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RESUMO  

O presente trabalho abordará sobre a arquitetura das unidades de atendimento 
socioeducativo existentes na cidade de Vitória da Conquista, levando em consideração dois 
aspectos principais: as tensões existentes entre ambiente construído e ambiente proposto 
pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e uma análise sob o aspecto 
psicossocial do ambiente institucional respaldado no discurso de Foucault, 2011. Faz parte 
da fundamentação teórica um resgate da história dos ambientes institucionais destinados às 
crianças e adolescentes em conflito com a lei, marcada pela lógica do controle social ao 
invés de políticas públicas efetivas, assim como uma análise documento do SINASE no que 
concernem as especificidades arquitetônicas que as unidades devem seguir. A metodologia 
utilizada nessa pesquisa qualitativa caracteriza-se como estudo de caso exploratório. O 
Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Projeto na Varanda que 
configuram as unidades de atendimento socioeducativo do município de Vitória da 
Conquista representam o contexto espacial em que será realizada a pesquisa de campo. Os 
principais resultados apontam que a depender dos elementos arquitetônicos existentes na 
estrutura, os mesmos podem favorecer ao processo de ressocialização, ou podem não 
favorecer ao ponto de corroborar com a lógica do controle social dificultando a construção 
de uma equidade sócio ambiental e de uma arquitetura socioeducativa nas instituições para 
adolescentes em conflito com a lei. 

PALAVRAS-CHAVE 

Palavras-chave: Ambiente institucional; Controle social; Panóptico; Arquitetura 
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RELAÇÃO ENTRE ARQUITETURA E ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO: UM ESTUDO DE CASO DAS UNIDADES DA 

CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 

1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, adolescentes que cometem ato infracional, estão sujeitos ao cumprimento de 
medidas socioeducativas (MSE) previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
em resposta ao ato infracional cometido, com o objetivo de reintegrar e ressocializar este 
jovem à sua família, comunidade e sociedade.    

 
Sobre a problemática da violência na infância e na adolescência no Brasil, inúmeros 

estudos foram realizados por governos e pesquisadores, a exemplo da pesquisa promovida 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Ministério da Justiça no ano de 
2003 que traçou o perfil da exclusão social no Brasil apontou que mais de 60% dos 
adolescentes eram negros, 51% não estudavam e 49% não trabalhavam no momento em 
que cometeram o ato infracional. O estudo mostra ainda que 66% das famílias destes 
adolescentes eram pobres. Analisando os dados citados pode-se dizer que, geralmente, o 
adolescente em conflito com a lei no Brasil, é uma consequência da injustiça social do país. A 
Bahia, e mais precisamente a cidade de Vitória da Conquista, não difere dessa realidade. 
Dentre vários problemas a serem resolvidos, se destaca a marginalização e violência entre 
crianças e adolescentes, que são geralmente provenientes de famílias desestruturadas e 
vivem em condições mínimas de vida, o que os tornam mais vulneráveis à prática de atos 
ilícitos.  

Em relação à qualidade dos espaços físicos das unidades de atendimento sócio 
educativos no Brasil, o Mapeamento Nacional das Unidades Socioeducativas, realizado pelo 
(IPEA) e Ministério da Justiça em 2002, revelou que no que se refere ao ambiente físico cerca 
de 70% das unidades não se encaixam ao que é estabelecido pela legislação. As 
inadequações apontam que faltavam áreas de convivência e espaços adequados para a 
prática de esportes, e as estruturas existentes conviviam com más condições de limpeza e 
manutenção. Além do aspecto da segurança em que em algumas unidades o mesmo foi mais 
levado em consideração do que a adequação da unidade para uma proposta socioeducativa. 
Apesar da existência do SINASE – documentação que esboça soluções para as questões 
arquitetônicas das unidades de atendimento socioeducativo – as instituições existentes no 
Brasil para a aplicação de MSE aos jovens infratores possuem várias deficiências que 
envolvem questões administrativas, financeiras e de infraestrutura, não sendo capacitadas a 
atingir de forma eficaz os objetivos de ressocialização dos jovens.  

 
Ao explorar a dimensão sócio espacial das cidades contemporâneas, encontra-se o 

espaço edificado como um espelho de um sistema econômico excludente, fruto de um 
mundo fabricado e moldado pelo homem, que reflete nas sociedades brasileiras com a 
distribuição não equitativa dos serviços de transporte público, infraestrutura, saneamento, 
educação, empregabilidade, saúde, segurança, e lazer. Convivem na perspectiva menos 
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abastecida da urbanização, milhares de crianças e adolescentes que através de barreiras 
sociais ou físicas não usufruem desses serviços, o que rebaterá numa perda da identidade 
com os outros indivíduos e com o próprio ambiente da cidade. Se a infância e adolescência 
configuram fases difíceis mesmo para os indivíduos que estão do lado formal e valorizado da 
sociedade, torna-se ainda mais árduo para aqueles que convivem com as adversidades, 
estereótipos e clivagens de uma vida na pobreza. Não que a pobreza justifique a prática de 
violência e transgressão à lei, mas abre-se aqui o questionamento de até que ponto a 
mesma fomenta o processo violento e os dispositivos de controle social.  
 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada como estudo de caso 
exploratório. Fachin (2006) define estudo de caso como uma descrição analítica de um 
evento ou de uma situação in loco. No delineamento de uma pesquisa ou trabalho científico 
pode-se adotar uma atitude exploratória, com o objetivo de torná-lo mais esclarecido 
possível.  

 
Como fontes secundárias, serão examinadas as recomendações SINASE, livros, 

artigos, monografias acadêmicas, sítios na internet e outras correlatas à problemática 
apresentada. Como recursos primários, recorrer-se- á à pesquisa de campo, que consistirá 
no estudo da arquitetura das instituições integrantes do objeto pesquisado e em entrevistas 
semiestruturadas com profissionais diretamente ligados aos processos de atendimento 
socioeducativo em Vitória da Conquista. A comparação com parâmetros preestabelecidos 
possibilitará compreender quais os elementos que favorecem ou dificultam o progresso da 
ressocialização. Por um lado, as recomendações do SINASE, serão utilizadas como parâmetro 
comparativo para os elementos considerados favoráveis à socialização. Por outro lado, as 
teorias de Foucault (2011), que buscam explicar as práticas disciplinares da modernidade, 
iluminarão um detalhado levantamento histórico da institucionalização da criança e do 
adolescente no Brasil, viabilizando o estabelecimento de parâmetros para as condições do 
ambiente físico que corroboram com a lógica do controle social ao invés de politicas 
realmente efetivas para a ressocialização de crianças e adolescentes. 

 
Os resultados encontrados a partir das entrevistas, observações e dados documentais 

coletados serão cruzados com as referências teóricas e parâmetros legais, de modo a 
permitir a inferência de algumas considerações finais. 

 

3. HISTÓRICO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO 
BRASIL:  

  Ao analisar os aspectos que constituem a problemática do abandono social da 
criança e do adolescente desassistido no Brasil, a realidade enfrentada atualmente provém 
de séculos de injustiça social. A história da trajetória dos jovens delinquentes confunde-se 
com a dos jovens abandonados, que por sua vez, confunde-se com a trajetória de todos 
aqueles considerados como “ameaças à sociedade”. Essa grande parcela da população que 
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convive diariamente com os estereótipos negativos e clivagem perante a “sociedade 
formal”, foi (e ainda é) alvo para lógica do controle social ao invés de politicas públicas 
realmente efetivas que pudessem defender crianças e adolescentes que vivem em sua 
grande maioria às margens da sociedade.   

  3.1 A Institucionalização de crianças e adolescentes do Brasil do período Colonial 
ao Império:  
 

Ao infiltrarem-se nas aldeias os Jesuítas construíram colégios, instruíram as crianças, 
impuseram-nas sua cultura, costumes e religião para que as mesmas propagassem o que foi 
aprendido aos seus familiares. Na época do reinado de D. José I, uma das ações mais 
expressivas das “reformas pombalinas” culminou na expulsão dos Jesuítas, no fechamento 
dos seus colégios, e no fim da escravidão dos indígenas. Com o fim do domínio pelos 
Jesuítas, as crianças no período colonial passam a ser alvo de exploração dos colonos. As 
crianças escravas, segundo RIZZINI e PILOTTI (2011, pág. 18) morriam com facilidade, além 
do abandono de recém-nascidos ter configurado uma ação frequentemente praticada 
naquela época. 
 

Em nome da caridade, fundamentada na ideologia cristã de amparo a infância 
abandonada, as instituições religiosas representaram o principal sistema de assistência à 
infância no Brasil da colônia ao império, chegando a receber aproximadamente 94 mil 
crianças entre 1738 e 1888 somente no Rio de Janeiro (ARANTES, 2011, pág. 177). O sistema 
da roda de expostos foi concebido na Europa medieval, e se consistiu em um elemento 
arquitetônico cujo material predominante era a madeira em forma de um cilindro giratório, 
com uma divisória no meio, embutido na parede da fachada dos Conventos e Casas de 
Misericórdia. A engrenagem funcionava de forma que a identidade do individuo que deixava 
a criança na roda não era revelada àquele que a recebia.  A primeira roda implantada no 
Brasil localizava-se na Santa Casa de Misericórdia da Bahia na cidade de Salvador em 1734, e 
entrou em declino no Brasil com a instauração do código de Menores de 1927 que 
determinou a exclusão do sistema de rodas. As condições do ambiente físico das casas de 
expostos eram alvo de criticas dos chamados higienistas. O cenário era de péssimo estado 
dos ambientes, a fata de higiene e salubridade fez com que a taxa de mortalidade dos 
indivíduos institucionalizados atingisse a faixa dos 70% (RIZZINI;PILLOTI, 2011, pág. 20).  

3.2 A institucionalização no Período Republicano:  

 
Na virada do Império para a República a malha urbana Brasileira, que estava em 

plena transformação, ascendia motivada pelo capital acumulado por uma economia agrário-
exportadora. No lado oposto desse cenário de acúmulo de riquezas e “desenvolvimento” a 
infância pobre convive com a fome, violência e abandono, e passa a ser notada pelos outros 
seguimentos da sociedade por condutas que afetam o ordenamento social, variando dos 
jovens que esmolam e perambulam pelas ruas aos que subvertem as normas e cometem 
crimes.   
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A infância desassistida converte da fase do assistencialismo baseado na caridade 
cristã, que não tinha pretensões de mudanças sociais, para a fase da dinâmica sociedade 
industrial e burguesa. A noção de infância adquire novo sentido social, ou seja, a “criança 
deixa de ser objeto de interesse, preocupação e ação no âmbito privado da família e da 
Igreja para tornar-se uma questão de cunho social, de competência administrativa do 
Estado” (RIZZINI, 1997, p. 24-25). Sobre os modelos institucionais do período republicano: 
“ao longo das duas primeiras décadas da jovem republica surgirão os reformatórios e as 
escolas premonitórias e correcionais, para onde serão distribuídos os “menores 
abandonados e viciosos””. (RIZZINI, 2011, pág. 227) Os “menores” passam a ser alvo de 
controle social pelo Estado nacional fundamentadas em iniciativas educacionais.  

 
Um exemplo de instituição do período republicano que possuía como objetivo de 

recolhimento dos indesejados da cidade em nome da manutenção da ordem foi a Colônia 
Correcional de Dois Rios que se localizava em Ilha Grande no estado do Rio de Janeiro, 
representou em 1903 além de uma tendência que ocorria em diversos países da implantação 
de estruturas destinadas ao aprisionamento de indivíduos em localização de difícil acesso, o 
panorama de uma sociedade brasileira que crescia e modernizava-se, regida por um governo 
que colocava em reclusão longe da sociedade e da própria família daqueles que 
representassem alguma “ameaça” a ordem pública. A arquitetura da Colônia Correcional 
representa o máximo da segregação social: concebida em uma extensão de terra cercada 
pelo mar, longe da sociedade e dos elos parentais, circundado por muros altíssimos, que 
manteve juntos os condenados sem a menor distinção. 
 

3.3 O autoritarismo populista e a instituição do SAM: 

  No governo Vargas intervir na área infanto-juvenil significou aprofundar a prática 
higienista e repressiva, de forma centralizada, que priorizava o internamento dos “menores” 
como principal meio de contenção e atendimento aos jovens institucionalizados. Surge no 
Rio de Janeiro por meio do Decreto-Lei número 3.799, de cinco de novembro de 1941 o SAM 
– serviço de Assistência a Menores. A “Universidade do Crime” ou “Sucursal do Inferno” 
(COSTA, 1998), como ficou conhecido o SAM, possuía uma configuração espacial 
semelhante ao sistema penitenciário que se estendeu por todo o país, adotava um sistema 
de atendimento do tipo correcional e punitivo, além de condenar os jovens a miséria e maus 
tratos. Este sistema, assim como os anteriores, manteve juntos os jovens 
independentemente da situação de delinquentes ou abandonados. Conforme Rizzini (2005) 
Paulo Nogueira Filho o diretor recém-empossado do SAM, ao conhecer pessoalmente as 
instalações fez o seguinte relato: “lá eram largados desde assaltantes, assassinos até 
meninos pequenos que cometiam pequenos furtos ou simplesmente vagavam pelas ruas da 
cidade”, além de descrever sobre a precariedade do espaço físico e em relação os maus 
tratos na instituição. Paulo Nogueira filho publicou em 1956, ano em que deixou a direção 
do SAM, uma obra intitulada SAM: Sangue, Corrupção e Vergonha, em que relata o 
completo fracasso do sistema: violência e corrupção praticada por funcionários, a falta do 
básico, a não existência de aulas ou esportes, abusos sexuais praticados contra as jovens 
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internas, “a promiscuidade em que viviam aqueles seres de todos os tamanhos, de todas as 
idades e procedência, vivendo numa ociosidade deprimente” (NOGUEIRA FILHO, 1956, p. 
37). 

  Apesar de ter surgido com princípios de assistência voltada para a educação e 
formação profissional, não é a primeira vez que o que acontece na realidade é bem 
diferente da teoria: crianças e adolescentes que já são segregadas socialmente são retiradas 
das ruas por viverem em condições de pobreza e não ter onde morar ou de onde tirarem 
seu sustento diário, esses jovens desassistidos – que são frutos de um modelo de 
desenvolvimento em que a acumulação de riquezas sem distribuição equitativa de 
benefícios sociais excedeu as contradições e conflitos entre os indivíduos – são tratadas 
como objetos de intervenção e controle do Estado sem qualquer propósito de 
ressocialização humanizada. Essas mesmas crianças ao completarem 18 anos são retiradas 
das instituições e devolvidas às cidades: analfabetas, socialmente desestruturadas e com os 
laços familiares perdidos. 

   Entre 1950 e 1960 denúncias de torturas e maus tratos no SAM levou o sistema a 
decadência após um grande número de revoltas e motins nas instituições do Rio de Janeiro. 
A lei n. 4.513 de 1º de dezembro de 1964, finalmente extingue o Sistema de Assistência ao 
Menor.  
 

3.4  A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor:   
 

  Com a extinção do SAM, e o golpe militar em 1964 é criado no Brasil em substituição 
ao antigo sistema a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, que era regida 
pela Politica Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM) – e no âmbito dos estados da 
federação, as FEBEMs – Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor. Apesar de possuir um 
caráter inovador no âmbito do discurso, em relação à estrutura física das unidades Arno 
Vogel (2011, pág.290) fez uma importante consideração: foi parte do legado deixado pelo 
SAM “toda uma série de lugares-comuns antigos do atendimento”, diante do cenário 
descrito, pode-se considerar que existiu um grande abismo entre propostas e práticas, 
incumbindo à configuração arquitetônica um fator de grande importância para essa 
desconexão.  Mudou-se o sistema de SAM para FUNABEM, formulou-se e implantou-se uma 
política e propostas com um viés mais humanizado, porém repetiu-se o erro ao manter as 
mesmas instalações de complexos concebidos por uma arquitetura tipicamente prisional 
que não foi compatível aos novos ideários propostos.   
  

Até meados de 1980, as instituições de atendimento destinadas ao público infanto-
juvenil, sejam elas de reclusão provisório ou permanente, voltadas para o atendimento de 
infratores ou abandonados, tinham um caráter de confinamento que internou em massa 
crianças e adolescentes representassem alguma ameaça à “sociedade legal”, seguindo uma 
logica que: “internando-se o menor carente evitava-se o abandonado, e, por sua vez, o 
infrator” (RIZZINI, 2004, pág 47). Na década de 1980 surgem discussões no cenário 
internacional promovido pela ONU, através de seminários em diferentes países que 
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abordaram sobre os direitos da criança e do adolescente. E como resultado desses 
seminários a criação de três importantes documentos: Regras de Beijing -1985 Diretrizes de 
Riyadh – 1990 (JDL Rules – 1990). Destaca-se neste este último documento a atenção dada 
às questões da qualificação dos ambientes físicos, é designada a importância do desenho 
arquitetônico e que este esteja correlacionado com a finalidade de ressocialização dos 
jovens internos e com as questões de prevenção contra o incêndio, e segurança. O desenho 
e a estrutura dos centros, segundo o documento, devem garantir a intimidade dos jovens, 
estímulos sensoriais, socialização entre os internos, e de participação em atividades 
esportivas, exercícios físicos e atividades de entretenimento.  

  Como resultado das articulações e debates, juntamente com a ineficácia do 
atendimento aos considerados “menores” infratores ficam evidentes as necessidades de 
reformulações para esse sistema falido, culminando em um avanço com a instituição do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que internalizou uma série de normativas dos 
três documentos citados acima. Contextualizado ao espirito da mudança, no fim da década 
de 1980 a FUNABEM e consequentemente a PNBEM e as FEBEMs deixam de existir.  

3.5  Os anos 1990 e o Estatuto da Criança e do Adolescente:  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente instituído pela Lei nº 8.069 de 13 de julho de 
1900, substituiu a repressiva doutrina do Código de Menores de 1979, e instaurou novas 
referências políticas, jurídicas e sociais. Definidamente são instituídas medidas distintas 
entre as crianças e adolescentes abandonados e as que transgredirem a lei: o abrigamento 
para aqueles considerados em risco pessoal e social, medidas de proteção previstas no art. 
111 para crianças que cometerem ato infracional, e a aplicação de MSE para adolescentes 
que cometeram ato infracional. As MSE apesar de configurarem uma resposta ao ato 
infracional cometido, são de natureza educativa e não punitiva, elas atuam de acordo com a 
gravidade do ato infracional cometido e segundo o ECA podem variar de:  
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade,  liberdade 
assistida,   inserção em regime de semiliberdade  e internação. 

Mesmo após a instauração do ECA continua a problemática da dissociação entre 
questões teóricas e práticas, não sendo diferente a situação da inadequação das estruturas 
físicas existentes ao programa preconizado pela legislação. Somente em fevereiro de 2004 
foi sistematizada e organizada a proposta do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE) que em 18 de janeiro de 2012 foi instituído como Lei federal nº 
12.594.      

3.6 O SINASE e a arquitetura socioeducativa:  

 
O documento está organizado em nove capítulos, sendo o sétimo reservado para 

tratar dos parâmetros arquitetônicos dos programas socioeducativos, e em anexos são 
apresentados detalhamentos técnicos de normas, definições e etapas para elaboração de 
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projetos arquitetônicos e complementares das unidades de atendimento socioeducativo de 
internação e internação provisória.  

  O sexto capítulo (parâmetros da gestão pedagógica no atendimento socioeducativo) 
também merece destaque apresenta uma tabela com os espaços e condições físicas 
necessárias para as unidades.  A arquitetura finalmente é reconhecida como um 
instrumento que faz parte do processo de ressocialização quando é considerada no 
documento que as características físicas do espaço interferem “na forma e no modo de as 
pessoas circularem no ambiente, no processo de convivência pedagógica, tendo em vista 
que a não observância poderá inviabilizar a proposta pedagógica.” (SINASE 2006, pág. 55). 
Entretanto, apesar do SINASE trazer em seu discurso a importância da arquitetura 
socioeducativa, o mesmo deixa a desejar na discriminação dos ambientes das unidades de 
liberdade assistida e semiliberdade, possuindo mais detalhes apenas para as unidades de 
internação e internação provisória. 

  Em uma relação simbiótica que existe em entre pessoas e espaços, o SINASE 
configura um importante instrumento para humanizar e permitir que a estrutura física das 
unidades seja compatível à ação socioeducativa. Segundo o documento “a estrutura física 
das unidades será determinada pelo projeto pedagógico específico do programa de 
atendimento, devendo respeitar as exigências de conforto ambiental, de ergonomia, de 
volumetria, de humanização e de segurança.” (SINASE, 2006, pág.79). Porém a existência de 
um arcabouço teórico não garante que isso seja realizado na pratica. Foi visto no percurso 
histórico que apesar da evolução de politicas e legislações um abismo sempre existiu entre 
teoria e prática. Modelos institucionais repressivos, estruturas físicas falidas e inadequadas 
persistem em existir e infelizmente configuram a maioria.  

  4. O PANÓPTICO  

  As unidades de atendimento socioeducativo devem ser construídas norteadas por 
parâmetros mínimos especificados pelo SINASE como foi visto, entretanto várias destas 
instituições possuem em sua estrutura aspectos que corroboram o Panoptismo (FOCAULT, 
2011).  

  Nos anos 70 o renomado filósofo inglês Michel Foucault, aprofundou-se no estudo 
de um “aparelho arquitetural” (FOCAULT, 2011, pág.166) de vigilância, controle e poder 
chamado Panóptico. O termo Panóptico é uma variação de um neologismo para o português 
que é relativo à ”visão do todo”. O Panóptico foi concebido em 1785 por Jeremy Bentham, 
que não era arquiteto (SANTOS, 1998, pág.23), e apesar dele ter sido um filósofo e jurista 
sua invenção trata-se de um edifício modelo que objetivava a partir dos seus elementos 
arquitetônicos uma vigilância total, disciplina, controle e consequentemente poder sobre os 
indivíduos.  

  Planejado para prisões ideais, a arquitetura da construção possibilitava que um único 
vigilante dentro de uma torre visualizasse todos os prisioneiros. Os condenados, no entanto, 
ao menos poderiam saber por quem ou se realmente estariam sendo vigiados. Numa forma 
circular, em volta da grande torre de vigilância, os prisioneiros estão separados lateralmente 
por uma barreira que não permite a comunicação, as faces do fundo e da frente das celas 
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possuem aberturas, a do fundo permite a entrada de luz para que através da face frontal o 
prisioneiro seja constantemente vigiado sob a luz natural. Apesar de o Panóptico ter sido 
idealizado para prisões, o próprio Bentham admite que o modelo possua diversas 
aplicabilidades, o que de fato aconteceu: o modelo consubstanciou a base do projeto de 
diversas instituições como quarteis, hospitais, centros de educação, de reabilitação e 
construções religiosas conforme apontou um estudo dos programas oficiais ao longo do 
século XIX (SANTOS, 1998, pág. 23). O panóptico está presente em várias instituições até os 
dias atuais, uma vez que seu principio de constante vigilância é viabilizado através de 
elementos arquitetônicos constantemente utilizados.  

  Fischer (1994, pág.141) define o espaço institucional como: 

  “Um lugar de modelagem; o individuo tem que se adaptar ao cumprimento 
do seu contrato, que dizer, não deve sair do molde e tem que respeitar a ordem tal como 
foi fixada. O espaço institucional dirige-se pois a indivíduos que reduz de algum modo a 
conformidade, porque ele próprio é um espaço normativo onde se pratica um conjunto de 
prescrições que fixam o ritmo das atividades. O espaço institucional, com as suas diversas 
organizações impõe-se como a uma ordem a respeitar, o que implica indivíduos 
suficientemente maleáveis para se adaptarem as exigências da organização.”   

 

 Tais características do ambiente institucional conceituado por Fischer reforça o 
discurso de Foucault sobre o Panoptismo. E ao se discutir sobre a relação que se estabelece 
entre arquitetura institucional atual e o panóptico constata-se que a presença do modelo 
não se expressa no partido arquitetônico em si (formato físico em um anel periférico com 
uma torre de vigilância no centro), mas consiste na reprodução do seu efeito mais 
importante: “introduzir [...] um estado consciente e permanente de visibilidade que 
assegura o funcionamento automático do poder” (FOCAULT, 2011, pág.166). A obtenção de 
poder sobre o outro através de uma forma arquitetônica é o ponto essencial. Segundo o 
próprio Bentham é o fim das grades, fim das correntes, fim das fechaduras pesadas: basta 
que as separações sejam nítidas e as aberturas bem distribuídas. O peso das velhas “casas de 
segurança”, com sua arquitetura de fortaleza, é substituído pela geometria simples e 
econômica de uma “casa de certeza”. (FOCAULT, 2011, pág. 167).    
 
 A configuração dos espaços panópticos atuais não necessitam mais de uma torre no 
centro, para que se obtenha controle/poder sobre os demais usuários do ambiente, pois a 
tecnologia permite que se vigiem as “casas de certeza” 24 horas por dia por meio de 
câmeras de filmagem que podem estar discretamente presentes em todos os ambientes 
reproduzindo cenas ao vivo para uma sala de monitoramento. O programa de necessidades 
contido em anexos do SINASE estipula uma sala com no mínimo 6.00m² para o 
monitoramento de sistemas, no setor administrativo, e uma sala de comando no setor de 
guarda-externa. Associadas ou não ao monitoramento por meio de dispositivos eletrônicos 
de filmagem, a vigilância pode ocorrer também pelos pátios internos e/ou externos que por 
sua forma permitem uma visualização da grande maioria da edificação, do seu interior e/ou 
das partes periféricas. Os pátios como uma ferramenta arquitetônica que favorece a 
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vigilância são muito utilizados, por exemplo, em penitenciárias e centros educacionais.  
   
 As disposições internas da grande maioria dos espaços institucionais não são 
somente por razões funcionais são também uma representação do controle/poder ao 
repartir os espaços de forma hierárquica (Fischer,1994, pág.71). Está implícita nas unidades 
de atendimento socioeducativo a hierarquização dos espaços na composição setorizada e 
fragmentada dos espaços conforme estabelece o próprio SINASE que subdivide o ambiente 
institucional em diversas categorias que não representam somente funcionalidade, mas 
também, status. A hierarquização dos espaços é compreendida por Fischer (1994, pág.70) 
como uma tradução de uma estrutura não igualitária que age sobre a distribuição dos 
indivíduos num território, de acordo com sua realidade social.  
 
 Sobre as unidades já em funcionamento, em um Mapeamento nacional das unidades 
socioeducativas, realizado pelo IPEA e Ministério da Justiça em 2002, foi constatado um 
importante aspecto relacionado à segurança quando este quesito foi muito mais levado em 
consideração do que propriamente a adequação da unidade para o desenvolvimento de uma 
proposta socioeducativa, fazendo com que muitas unidades mantivessem características 
tipicamente prisionais. Esses espaços tornam-se panóptico uma vez que elevam a questão 
da segurança (vigilância) quando o mais importante é deixado de lado, é privilegiada a 
obtenção do controle/poder sobre os adolescentes ao invés de submetê-los a uma proposta 
realmente de ressocialização.   
 
 Portanto, não é objetivo desse trabalho retirar a culpa de quem pratica crimes, mas 
de questionar até que ponto a arquitetura institucional tem favorecido ao próprio processo 
violento. Esse discurso também não se trata de que não se deve levar em consideração o 
aspecto da segurança, mas, trata-se de tornar claro que quando a mesma revela-se como o 
aspecto principal intrínseca em diferentes elementos da configuração espacial da instituição, 
deixa de ser uma questão de segurança, e passa a caracterizar-se como uma peça 
fundamental que dá respaldo ao mecanismo arquitetural do controle social e obtenção de 
poder sobre os indivíduos que utilizam o espaço.  
 
 

5. A ESTRUTURA FÍSICA DÍSPONIVEL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  

 
5.1 O centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente:  
 
O Centro é o local destinado ao cumprimento das MSE de advertência e liberdade 

assistida e opera atualmente numa antiga construção no qual funcionava um antigo colégio 
estadual. 
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QUADRO 01. Matriz de análise da arquitetura conforme o SINASE. 

LOCAL: Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

Legenda:  
 

ASPECTOS FÍSICOS A SEREM CONSIDERADOS CONFORME O 
SINASE 

ASPECTOS FÍSICOS ENCONTRADOS  ( x ) A unidade 
contém e está 
conforme as 
determinações do 
SINASE. 
( * ) A unidade 
contém, mas não está 
conforme as 
determinações do 
SINASE.  
( - ) A unidade não 
contém. 

Condições adequadas de higiene limpeza, circulação, iluminação, 
ventilação, segurança. 

X 

Acessibilidade. * 

Espaço para atendimento técnico individual e em grupo. X 

Salão para atividades coletivas e/ou espaços para estudo. X 

Espaço para o setor administrativo e/ou técnico. X 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

O quadro 01 sintetiza a coleta de dados sobre a análise da estrutura física encontrada 
em relação às recomendações mínimas do SINASE. Foi observado que os espaços são bem 
dimensionados de acordo com a sua utilidade, a estrutura no geral está conservada e possui 
condições adequadas de higiene e limpeza, exceto a quadra para a prática de esportes que 
não está sendo utilizada devido à falta de manutenção. Em relação à acessibilidade, os 
sanitários tanto do público geral quanto dos funcionários foram adaptados para atender as 
normas de ergonomia e de acessibilidade, mas, a estrutura como um todo deixa a desejar 
nesse aspecto.  O atendimento técnico individual e em grupo, o salão para atividades 
coletivas estão localizados no bloco menor. No bloco maior, as salas de aula do antigo 
colégio estatual foram repartidas para abrigar os diversos serviços jurídicos, de assistência 
social e saúde.  

Entretanto, a arquitetura concebida em um determinado local não é somente uma 
divisão funcional de espaços pré-estabelecidos em documentos. Ela é carregada de 
significados que afetam o comportamento dos indivíduos que a utilizam. Por isso, também é 
objetivo desse trabalho detectar os elementos arquitetônicos que favorecem ou não o 
processo de ressocialização, e para tanto, foi realizado uma analise sob o aspecto 
psicossocial do ambiente respaldado no discurso de Foucault (2011).  

 
QUADRO 02. Matriz de análise da arquitetura sob o aspecto do Panoptismo. 

LOCAL: Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
ASPECTOS FÍSICOS 

 
CARCTERÍSITCAS DO PANOPTISMO 

ASPECTOS 
ENCONTRADOS 

 
Partido arquitetônico (volumetria 
característica da edificação) 

Pouca visibilidade para o exterior 
Rígida, com pouca flexibilidade/plasticidade das formas  

 
1 e 2 SIM 

 
Dispositivos de segurança e vigilância  

Câmeras de vigilância 
Visores nas portas 
Monitores(vigilantes) 
Pátios internos 

 
1 e 2 NÃO 
3 e 4 SIM 

 
Configuração dos espaços 

 
Hierarquizados 
 

 
1  NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Utilizando o quadro 02 como parâmetro para a análise, partindo do exterior para o 
interior, o primeiro ponto observado é o extenso muro que cerca a estrutura. Transpondo os 
muros, sob a perspectiva do partido arquitetônico destacam-se dois módulos retangulares, 
sendo o modulo principal formado por um retângulo maior recortado por dois pátios 
internos entorno do qual se desenvolve a circulação. O partido arquitetônico não contempla 
áreas de convivência e/ou áreas verdes equipadas adequadamente para o descanso ao ar 
livre dos funcionários ou socialização entre os jovens nos intervalos dos horários das 
atividades programadas. Não existem câmeras de filmagem nesta unidade, a vigilância é 
feita por agentes de segurança. Não foi detectada uma divisão dos espaços de forma 
hierárquica.   

 
Apesar das reformas feitas para sediar a unidade de atendimento socioeducativo, a 

principal característica arquitetônica do antigo colégio foi mantida. A quadra não foi 
contemplada na reforma, o que dificulta a realização das atividades esportivas e de lazer 
contidas no projeto pedagógico. Como foi visto no percurso histórico, a arquitetura de 
muitos dos locais destinados para jovens em conflito com a lei foram frutos de reformas em 
ambientes já existentes. Ambientes que muitas vezes carregam em si elementos contrários 
aos da ressocialização. O extenso muro e o partido arquitetônico, por exemplo, não 
simbolizam um espaço que favorece um processo indicativo de liberdade, pois representam 
uma intensa ruptura com o ambiente externo uma vez que sua forma rígida quase não 
possui visibilidade de dentro para fora (e vice-versa) e é marcado pela rigidez na distribuição 
monótona das formas lineares. Apesar de não existirem câmeras de filmagem na unidade, a 
falta de áreas de convivência e áreas verdes, associada à existência de pátios internos 
pavimentados com material impermeável contribui para acentuar a rigidez da sua forma e 
permitem uma visibilidade geral, livre de obstáculos, dos ambientes e representam uma 
arquitetura que contribui para o exercício do controle/poder pelos agentes de segurança e 
também dos demais funcionários sobre os jovens institucionalizados.  

 
Um ponto positivo da análise consiste em que não se detectou uma hierarquização 

dos espaços distribuídos na unidade em questão. Ou seja, não existem ambientes com uma 
estrutura privilegiada em prol do seu usuário por uma questão de status social. O 
estacionamento, por exemplo, não é de uso exclusivo para profissionais que atuam em áreas 
consideradas de grande prestigio pela sociedade (juiz advogados, promotor, defensor, etc.) é 
acessível para todos os funcionários e para o público em geral. Além disso, a construção 
apresenta o mesmo aspecto (aparência física, presença de equipamentos e mobiliários 
necessários, presença de iluminação e ventilação natural, higiene e conforto) em todos os 
ambientes da unidade.  

 
5.2 O Projeto na Varanda 
 
No Projeto na Varanda aplica-se a media socioeducativa de semiliberdade para 

adolescentes do gênero masculino. A unidade está localizada em uma região onde 
prevalecem estruturas residenciais. A casa que foi adaptada logisticamente para comportar 
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a unidade possui condições excelentes de higiene, limpeza, iluminação, e ventilação. Para 
contemplar o quesito segurança, praticamente todos os ambientes possuem câmeras de 
vigilância, assim como uma sala de monitoramento. Em relação às condições de 
acessibilidade a casa não é acessível. Existem no local refeitório e cozinha para a realização e 
preparo das alimentaçoes, uma lavanderia, e quartos equipados com mobiliário para o 
respouso dos adolescentes, salas para ativides em grupo que podem funcionar como salas 
de aula, espaço para o setor técnico e administrativo, salas de atendimento individual, além 
de áreas verdes, de convivecia, e para o lazer. Para a visita familiar foi observado que não 
possui um espaço destinado a esse fim, sendo as visitas realizadas na área externa da casa.  
 

QUADRO 03. Matriz de análise da arquitetura conforme o SINASE. 

LOCAL: Projeto na Varanda Legenda:  
 

ASPECTOS FÍSICOS A SEREM CONSIDERADOS CONFORME O SINASE ASPECTOS FÍSICOS 
ENCONTRADOS 

( x ) A unidade 
contém e está 
conforme as 
determinações do 
SINASE. 
( * ) A unidade 
contém, mas não está 
conforme as 
determinações do 
SINASE.  
( - ) A unidade não 
contém. 

Localização em bairro comunitário, remetendo ao aspecto residencial. X 

Condições adequadas de higiene limpeza, iluminação, ventilação, e 
segurança. 

X 

Acessibilidade. - 

Espaços adequados para a realização de refeições. X 

Espaço para atendimento técnico individual e em grupo. X 
 

Condições adequadas para o repouso dos adolescentes. X 

Salão para atividades coletivas e/ou espaços para estudo. X 

Espaço para o setor administrativo e/ou técnico. X 

Espaço e condições adequadas para visita familiar. - 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Através dos resultados obtidos tendo como base a matriz de análise elebaorada 
conforme o SINASE a unidade atende em partes ao que é recomendado, os pontos negativos 
consistem da não existência de dois aspectos: acessibilidade e espaço com condições 
adequadas para visita familiar. Em relação aos aspectos positivos, no geral foi uma estrutura 
com excelentes condições de manuntenção e organização. A localização em um bairro 
comunitário é adequada e apesar de se tratar de um ambiente institucional, a presença das 
características tipicamente residenciais estão em em concordância ao que se estabelece no 
SINASE. Foi detectada uma importante ferramenta que torna o ambiente favorável à 
ressocialização: o uso da psicodinamica das cores que foi utilizada para para conceber um 
espaço mas humanizado, agradável e estimuante, a exemplo da sala de atendimento 
psicológico que possui tons da cor roxa (que podem transmitir sentimentos de tranquilidade, 
espiritualidade, e transformação) e da sala para atividades em grupo. 
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QUADRO 04. Matriz de análise da arquitetura sob o aspecto do Panoptismo. 

LOCAL: Projeto na Varanda 

 
ASPECTOS FÍSICOS 

 
CARCTERÍSITCAS DO PANOPTISMO 

ASPECTOS 
ENCONTRADOS 

artido arquitetônico (volumetria 
característica da edificação) 

1. Pouca visibilidade para o exterior 
2. Rígida, com pouca flexibilidade/plasticidade das 

formas.  

 
1 NÃO 
 2 NÃO 

 
Dispositivos de segurança e vigilância  

1. Câmeras de vigilância 
2. Visores nas portas 
3. Monitores(vigilantes) 
4. Pátios internos 

 
1 e 3 SIM 
2 e 4 NÃO 

 
Configuração dos espaços 

1. Hierarquizados  
1  NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 
O objeto pesquisado, que se constitui em um partido arquitetônico tipicamente 

residencial, possui formas basicamente retilíneas em meio a um jogo de reentrâncias e 
saliências que agrega dinamização e plasticidade à construção.  Os dispositivos de segurança 
podem ser detectados logo na fachada exterior e no interior quase todos os ambientes 
possuem câmeras em pontos estratégicos que reproduzem cenas ao vivo para uma sala de 
monitoramento. A estrutura não possui pátio interno, nem portas com visores e a 
configuração geral do espaço apresenta uma formação funcional e não hierarquizada.  

 
Portanto, de acordo com o quadro 04, a arquitetura da unidade em sua essência não 

corrobora com o Panoptismo, e apesar da existência dos dispositivos de segurança, os 
mesmos não consubstanciam a principal característica da estrutura.  A arquitetura da 
unidade de uma forma geral oportuniza a ressocialização dos jovens ofertando um ambiente 
humanizado com presença de áreas verdes, dinamização dos espaços e uso da 
psicodinâmica das cores.   

 
6. CONCLUSÃO  

  No que se refere ao espaço físico de instituições que recebem jovens em conflito 
com a lei, a lógica do controle social era transmitido às construções, inicialmente de forma 
muito perceptível, severa e desumana, e com o tempo, foi adquirindo uma forma mais sutil, 
o que não quer dizer que perdeu o seu objetivo de controlar. A maioria das instituições 
possuiu em comum ao longo do tempo o fato de serem locais tipicamente prisionais que por 
vezes eram erguidas sem um planejamento especifico, ou eram frutos de reformas feitas a 
partir de construções que existiam para outros fins, ou até mesmo localizadas em ilhas 
(representando o ápice da exclusão social) separadas totalmente do contexto comunitário e 
familiar. Os espaços também eram insalubres, e não atendiam de forma satisfatória as 
necessidades básicas humanas. Todas essas características configuram uma total 
inadaptabilidade dos espaços institucionais destinados às crianças e aos adolescentes. Tais 
inadaptabilidades além de promover um espaço hostil corroboram com o aumento da 
segregação social quando não contribuem com o objetivo de ressocialização dos jovens.  
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  Desde o período colonial ao momento hodierno, diversas políticas foram 
desenvolvidas, inúmeras instituições foram construídas, legislações foram formuladas, e a 
própria história sempre contribuiu para mostrar, através de diversas experiências 
improdutivas, o que era preciso melhorar e mudar para o combate à criminalidade e ao 
abandono. Contudo, esse problema continua a atingir milhares de crianças e adolescentes 
no Brasil. 

  Por meio da pesquisa realizada foi possível verificar nas unidades estudadas que 
apesar de atender aos espaços mínimos necessários, os mesmos nem sempre apresentam 
as condições recomendadas. O quesito acessibilidade foi o menos respeitado nas duas 
unidades avaliadas. E por outro lado, ao explorar a estrutura sob uma ótica psicossocial à luz 
das teorias de Foucault (2011) detectou-se que uma das unidades possui uma arquitetura 
corrobora com o panoptismo uma vez que na mesma encontram-se elementos que 
viabilizam o controle social e a vigilância, logo a obtenção de poder de uma minoria sobre 
uma maioria, já na outra, a arquitetura destaca-se por um viés humanizado favorável à 
ressocialização.  É necessário reconhecer que apesar de possuírem problemas as unidades 
de Vitória da Conquista são consideradas como referências no estado da Bahia para o 
atendimento socioeducativo. Se por um lado, apontam uma inadaptabilidade ainda maior 
quando comparada a unidades que não são referencias, por outro revelam um engajamento 
dos profissionais envolvidos no atendimento socioeducativo da cidade de Vitória da 
Conquista. 

  Reproduzir de forma técnica os espaços pré-estabelecidos em documentos não 
bastam para conceber uma arquitetura verdadeiramente socioeducativa, pois requer 
sensibilidade e conhecimento dos profissionais envolvidos no ato do projeto sobre os 
fatores psicossociais da arquitetura e a relação indissociável que se estabelece entre o 
homem e o ambiente. E para que se possa ser colocado na prática de uma forma mais 
relevante é necessário interesse e investimentos por parte do poder público, além de 
ampliar e incorporar novas diretrizes e princípios ao atual modelo de atendimento 
praticado, voltados ao incentivo da prática da arquitetura socioeducativa e lançando as 
bases de como alcança-la, com o propósito de que os ambientes contribuam para a 
construção de uma equidade socioambiental.  
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