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RESUMO

O trabalho “Instituto de Ressocialização” iniciou da verificação e da constatação de uma problemática existente, a crise no sistema penitenciário 
brasileiro. Desequilíbrio social que tem como consequência a superlotação dos estabelecimentos, impossibilitando assim a ressocialização do 
indivíduo encarcerado. Com isso, foi realizado uma análise histórica e arquitetônica da situação do sistema penitenciário brasileiro e mundial, e 
posteriormente, para haver um entendimento do panorama atual, foi feito o estudo das diretrizes vigentes e de autores da área. O objetivo e 
desafio do trabalho foi propor um novo modelo de estabelecimento penal para as Diretrizes da Arquitetura Penal Brasileira. Revendo conceitos e 
projetando uma arquitetura aberta para um programa tradicionalmente fechado, que servisse de degrau entre a entrada na penitenciaria e a 
volta do indivíduo ao convívio em sociedade. A hipótese e proposta de um novo tipo de estabelecimento penal consiste na implantação do 
mesmo em área urbana, que contemplaria detentos de regime aberto e fechado, em seu final de pena, com bom comportamento, não vinculados 
a hierarquia do tráfico de drogas e com família residente da cidade. Dentro desses pre requisitos seria uma instituição com um nível de 
periculosidade baixo, já que seriam detentos que em pouco tempo estariam sendo reinseridos no convívio da população. A ideia forte inicial de 
projeto seria a aproximação da instituição da área urbana, sendo implantada em zonas não residenciais próximas de universidades, com isso o 
terreno escolhido está localizado na Ilha do Fundão. Escolha que facilita no deslocamento dos detentos de regime aberto e das famílias dos 
detentos de regime fechado. Além de possibilitar a integração da instituição penal com a instituição de ensino universitário. Proposta que 
resultaria na reintegração do indivíduo com a família e a desestigmatização da imagem de presidiário e de instituição corretiva. O projeto 
arquitetônico tem como base o estudo do entorno, o qual é de edificações modernistas, de formas geométricas, de gabarito baixo, afastadas das 
divisas. Com isso, o projeto surgiu de uma forma pura, um paralelepípedo, trabalhando-se com a intenção de integração e acolhimento. Seguindo 
essa influência do entorno, também foram utilizados alguns elementos que remetem a arquitetura moderna como pilotis abaixo da praça elevada 
e janela em fita percorrendo toda a fachada da edificação. A forma pura foi seccionada na direção norte/sul, dando uma quebra na mesma e 
adquirindo uma característica contemporânea. Essa quebra cria um grande boulevard que seu final tem a vista prestigiada da baia, significando de 
forma lúdica o caminho a ser percorrido até atingir a liberdade. Também foram criados um centro de memória, para a população conhecer um 
pouco da história penal e quebrar paradigmas, e duas praças para o incentivar a população a se apropriar do espaço. A intenção projetual é 
aproximar pessoas e quebrar preconceitos, encarar que somos todos iguais, sujeitos ao erro e merecedores de uma segunda chance digna para 
sermos melhores.
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