melhorias realizadas pelo loteador Guilherme 
Praun da Silva estão a Capela de São Sebastião, primeira 
da região, a delegacia de polícia, a escola e o início de um 
clube hípico que foi finalizado após o seu falecimento e mais 
tarde deu origem à Sociedade Paulista de Trote, atualmente 
transformada no Parque do Trote ainda presente na região.

Na década de 1920, um dos mais importantes equipamentos 
foi instaurado no bairro da Vila Guilherme: a Casa de 
Detenção de São Paulo, hoje conhecida como Complexo 
Penitenciário Carandiru ou popularmente apenas como 
Carandiru. Projeto de Giordano Petry3 e construção de 
Samuel das Neves4 com adequações feitas por Ramos de 
Azevedo5 já foi considerado o maior presídio da América 

1 Inaugurada em 1951, a Rodovia interliga as cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro.
2 Inaugurada em 1959, a rodovia interliga as cidades de São Paulo e 
Belo Horizonte.
3 Engenheiro e arquiteto francês.
4 Engenheiro nascido e formado na Bahia.
5 Arquiteto nascido em São Paulo e formado na Bélgica.
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Latina, chegando a abrigar oito mil detentos enquanto sua 
capacidade máxima era de mil e duzentos.

Em sua inauguração, a Casa de Detenção era considerada 
um presídio-modelo completamente pensado para atender 
ao Código Penal de 1980, o que era muito incomum nos 
presídios da época. No período compreendido entre os 
anos de 1920, data de sua abertura, até o ano de 1940 foi 
considerado um padrão de excelência das Américas, o que 
fez com que o presídio que era aberto à visitação pública 
e considerado um dos cartões postais da cidade de São 
Paulo recebesse visitas de políticos, estudantes de direito e 
autoridades jurídicas. 

As questões de higiene e limpeza eram exemplares, os 
próprios presos trabalhavam na horta para plantar e colher 
aquilo que comeriam, lavavam e passavam suas roupas 
em lavanderias internas, prestavam serviços de auxílio a 
médicos e ainda recebiam aulas, como por exemplo de 
desenho e pintura. Isso fez com que a penitenciária fosse 
denominada muitas vezes como fábrica de trabalhos. O 
conceito de regeneração ficava claro durante o cumprimento 
da pena.

A partir do ano de 1940, devido à superlotação, a 
penitenciária passou a ser frequentemente palco de 

brigas e crises. Em 1956, durante o governo de Jânio 
Quadros6, foi construído um anexo à Casa de Detenção 
como forma de tentar solucionar o problema. No entanto, 
por ter sido pensado em uma situação emergencial não 
foram completamente seguidos os padrões iniciais que 
haviam sido minuciosamente projetados para a garantia da 
qualidade e, portanto, do sucesso. 

A tentativa de solucionar o problema fracassou e nos 
anos seguintes o ambiente foi marcado pelas péssimas 
condições de vida e rebeliões seguidas de massacres, até 
chegar ao conhecido ocorrido de 1992, quando 111 detentos 
foram mortos pela Polícia Militar durante uma rebelião. 
Nesse momento o conceito de Casa de Regeneração não 
fazia mais sentido, o único objetivo era punir e proporcionar 
sofrimento, não mais regenerar e recuperar os presos.

“Vocês estão chegando na Casa de Detenção de São Paulo 

para pagar uma dívida com a sociedade. Aqui não é a casa 

da vovó e nem da titia, é o maior presídio da América Latina. 

Aqueles que forem humildes e respeitarem a disciplina, 

podem contar com os funcionários para ir embora do 

jeito que a gente gosta: pela porta da frente, com a família 

esperando. Agora, o que chega dizendo que é do Crime, 

6 Governador de São Paulo entre os anos de 1955 e 1959.Imagem 20
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sangue nos olhos, que é com ele mesmo, esse, se não sair no rabecão do Instituto Médico Legal, 

pode ter certeza que vamos fazer de tudo para atrasar a vida dele. Gente assim, nós temos mania 

de esquecer aqui dentro.” (VARELLA, 1999)

O presídio funcionou até o ano de 2002, quando os presos foram transferidos para outras 
unidades. No entanto, sua presença no bairro após o massacre era extremamente negativa 
e remetia violência e tristeza à região, portanto após o encerramento de suas atividades 
começou a ser pensada uma forma de apagar a memória trágica na região e substituir por 
uma presença tranquila e que remetesse a paz, alegria e tranquilidade. 

Para isso, o Complexo Penitenciário Carandiru foi parcialmente demolido, restando apenas 
uma pequena parte onde hoje funciona a Penitenciária Feminina da Capital, e dois dos 
pavilhões, o 4 e o 7, em que estão uma Escola Técnica – ETEC e um Centro Cultural. O 
restante foi transformado no Parque da Juventude, sendo capaz de trazer de volta para o 
bairro as sensações pretendidas com o projeto.

Imagem 21

4.2. O BAIRRO
Situado na Zona Norte da cidade brasileira de São Paulo o bairro da Vila Guilherme tem 
algumas particularidades meio a semelhanças com outros bairros. Apesar de apresentar 
um caráter bastante industrial, a Vila Guilherme possui atualmente a maior concentração 
de empresas transportadoras da América Latina, além de diversas concessionárias e 
outros usos do setor automobilístico, o que torna o bairro uma referência nesse tipo de 
serviço.

Ao caracterizar a área dessa forma é possível imaginar um local ermo, com baixo fluxo 
de pedestres e inapropriado para implantar equipamentos institucionais de grande porte 
devido à falta de público. No entanto, esse forte caráter de serviços focado em automóveis 
apresentado pela região divide espaço com o uso habitacional, como residências 
unifamiliares de baixo padrão e conjuntos habitacionais, por exemplo o Cingapura1, 
localizado na Av. Zaki Narchi a uma quadra da implantação do projeto. 

A presença dessas formas de moradia na região justifica a grande concentração de 
pedestres que se tem na área, principalmente nas grandes avenidas, mas também nas 
pequenas vias ao redor, tanto de moradores como dos muitos trabalhadores do bairro 
da Vila Guilherme que tem a capacidade de empregar muitas pessoas por sua vasta 
quantidade de serviços.

Outro fator que contribui para a existência de um fluxo intenso de pedestres na região é 
a presença de diversos equipamentos, como por exemplo shoppings centers, espaços 

1 Projeto de urbanização de favelas, idealizado por Paulo Maluf, presente em diversas regiões da cidade de São 
Paulo.
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para eventos e parques, o que faz com que o bairro tenha um grande potencial pouco 
explorado de desenvolvimento para o pedestre. Dentre os muito equipamentos, poucos 
são aqueles que privilegiam os cidadãos que optam caminhar a pé pela cidade, enquanto 
a grande maioria deles da preferência ao automóvel.

Um dos maiores shoppings da cidade de São Paulo, o Shopping Center Norte, localizado 
na esquina ao lado do terreno escolhido, é um dos equipamentos que pode exemplificar 
essa questão. Possui um imenso estacionamento ao ar livre no pavimento térreo e o acesso 
de pedestres é dado unicamente por dentro do mesmo, portanto os muitos usuários que 
acessam o shopping diariamente a pé precisam atravessar a área planejada para veículos 
para chegar ao seu destino final. 

Em frente a ele, se encontra o Shopping Lar Center, especializado em artigos para casa e 
pertencente ao mesmo complexo do anterior, que mantém as mesmas características de 
estacionamento ao ar livre no pavimento térreo e o acesso de pedestres exclusivamente 
por dentro do mesmo. Portanto também privilegia o automóvel em detrimento do pedestre.

Próximo, está o Expo Center Norte, espaço para eventos diversos também parte do 
Complexo Center Norte, com características um pouco diferentes. Apesar de possuir um 
grande estacionamento este se encontra do outro lado da rua, portanto os pedestres tem 
a possibilidade de acessar o equipamento diretamente da rua, enquanto aqueles que 
visitam o Expo Center Norte de carro precisam atravessar a rua para acessar o edifício. 
Ou seja, um equipamento reformado recentemente que tem seu privilégio dividido entre 
pedestres e automóveis.

Outro importante equipamento do bairro é o Parque da Juventude, localizado ao lado do 

metrô Carandiru, portanto de fácil acesso de pedestres e que possui apenas um pequeno 
estacionamento para carros, um grande potencial para ser um ponto convidativo para 
pedestres na área. No entanto, recentemente o Parque teve todo o seu perímetro fechado 
com grades, com certas partes abertas ao longo do dia e completamente fechadas a 
noite, podendo-se notar um retrocesso nesse quesito perante a região. Visto esse cenário, 
é inegável a necessidade de equipamentos que abriguem esses pedestres que já ocupam 
a região mesmo que sem atrativos para eles. 

Imagem 22
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4.3. PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
No setor carcerário que restou do Complexo Carandiru, 
além dos pavilhões onde se encontram a ETEC e o Centro 
Cultural, funciona hoje a Penitenciária Feminina da Capital, 
a única prisão exclusiva para mulheres localizada na cidade 
de São Paulo, que atualmente abriga em torno de 2.875 
detentas. 

Apesar do desejo de mudar o caráter da área com a 
construção do parque, uma parte dessa memória foi 
mantida mudando o público a que atinge do masculino 
para o feminino. Essa foi uma solução pensada para 
tentar minimizar o problema da superlotação nas outras 
penitenciárias femininas do estado. 

Mesmo com essa mudança, as questões de maus tratos, 
falta de Direitos Humanos e não incentivo à ressocialização 
continuam existindo e refletindo o sistema carcerário 
brasileiro problemático. No entanto, a dinâmica interna do 
presídio muda bastante com a alteração do sexo, como por 
exemplo na questão da saúde. Em visita à Penitenciária 
Feminina da Capital, Dráuzio Varella1 relatou algumas de 
suas queixas:

1 Oncologista e escritor que trabalhou como médico voluntário 
na época do Carandiru e voltou a exercer essa função após a entrada das 
mulheres

Os problemas de saúde eram muito diferentes daqueles que eu havia enfrentado nas prisões 

masculinas. Em vez das feridas mal cicatrizadas, sarna, furúnculos, tuberculose, micoses e 

infecções respiratórias dos homens, elas se queixavam de cefaleia, dores na coluna, depressão, 

crises de pânico, afecções ginecológicas, acne, obesidade, irregularidades menstruais, 

hipertensão arterial, diabetes, suspeita de gravidez. Afastado da ginecologia desde os tempos 

de estudante, eu não estava à altura daquelas necessidades. (VARELLA, 2017, p. 13)

Fisicamente, a penitenciária é uma construção de arquitetura simétrica, são três pavilhões 
e uma galeria central que os divide em duas alas: a das celas pares e a das celas ímpares. 
Essa galeria é completamente coberta por telas aramadas em todos os andares para 
desencorajar tentativas de suicídio ou assassinato. Além disso, esse é o local em que 
tomam o banho de sol diariamente.

Cada um dos pavilhões tem quatro pavimentos e 400 celas, sendo 200 de cada lado da 
galeria. Em cada cela tem duas camas, gerando uma capacidade total no presídio de 
2400 prisioneiras. Portanto, assim como a grande maioria das penitenciárias brasileiras 
ela também se encontra em estado de superlotação, com mais de 400 detentas além 
da capacidade para dividir o espaço nas pequenas celas que além das duas camas de 
concreto possuem também um vaso sanitário e um chuveiro que desde 2015 funciona 
apenas com água gelada devido a um problema técnico no presídio.

Outra divergência marcante entre as penitenciárias masculinas e femininas é a solidariedade 
entre elas por uma maior facilidade de criar laços, como no episódio narrado por Drauzio 
Varella em uma de suas noites no presídio:

Imagem 23
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- Senhora, abre a porta da cinco, quatro, dois, minha parceira 

tem asma. Vai morrer de falta de ar. Senhora! Senhora!

Se a funcionária demora a atender, as vizinhas se põe a 

clamar para que se apresse, para que chegue antes do 

óbito da 542. Impossível não despertar o pavilhão inteiro. 

(VARELLA, 2017, p. 28)

Da mesma forma que são criados fortes laços entre aquelas 
que se identificam, o contrário também é verdadeiro, sendo 
necessária uma área separada chamada de Seguro para 
aquelas detentas condenadas por matarem ou agredirem 
crianças, as que tiveram relacionamentos afetivos com 
policiais militares, ou ainda aquelas que utilizaram pílulas 
abortivas em uma gravidez indesejada. Essas mulheres 
ficam confinadas nas celas do último pavimento, isoladas 
para terem sua integridade garantida.

Essas questões presentes na Penitenciária Feminina da 
Capital são frequentes em praticamente todos os presídios 
para mulheres no Brasil, portanto são exemplos que podem 
ser usados como base para entender quem é o público e 
quais são suas reais necessidades.

Imagem 24
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4.4. RELAÇÃO ENTRE BAIRRO E TEMA
O bairro da Vila Guilherme carrega em sua história uma memória carcerária, com pontos 
positivos da construção inicial do presídio-modelo, mas também com muitos pontos 
negativos, como a lembrança do massacre que ocorreu no Carandiru. O objetivo recente 
para a região é de quebrar com essa memória trágica a que remetem o bairro sem que o 
episódio caia no esquecimento da sociedade. 

A inserção do projeto do Centro de Apoio a Ex-Detentas na área proporciona a manutenção 
da memória carcerária de uma forma positiva, expondo a possibilidade de ressocialização 
e mudança de vida para o futuro dessas mulheres. O Centro busca representar uma nova 
página na vida das ex-detentas, com novas oportunidades principalmente no mercado 
de trabalho.

A importância da proximidade entre o projeto e a Penitenciária Feminina da Capital, 
localizada a apenas um quilômetro do terreno, se da pelo fato do intuito do Centro de Apoio 
ser como uma finalização do cumprimento da pena onde a detenta passa pelo processo 
de regeneração que falta na penitenciária, porém por vontade própria e em liberdade, o 
que faz com que a participação não seja vista como uma obrigação, mas sim como um 
desejo próprio de mudança, isso é essencial para que o processo proporcionado pelo 
Centro seja bem sucedido.

Dessa forma, a curta distância entre os equipamentos facilita essa transição e tem a 
possibilidade de atingir um número maior de detentas para participação, podendo ser 
até mesmo uma indicação da própria Penitenciária Feminina da Capital a passagem pelo 
Centro para todas aquelas que acabam de ser soltas.
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Além disso, após o cumprimento da pena, muitas dessas 
pessoas não tem para onde ir. Para esses casos, a 
existência de um abrigo temporário no programa do projeto 
é essencial e estar próximo da penitenciária é também de 
grande importância para que essas mulheres se sintam 
acolhidas imediatamente após o cumprimento da pena, 
novamente abrangendo o maior número possível das que 
tenham essa necessidade.

Outro ponto importante da localização do Centro de Apoio 
é trazer para a área um equipamento público focado 
no pedestre, elemento faltante na região como citado 
anteriormente. O pedestre é muito ativo no bairro e não 
se sente representado pelos equipamentos públicos pré-
existentes, devido à quantidade de barreiras que enfrentam 
nos acessos. Nesse quesito, o projeto conseguiu aproveitar 
quase que integralmente a superfície do terreno para lazer 
tanto das detentas como dos moradores e visitantes do 
bairro da Vila Guilherme que não dispunham de um espaço 
como esse para socialização, foco principal do Centro de 
Apoio a Ex-Detentas em todos os sentidos.

Imagem 26
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5.1. CASA DA MULHER BRASILEIRA – UNIDADE BH

Ficha Técnica
Ano do projeto: 2015
Local: Belo Horizonte, Brasil
Arquiteto: Marcelo Pontes

A Casa da Mulher 
Brasileira consiste em um 
centro de atendimento 
humanizado para mulheres, 
especializado naquelas que 
sofrem violência doméstica. 
O numero de casos de 
mulheres violentadas pelo 
parceiro vem aumentando 
ao longo dos anos e 
são poucas aquelas que 
denunciam ou buscam 
ajuda, portanto centros 
como esses mostram a 
essas mulheres que não 
são as únicas passando 
por essa situação e que não 
estão sozinhas para resolver 
esse problema.

A Casa da Mulher Brasileira faz parte do programa Mulher, Viver Sem Violência, criado 
pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
em 2013 durante o governo da ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff que cumpriu o 
seu mandato entre os anos de 2011 e 2016. O programa tem como objetivo aumentar 
e qualificar o serviço público brasileiro oferecido às mulheres em situação de risco por 
meio de atendimentos no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede 
socioassistencial, e da promoção da autonomia financeira. 

O intuito é que existam unidades da CMB espalhadas por todo o território nacional. A 
primeira foi inaugurada em 2015 na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul 
e atualmente já existem outras em São Paulo (SP), Brasília (DF) e Curitiba (PR), além de 
projetos para as unidades de Belo Horizonte (MG), São Luis (MA), Fortaleza (CE) e Boa 
Vista (RR).

Partido
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Disposição
Localizado entre lotes na Avenida do Contorno, região central da cidade, portanto com 
apenas uma fachada principal voltada para a rua, o projeto tem a entrada por uma via 
principal que possibilita o acesso para diversos setores independentemente. A volumetria 
é dividida em dois pavimentos com blocos desencontrados, resultando em um vão central 
com um jardim interno.

Os usos mais próximos da entrada são: o acolhimento, que funciona como uma recepção 
e uma espécie de triagem; e a delegacia, que possui maior movimentação de pessoas. 
Em seguida, ainda no pavimento térreo, ficam os serviços gerais, como copa, auditório 
e vestiários, muito utilizados por todos os públicos que visitam o equipamento, portanto 
localizados na região central da implantação. Mais ao fundo, com maior privacidade e 
menos interferência do barulho da rua, estão os alojamentos, o atendimento psicossocial 
e a brinquedoteca, que apoia ambos os usos anteriores. Já no pavimento superior ficam 
os usos mais restritos da Casa, na parte frontal o Tribunal de Justiça, no centro o ministério 
público, a defensoria e a área de autonomia econômica, e no fundo, com ainda mais 
restrição de acesso, o setor de gestão administrativa geral, além das áreas técnicas. 

As competências funcionais devem seguir a cartilha do programa Mulher, Viver sem 
Violência, portanto todas as unidades da Casa da Mulher Brasileira contam com: 
acolhimento e triagem, serviço que conquista a confiança da mulher e direciona para 
qual serviço especializado da Casa será encaminhada; apoio psicossocial, que presta o 
atendimento psicológico e auxilia a superar o impacto da violência pela qual ela passou; 
delegacia, uma unidade da Deam1 para proteção, prevenção e investigação de crimes 
cometidos contra mulheres; juizado ou vara especializada, órgãos da Justiça responsáveis 
por cuidar de situações de violência doméstica, conforme previsto na Lei Maria da Penha; 
ministério público, que consiste na promotoria especializada que promove a ação penal 
em situações de violência contra o sexo feminino; defensoria pública, que auxilia as 
mulheres a respeito de seus direitos e deveres no âmbito civil ou criminal; promoção da 
autonomia econômica, que educa financeiramente e auxilia na qualificação profissional e 
inserção no mercado de trabalho; central de transportes, que promove o deslocamento 
das mulheres localizadas na Casa da Mulher Brasileira para os outros serviços parte do 
programa; brinquedoteca, que acomoda os filhos das usuárias durante o atendimento; 
alojamento de passagem, que consiste em um abrigo temporário, de até 24 horas, para 
aquelas que precisam, mesmo se estiverem acompanhadas de crianças; e saúde, para 
os casos de violência sexual, com contracepção de emergência e prevenção de doenças.
 
O projeto da unidade da Casa da Mulher Brasileira em Belo Horizonte segue os parâmetros 
exigidos pelo programa. 

1 Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Programa
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Imagem 28Planta pavimento térreo Imagem 29Planta 1º pavimento
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5.2. CENTRO DE OPORTUNIDADES PARA MULHERES
Ficha Técnica
Ano do projeto: 2013
Local: Kayonza, Ruanda
Arquiteto: Sharon Davis Design

O Centro de Oportunidade 
para Mulheres está 
localizado na zona rural de 
Ruanda a aproximadamente 
70 quilômetros de Kigali, 
capital do país. Em 1994, 
Ruanda sofreu um massacre 
fruto de uma guerra entre as 
principais etnias do país: 
hutus e tutsis, que acabou 
com a vida de cerca de 800 
mil pessoas. O genocídio 
deixou marcas nos 
habitantes locais e desde 
então medidas vem sendo 
tomadas para contribuir 
com a recuperação, 
principalmente emocional 
e psicológica, desses 
sobreviventes.

Partido

O Centro está entre essas medidas, a ONG WfWi1, que auxilia mulheres sobreviventes 
de guerras em diversos países, atua no país desde 1997 e idealizou essa proposta, que 
contou com a ajuda voluntária das moradoras de Kayonza para que se tornasse realidade. 
Os massacres do passado resultaram em traumas emocionais, perda de familiares, 
proliferação de doenças e dificuldades financeiras, que persistem até os dias de hoje, 
mais de 20 anos após o ocorrido.

Os mortos com a guerra foram em sua maioria homens, portanto hoje, a população 
ruandesa é formada principalmente por mulheres, cada uma responsável por, em média, 3 
filhos. O objetivo do centro é dar novas oportunidades para as essas mulheres, através de 
educação, suporte financeiro e emocional, tornando-as independentes financeiramente e, 
cada vez mais, buscando a igualdade de gênero e inclusão social.

1 Women for Women International

Imagem 30
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Programa

O intuito é que o Centro seja um espaço de convivência da população, onde se discute 
sobre o tema do empoderamento feminino e criam-se laços entre aquelas que se 
sentem sozinhas, impactando para sempre a vida das participantes, segundo a diretora 
executiva da Women for Women International, Karen Sherman. No âmbito educacional, 
o equipamento conta com formação profissional e agrícola, treinamentos vocacionais, 
técnicas de produção rural, empreendedorismo e liderança, para que possam encontrar 
um emprego ou começar o próprio negócio. Além disso, o equipamento multiuso conta 
também com abrigo para mulheres em situação de risco.

O projeto foi premiado no Festival Mundial de Arquitetura em 2011, como 1º lugar na 
categoria de Educação. O próprio design do centro já é uma ferramenta de educação 
pelo seu caráter sustentável. Foi utilizado um método de construção vernacular, com 
tijolos de barro perfurados que permitem a ventilação e a proteção solar, produzidos pelas 
próprias mulheres de Kayonza, possui também um telhado adaptado para coleta de água 
da chuva, em uma área do centro as mulheres plantam e colhem alimentos, além de criar 
animais, cujos dejetos são utilizados para a produção de biogás. 

Disposição

O Centro de Oportunidades foi projetado na forma de uma aldeia, com uma série de 
pequenas construções em escala humana para transmitir a sensação de segurança às 
usuárias, tornando o ambiente familiar e aconchegante, mesmo abrigando cerca de 300 
mulheres. A organização da implantação se deu por meio de formas circulares que se 
espalham homogeneamente pelo terreno. O acesso está localizado no centro da fachada 
voltada para uma praça convidativa, onde se encontra também o mercado, com acesso 
independente e onde as mulheres vendem alimentos e outros produtos produzidos no 
interior do centro, mostrando o seu potencial econômico e dando a possibilidade que as 
mesmas gerem a própria renda, através de uma rede comunitária autossuficiente.

No centro do terreno estão as construções que abrigam a administração, a cozinha e o 
refeitório, local de encontro e relacionamento, frequentado por todas as participantes. Na 
periferia do terreno, ao lado esquerdo, um local mais reservado, estão as construções 
circulares que funcionam como dormitórios e salas de aula. Já ao lado direito, próximo ao 
mercado comunitário, se encontram as oficinas e uma vasta área de fazenda, em que as 
mulheres cultivam alimentos e cuidam dos animais. 

Os usos analisados em conjunto formam uma espécie de cidade, em que cada um dos 
setores depende do outro para funcionar perfeitamente, através de ajudas mútuas. O 
funcionamento é, por si só, uma escola de vivencia em sociedade, em que auxiliar e 
receber auxilio é imprescindível para o sucesso.
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Imagem 31Implantação

Imagem 32Corte longitudinal da cozinha

Imagem 33Corte transversal da cozinha
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5.3. CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PACIENTES COM CÂNCER
Ficha Técnica
Ano do projeto: 2016
Local: Manchester, Reino Unido
Arquiteto: Foster + Partners

Localizado próximo à 
unidade de oncologia do 
Hospital Christie que recebe 
inúmeros pacientes em 
tratamento contra o câncer 
diariamente, o Centro de 
Convivência para Pacientes 
com Câncer promove 
auxilio prático, emocional e 
social para essas pessoas. 
É importante que aqueles 
que possuem o diagnóstico 
da doença convivam com 
outras pessoas que estão 
passando por situações e 
dificuldades semelhantes, 
dessa forma não se sentem 
sozinhos e encontram forças 
para seguir em frente na fase 
pela qual estão passando.

Imagem 34

Partido

Seu modelo foi idealizado por Camila Parker, presidente do centro, no modelo de 
atendimento definido por Maggie Keswick Jencks, paisagista, escritora e cofundadora do 
Centro de Convivência para Pacientes com Câncer, em que a arquitetura deve contribuir 
e fazer parte da terapia. Devido a isso, o equipamento é conhecido na região como 
Maggie’s, em memória a ela.

O centro busca ser uma “casa longe de casa”, um refúgio, acolhedor, amigável e 
encorajador, além de ser público, portanto sem custo para os usuários. O objetivo é que 
o local tenha uma atmosfera doméstica ao invés de remeter a características hospitalares, 
sem aparentar com os centros de saúde que esses pacientes estão muito acostumados a 
visitar, a ideia é que eles abram os horizontes e enxerguem através de novas perspectivas.

Para que isso seja possível, foi importante trabalhar com as sensações, através de 
iluminação, cores, texturas, e outros elementos simbólicos, como a relação entre o interior 
e o exterior, diferentes vegetações e espaços para que os participantes se reúnam, 
conversem, convivam e passem o tempo livre se divertindo. Por outro lado, ficaram 
estritamente proibidos corredores longos e sinalizações hospitalares, para que de forma 
alguma remeta às instituições de saúde. Os funcionários procuram ser sempre agradáveis 
e presentes, porém discretos e respeitosos para aqueles que precisam ficar sozinhos por 
um tempo.

O Centro foi todo estruturado em madeira em tons suaves, com fechamentos em vidro 
que aproximam o interior aconchegante com o exterior repleto de vegetação e canteiros 
floridos, áreas de jardim com espaços para permanências dos pacientes. Para amplificar 
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essa sensação de liberdade que a arquitetura transmite, a volumetria abriga um andar 
único, com exceção de um pequeno mezanino, refletindo assim, a escala residencial do 
entorno.

As fachadas envidraçadas, além de diversas claraboias triangulares no telhado do 
edifício, permitem a entrada de luz natural no espaço, representando vitalidade e tornando 
o local ensolarado. Já a presença da madeira natural ajuda a conectar a arquitetura com 
o ambiente externo repleto de vegetação, projeto paisagista do Estúdio Dan Pearson. 
Em todos os ambientes os pontos de vista foram milimetricamente planejados para que 
fossem como obras de arte naturais para aqueles que visitam o centro.

Programa

O programa do projeto é bastante diversificado e focado no bem estar do paciente com 
câncer, portanto conta com muitos espaços multiuso, sem que exista uma regra para o 
que deve ser realizado em cada local determinado, como espaços para leitura, repouso 
e convivência entre o público que visita o Centro. Essas áreas podem ser ao ar livre ou 
não, abertas ou fechadas, ajardinadas ou pavimentadas, se adequando à preferência de 
todos. 

O Centro de Oportunidades Para Pacientes com Câncer conta também com setores com 
usos um pouco mais delimitados, como administração geral, cozinha, biblioteca, salas 
de reunião e de ginástica. No entanto, mesmo essas salas procuram se misturar com as 
outras áreas, formando um espaço amplo e integrado sem que seja perdida a privacidade.

Disposição

No mezanino central, que ocupa longitudinalmente toda a extensão do edifício, área um 
pouco mais restrita, fica o setor administrativo. Ao longo de todo o pavimento térreo se 
espalham os usos voltados para o público alvo do equipamento: os pacientes com câncer. 
O acesso é discreto e se da por uma pequena escada voltada para a via, a construção 
se encontra em um nível elevado para que se tenha mais privacidade e tranquilidade. A 
cozinha está localizada na região central, com uma mesa extensa, é um espaço em que 
as pessoas se reúnem para comer, conversar e se distrair. A partir dela se espalham 
cômodos multiusos, além de biblioteca, salas de ginástica e espaços reservados para 
reunião. 

Projetada para os fundos do centro, está uma ampla varanda, acompanhada do jardim 
principal, mais reservado e um espaço para reflexão e convivência dos pacientes. Nesse 
jardim se encontra a estufa, local em que costumam ser executadas atividades de artes 
manuais, além do cultivo de flores e frutos, que são diariamente cuidados pelos visitantes 
do centro, promovendo um propósito durante o tratamento do câncer, além de possuírem 
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Imagem 35Implantação do térreo Imagem 36Implantação do mezanino
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5.4. CENTRO DE BEM-ESTAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ficha Técnica
Ano do projeto: 2013
Local: Paris, França
Arquiteto: Marjan Hessamfar & Joe Véronse

O Centro de Bem-Estar para 
Crianças e Adolescentes 
consiste em um 
equipamento residencial de 
emergência para menores 
de idade sob tutela legal, ou 
seja, um abrigo emergencial 
especializado em cuidar de 
crianças e adolescentes 
afastadas dos cuidados 
maternos e paternos, gerido 
pelo departamento local 
ASE1, que trata do bem-
estar infantil em Paris. 

1 Aide Sociale à l’Enfance

Imagem 37

Partido

Para esse local são encaminhadas crianças e jovens órfãs, em caso de morte dos pais, ou 
quando os pais são considerados ausentes judicialmente e perdem a guarda dos filhos. 
Portanto, a finalidade do centro é suprir a falta dos pais, muito difícil de ser enfrentada, tanto 
no caso dos mais novos, ainda muito dependentes desses cuidados fraternos, como dos 
mais velhos, que já entendem exatamente o que está acontecendo na situação em que 
estão. Essas crianças já estão passando por dificuldades e extremamente fragilizadas 
quando chegam ao abrigo, então este precisa ser acolhedor e tranquilizante.

Apesar da descrição como “abrigo emergencial”, a ideia é que o centro não transpareça 
esse caráter para as crianças, é importante que elas se sintam seguras, protegidas e 
confiantes no novo lar, para que o abrigo seja realmente uma nova casa, em que elas se 
sintam felizes e tranquilas, e não um espaço temporário, tendo assim mais possibilidades 
de ser bem sucedido.

A escolha da localização do equipamento público se deu devido à infraestrutura pré-
existente na área, que poderia servir de apoio ao centro, potencializando as suas funções 
e tornando-o ainda mais satisfatório para aqueles que viveriam ali. Na região, que é 
principalmente residencial, já existia um cinema, um circo e o parque Jardin Public Serge 
Gainsbourg, usos que poderiam ser utilizados pelas crianças abrigadas no local. 

A volumetria do projeto é formada por um L com níveis escalonados no centro, permitindo 
terraços ao ar livre em todos os pavimentos para lazer das crianças de todas as idades, 
além de facilitar a entrada de luz natural em todos os pisos. Ao todo possui térreo mais 
5 pavimentos, todos com acessos independentes para garantir a segurança dos grupos 
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divididos por faixa etária. 

O principal elemento arquitetônico trabalhado no projeto foi o uso de materiais que 
tornassem o ambiente aconchegante, por exemplo através da madeira, presente no 
mobiliário, escadas e pisos de alguns setores, além do muro da fachada. Já a estrutura foi 
inteiramente feita em concreto, possibilitando uma maior flexibilidade. Alguns elementos 
pré-moldados da fachada, em cimento branco, são auto-limpantes, portanto manterão 
o tom original pretendido. O conjunto da obra fica completo com os caixilhos pretos e 
persianas douradas para controlar a entrada solar nos ambientes quando necessário.

Programa

O Centro de Bem-Estar para Crianças e Adolescentes conta com um programa 
primordialmente de um abrigo infantil, com dormitórios separados por idades, vestiários e 
refeitórios, além de áreas educacionais como salas de aula e outras salas de apoio a esse 
uso, conta também com um centro médico reduzido para necessidades emergenciais, e 
áreas de lazer, tanto ao ar livre, próximas a vegetações, como em partes cobertas para 
dias de chuva. 

Disposição

As plantas foram organizadas da seguinte forma: no térreo se encontra a recepção, uma 
enfermaria geral e as áreas administrativas, incluindo o serviço social, por onde todas 
as crianças internas passam e a partir de onde são direcionadas; no primeiro pavimento 
ficam os adolescentes de 12 a 18 anos, os mais velhos do abrigo, com dormitórios, sala 
de aula, refeitório, lavanderia, sala de jogos e midiateca; no segundo pavimento ficam 
as crianças de 3 a 6 anos, que contam com usos parecidos, dormitórios, sala de aula, 
refeitório, sala de jogos, sala de leitura e terraço de lazer; no terceiro pavimento estão os 
de 6 a 12 anos, com dormitórios, sala de aula, refeitório, sala de jogos e midiateca; no 
quarto pavimento são abrigados os de 0 a 3 anos, onde fica localizado o berçário, sala 
de aula, área médica e terraço de lazer; por fim, no quinto pavimento, fica a creche, com 
crianças que passam o dia, mas não dormem ali.
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Imagem 38Implantação

Imagem 39Corte
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6O CENTRO DE APOIO A EX-DETENTAS
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6.1. PROGRAMA DE NECESSIDADES

O Centro de Apoio a ex-Detentas consiste em uma 
instituição que compreende múltiplos usos focados em 
um mesmo objetivo final: ressocializar. A necessidade 
de cada um desses usos individualmente idealizados foi 
resultado de uma ampla pesquisa a respeito do público 
alvo e de referências de equipamentos semelhantes com 
funcionamento eficaz.

A partir dos estudos de caso foi possível planejar 
principalmente as áreas mais restritas do projeto, aquelas 
que ao visitar o local não são percebidas pelo espectador, 
porém são essenciais para a logística da instituição. São 
essas as áreas administrativas, voltadas aos funcionários 
e que mantém todo o edifício em um equilíbrio de 
funcionamento. As referências também são importantes 
para dimensionar proporcionalmente os setores e cômodos 
que fazem parte dos mesmos.

De um modo geral, o programa de necessidades do centro 
pode ser dividido em oito grandes áreas, que por sua vez 
se subdividem formando cada sala com uso específico. 
Essas grandes áreas podem ser denominadas como 
setores e são eles: Cultural; Restaurante; Educacional; 
Creche; Abrigo; Psicólogos; Judiciário; e Administrativo.

Implantação

0 10 20
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O setor cultural tem grande importância para o projeto, pois é aberto ao público, portanto 
pode ser frequentado por todos os tipos de pessoa, contribuindo com o processo de 
ressocialização. Esse setor transforma o edifício em um local de lazer onde o pedestre 
pode entrar e desfrutar do programa que incorpora: galeria de arte, com exposições 
diversificadas e temporárias; auditório, que comporta palestras e pequenos espetáculos, 
com capacidade para até 400 espectadores; biblioteca, com áreas separadas para 
acervo, acervo infantil, leitura, estudos, reuniões e pesquisas em computadores.

O restaurante faz parte dessa área irrestrita do projeto e o intuito é que atenda tanto as 
mulheres que vão ao centro de apoio como trabalhadores da região e outros possíveis 
interessados. Para que isso seja possível o restaurante foi projetado para um sistema self-
service, intermediário entre um restaurante popular, como um refeitório, e um restaurante 
de luxo.

O maior setor restrito do projeto é o educacional com diversas subdivisões. Nele são 
ministrados cursos profissionalizantes e não-profissionalizantes, proporcionando 
capacitação para as ex-detentas e facilitando a busca por um emprego, a maior dificuldade 
após a passagem pela penitenciária. Os cursos profissionalizantes foram escolhidos com 
base nos cursos técnicos que mais empregam mulheres nos dias de hoje: Eletrotécnica, 
cujo ensino é o planejamento de serviços de instalação, operação e manutenção de 
aparelhos elétricos e conta com duas salas de aula e um laboratório; Logística, que cuida 
das etapas de produção e distribuição de produtos, equipamentos e materiais e conta 
também com duas salas de aula; e Administração, para trabalhar no setor administrativo 
de empresas, além de auxiliar aquelas que pensam em abrir o próprio negócio, através 
de noções de empreendedorismo, também com duas salas de aula. Já os cursos não-
profissionalizantes foram pensados para o lazer dessas mulheres e para uma eventual 

Planta térreo
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oportunidade de trabalho: Fotografia, com duas salas de aula; Artesanato, com mais duas 
salas de aula; e Dança, com uma sala livre. O setor conta também com um laboratório 
de informática para apoiar todo o restante e uma administração que organiza esses usos. 

A ideia de possuir uma creche no programa de necessidades surgiu a partir da informação 
de que grande parte das mulheres na situação em questão tem filhos de 0 a 6 anos e 
considera esse um empecilho na busca por capacitação profissional devido à falta de 
vagas nas creches públicas convencionais. Visto isso, foi projetado um setor destinado 
aos filhos das mulheres que estão usufruindo do setor educacional, facilitando assim o 
atendimento a elas. A creche se subdivide em: berçário, de 0 a 1 ano; maternal, de 2 a 3 
anos; e pré-escola, de 4 a 6 anos. Conta também com refeitório, área de lazer coberta e 
descoberta e administração.

O abrigo temporário é importante para aquelas mulheres que finalizam o cumprimento 
da pena sem ter para onde ir. Muitas vezes a família ou o parceiro a abandonam e ao 
saírem da penitenciária a vida que levavam antes de serem presas não faz mais sentido. 
Retornar para a vida antiga ou ir para a rua pode influenciar na marginalização e na volta ao 
mundo do crime. Devido a isso, o Centro de Apoio a ex-Detentas proporciona dormitórios 
separados por faixa etária para que essas mulheres fiquem alocadas até que tenham 
suas vidas reestabelecidas e possam procurar um novo local para ficar. Ao todo são seis 
dormitórios, cada um com o seu próprio vestiário. Três deles para atender a faixa etária 
de 18 a 30 anos, pois é o maior público; dois para 31 a 50 anos; e um para acima de 50 
anos, a menor população carcerária feminina. O abrigo conta também com um refeitório 
comunitário, áreas de convivência e administração.

As questões físicas são tão importantes quanto às psicológicas quando se trata de pessoas 

Planta 1º pavimento
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com um histórico delicado como esse. No entanto, o atendimento psicológico está entre 
os serviços de saúde mais caros e dentre os mais difíceis no sistema público. Um local 
apropriado para que essas mulheres sejam atendidas por profissionais especializados 
nas situações delas é de extrema importância para que todos os outros usos do centro 
sejam eficazes. O setor possui doze consultórios individuais e uma área administrativa.

O setor judiciário consiste em uma única sala para trabalho e atendimento. Esse local 
é responsável pela emissão de cartas que confirmem a passagem da ex-detenta pela 
instituição e a discriminação do setor em que ela participou. Isso agrega valor e facilita na 
busca por uma mudança de vida por parte dessa mulher. Nesse setor também é possível 
tirar quaisquer dúvidas a respeito de seus direitos e deverem como mulheres cidadãs.

Apesar de cada um dos setores terem uma determinada autonomia e, portanto, uma 
administração individual que rege os subusos dentro da área, o Centro de Apoio a ex-
Detentas como instituição necessita de um setor administrativo geral, que tem como 
intuito organizar os setores entre si. Esse local conta com vestiários, copa, depósito e 
almoxarifado, além de área de trabalho e atendimento.

O programa de necessidades do projeto é bastante diversificado, porém os usos se 
completam e servem de apoio um ao outro. Para que um local destinado à regeneração de 
mulheres que passaram pela detenção seja bem sucedido, todos os usos tem equivalente 
importância e são indispensáveis, formando assim um equipamento único, concreto e 
eficiente.

Planta 2º pavimento
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Planta 3º pavimento
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Corte longitudinal
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Corte transversal

0 52,5





RESSOCIALIZAR RESSOCIALIZAR

6.2. PARTIDO ARQUITETÔNICO
O projeto foi idealizado para proporcionar o bem estar da população, seja dos usuários 
efetivos, dos visitantes eventuais ou daqueles que vivem a cidade ao redor do edifício. 
Para que isso fosse possível os elementos que compõe a obra foram pensados por todos 
esses ângulos visando o melhor cenário, através de diversos estudos de implantação, 
levando em conta acessos, insolação e ventilação adequada, disposição dos espaços 
vertical e horizontalmente, em conjunto com análises de fachada, buscando a estética e 
a funcionalidade ao mesmo tempo e os materiais escolhidos com base na sensação que 
cada um deles pode proporcionar ao indivíduo.

O aproveitamento do terreno levou em conta a legislação vigente na cidade de São 
Paulo atualmente, de acordo com o PDE1, a área está localizada em uma Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana e em uma Macroárea de Estruturação Metropolitana – 
Arco Tietê. Na LPUOS2 o terreno se insere em uma ZC3, cujo coeficiente de aproveitamento 
máximo é de 2,00; taxa de ocupação máxima de 70%, gabarito permitido de 48,00 metros 
e taxa mínima de permeabilidade de 25%, além dos recuos exigidos, frontais de 5,00 
metros e dos fundos e laterais de 3,00 metros.

A partir desses parâmetros, a volumetria foi implantada de modo que a construção 
abraçasse o terreno, que possui uma forma não ortogonal, gerando uma praça central. O 
termo “ressocializar” induz a pensar na socialização entre indivíduos, por isso a importância 
de uma grande área com espaços para permanências, agradável e arborizada, que 

1 Plano Diretor Estratégico – Lei 16.050/14
2 Lei de Uso e Ocupação do Solo – Lei 16.402/16
3 Zona de Centralidade

proporcione o encontro de pessoas, o intuito é que essa praça seja uma extensão da 
cidade e um elemento conector entre a rua e o edifício, excluindo a possibilidade de 
uma barreira visual e física. O resultado foi um grande bloco principal com 16 metros de 
gabarito margeando o perímetro do terreno sem acesso direto, dividido em três partes, com 
recortes em seus encontros para trazer leveza à volumetria, soltando um do outro, além 
de um bloco secundário, com a metade da altura do anterior. Os acessos de pedestres 
foram pensados para que o visitante pudesse adentrar na construção por qualquer um 
dos lados da praça ou da calçada através de diversas aberturas. Já o acesso de veículos, 
tanto automóveis quanto caminhões, foi aproveitado do recuo obrigatório do terreno, com 
a entrada em uma ponta, pela Av. Otto Baumgart, o percurso por trás do edifício, levando 
até o subsolo, e a saída na outra ponta, pela Travessa Simis.

A disposição dos setores foi projetada em um primeiro momento em função dos usos 
restritos e dos usos irrestritos e em seguida de acordo com qual uso deveria ficar próximo 
a outro para uma melhor logística. No pavimento térreo ficaram aqueles abertos ao 
público em geral: o restaurante, com acesso direto da rua ou por meio da praça, onde se 
encontram também mesas externas; a galeria de arte, que conta também com uma área 
externa para exposições nos fundos da construção, e o auditório. A biblioteca, também de 
uso público, ficou posicionada acima do auditório, com um núcleo de circulação vertical 
exclusivo para esse bloco, protegendo-a dos ruídos da rua e da praça central.

Pelo subsolo também é possível chegar ao auditório, tanto os espectadores pela plateia, 
como aqueles que se apresentarão com acesso direto ao palco. Essa possibilidade é 
para aqueles que chegam de carro, pois o subsolo abriga também o estacionamento 
com 150 vagas cobertas para automóveis e área descoberta para carga e descarga de 
caminhões, além das áreas técnicas, como reservatórios de água, depósitos, sala de ar 
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condicionado, de geradores e transformadores de energia 
elétrica.

No primeiro pavimento do centro, além da biblioteca citada 
anteriormente, se encontra o setor educacional. Esse 
posicionamento foi escolhido por ser um uso restrito, portanto 
preferencialmente não deveria ficar no pavimento térreo, no 
entanto com alto fluxo de pessoas, proporcionando assim o 
menor deslocamento possível, através de dois núcleos de 
circulação vertical, cada um deles com uma escada e dois 
elevadores. Em todos os pavimentos os encontros entre os 
blocos onde foram projetados os recortes que visualmente 
descolam os volumes entre si foram aproveitados para 
áreas de convivência, com lounges e espaços para 
descontração. Esses locais funcionam como “respiros” e 
tem a propriedade de não formar longos corredores nos 
pavimentos para se afastar de qualquer imagem que remeta 
à prisão devido ao público com que se está lidando.

O pavimento superior foi dividido entre creche e abrigo, 
usos complementares para as mulheres com filhos que 
estão temporariamente morando no centro de apoio. O 
local destinado à creche foi escolhido devido ao terraço 
descoberto remanescente da cobertura da biblioteca, 
posicionada no pavimento inferior, podendo funcionar 

como uma área de lazer ao ar livre para as crianças, muito 
importante nessa idade, sem que elas precisem estar no 
pavimento térreo, priorizando a segurança.

No terceiro e último andar está localizado o setor de 
atendimento com psicólogos, o judiciário e o administrativo, 
pois são aqueles que precisam de maior privacidade. Esse 
pavimento abriga também um grande terraço descoberto 
restrito para uso exclusivo das usuárias do centro, portanto 
um local calmo e que remeta à tranquilidade com vista 
para a cidade e podendo ser utilizado para leitura ou para 
descanso.
O sistema construtivo do edifício combina pilares e vigas 
de concreto moldado in loco, em modulações de 10 
metros, com exceção do bloco que abriga o auditório, que 
necessita de um vão maior com 20 metros em um dos 
sentidos, havendo a troca por vigas metálicas perfil I nesse 
setor devido à altura da mesma. Em todo o projeto foram 
utilizadas lajes pré-moldadas com vigotas de concreto 
treliçadas e preenchimento em EPS (nota de rodapé: sigla 
internacional para poliestireno expandido – Expanded 
PolyStyrene, popularmente conhecido no Brasil como 
Isopor) devido à modulação simples do vão, diminuindo o 
custo e o tempo de obra, além de ser leve e proporcionar 
um isolamento acústico, muito importante no caso do 
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Centro de Apoio a ex-Detentas, que abriga usos altamente diversificados sobrepostos.

Os fechamentos do edifício são feitos por meio de grandes panos de vidro que trazem 
leveza e sensação de liberdade para aqueles que estão em seu interior, além de ser 
convidativo para os que estão no exterior do mesmo. A caixilharia é dividida em uma parte 
fixa inferior e uma parte móvel superior com janelas de correr. Para proteção das fachadas 
com maior incidência solar foram projetados brises soleil posicionados verticalmente 
nas faces leste e oeste, e posicionados horizontalmente nas faces voltadas para o norte, 
proporcionando assim um maior conforto sem bloquear a iluminação e a ventilação dos 
espaços. Além disso, a quebra na uniformidade da iluminação natural, resultado da 
presença dos elementos na fachada, torna o ambiente mais acolhedor e aconchegante, 
conquistando a confiança do público. O brise escolhido para ser usado no projeto foi o 
Termobrise do fabricante Hunter Douglas, composto por poliuretano expandido injetado é 
ideal para grandes fachadas, pois pode ser usado em grandes modulações estruturadas 
em perfis tubulares metálicos. Sua aplicação pode ser na vertical ou na horizontal, ideal 
para o que havia sido imaginado e permite que o próprio usuário rotacione as laminas em 
seu eixo de acordo com a necessidade.

Poucos foram os setores de fachada que não puderam acompanhar o fechamento de 
vidro do restante da edificação: as paredes rígidas dos núcleos de circulação e as laterais 
do auditório. Nesses pontos, que se tornariam empenas cegas, foram adicionados jardins 
verticais com sistema de irrigação, tornando-os mais agradáveis visualmente para os 
pedestres, além de conectar a praça arborizada com a construção. A área externa do 
projeto onde está localizada a praça ficou coberta por três diferentes elementos: jardins 
gramados com permeabilidade integral devido a não existência de subsolo embaixo dos 

mesmos; piso intertravado nas parcelas pavimentadas para percurso e permanência dos 
usuários, proporcionando 50% de área permeável; e espelhos d’água utilizados como 
artifício estético e como reflexores da obra.

Cada um dos itens trabalhados no projeto tem a sua importância individual e a sua 
importância no conjunto, que mesmo sendo formado por diversos elementos diferentes 
acaba por se tornar um resultado final único, atendendo a todas as necessidades 
especificadas e justificadas por meio de pesquisas e estudos ao longo dos capítulos, 
buscando atender da melhor forma possível o público principal do Centro de Apoio a ex-
Detentas.





RESSOCIALIZAR RESSOCIALIZAR

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados pesquisados, analisados e estudados ao 
longo do desenvolvimento do presente trabalho, foi possível 
observar o universo das penitenciárias por um outro ângulo 
de visão. A realidade vai além das grades que separam os 
presos dos livres, vai além do que os olhos podem ver, vai 
além daquilo que se pode imaginar. É preciso mergulhar no 
tema para entender.

Compreender o público para quem se está projetando é 
indispensável no processo arquitetônico de se obter um 
resultado satisfatório. No caso das mulheres ex-detentas, 
público alvo do projeto do Centro de Apoio a ex-Detentas, 
se tratam de pessoas com um passado sombrio que não 
precisa ser memorizado, mas sim substituído por um futuro 
com novas características.

Também é de extrema importância perceber, por meio 
desses dados e análises, do que essas mulheres precisam 
para o processo de regeneração, levando assim a um 
programa de necessidades eficiente. Através desses 
estudos foi possível concluir que a maior dificuldade das 
mesmas após a passagem pela detenção é a dificuldade 
para encontrar um emprego. Pensando nisso, buscou-se 
proporcionar a capacitação profissional através dos cursos 

disponibilizados no centro, em conjunto com outros usos 
de apoio, como atendimento com profissionais do ramo da 
psicologia, creche para que seus filhos tenham aonde ficar 
enquanto elas estudam, e abrigo temporário para contribuir 
com aquelas que se veem perdidas quando retornam para 
a liberdade.

O maior desafio é unificar todas as informações obtidas 
ao longo do trabalho em um objeto concreto e conciso, 
sem que um item influencie negativamente em outro. A 
conclusão é o entendimento das penitenciárias femininas 
e a forma como elas abalam as usuárias, a necessidade 
de um processo de ressocialização e como ele pode 
ser realizado, as características funcionais e estéticas no 
âmbito da arquitetura que contribuam positivamente para 
esse processo e principalmente a importância da discussão 
desse tema para todos os cidadãos, pois diminuir a 
violência não é apenas do interesse do beneficiário direto, 
mas de todos.
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