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A presente dissertação aborda a importância e o contributo da arquitec-
tura prisional para o sucesso da concretização da finalidade penal vigente, 
assente na reabilitação e ressocialização do recluso durante e após o seu 
período de reclusão. Através deste estudo pretende-se explorar a viabilida-
de da aplicação das soluções espaciais presentes na arquitectura prisional 
contemporânea, a qualquer país, independentemente das suas especifici-
dades culturais, económicas, sociais, políticas e geográficas.

Dada a existência de raríssimos trabalhos portugueses transversais ao 
tema, surgiu a necessidade de colmatar esta ausência através de: um es-
tudo geral das soluções adoptadas ao longo da história da arquitectura 
prisional; de uma análise à viabilidade das soluções contemporâneas (ca-
racterísticas dos países nórdicos); e da pesquisa sobre a possibilidade da 
extensão destes novos critérios espaciais a um país como Portugal, cujas 
características são tão díspares. 

Após se concluir que não existe um modelo prisional único que se apli-
que a todas as situações, são apresentados cinco indicadores espaciais que, 
aliados a outros factores, podem servir de fio condutor geral à projecção 
de soluções apropriadas à ressocialização. Para tal concretização, em pri-
meiro lugar procedeu-se a uma revisão bibliográfica com o objectivo de 
entender como as soluções adoptadas ao longo da História, influenciaram 
o comportamento dos reclusos; em segundo lugar, com o objectivo de 
entender a aplicabilidade dos modelos prisionais contemporâneos, reali-
zou-se um vasto trabalho prático de comparação de quatro casos de estu-
do com visitas a espaços prisionais, entrevistas a reclusos, conversas com 
especialistas e reuniões com a direcção dos estabelecimentos. Todas estas 
acções evidenciaram a validade da aplicação, dentro de certas medidas, de 
princípios explorados nas prisões nórdicas, a países como Portugal. Nessa 
medida verificámos os resultados positivos alcançados no caso específico 
da Unidade Livre de Drogas do E.P. do Porto. Espera-se que estes conhe-
cimentos possam ser úteis ao desenvolvimento da arquitectura prisional 
internacional e portuguesa, bem como motivem a continuação da pesquisa 
dentro deste âmbito.

arquitectura prisional; prisão; reinserção social; indicadores espaciais; reabilitação; 
sobrelotação prisional; reincidência criminal.Pa
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prison architecture; prison; resocialization; spatial criteria; rehabilitation; criminal 
recidivism; prison overcrowding; criminal recidivism. Ke

yw
or

ds
A

b
st

ra
ct

This dissertation focuses on the importance and contribution of prison 
architecture towards the successful achievement of the current penal pur-
pose, based on the rehabilitation and re-socialization of inmates during 
and after their period of imprisonment. This study intends to explore the 
feasibility of applying spatial solutions present in contemporary prison 
architecture to any country, regardless of their cultural, economic, social, 
political and geographical specificities.

Due to the existence of very few Portuguese works on this theme, there 
was the need to address this absence through: a general study of the so-
lutions adopted throughout the history of prison architecture; an analysis 
of the viability of contemporary solutions (characteristic of Nordic coun-
tries); and research on the possibility of extending these new spatial cri-
teria to a country such as Portugal, whose characteristics are so disparate.

After concluding that there is no ideal prison model for all situations, five 
spatial indicators are presented which, together with other factors, can 
work as general guidelines for the projection of appropriate prison solu-
tions for re-socialization. To this end, firstly, a bibliographical review was 
carried out to understand how the prison solutions adopted throughout 
history influenced inmates; secondly, in order to understand the applica-
bility of contemporary prison models, practical research was carried out, 
which included the comparison of four case studies, with visits to prisons, 
interviews with inmates, conversations with specialists and meetings with 
the management of the establishments. All of the above highlighted the 
validity of applying, within certain measures, principles used in Nordic 
prisons to countries such as Portugal. To that extent, we confirmed the 
positive results achieved in the specific case of the Drug Free Unit of the 
E.P. do Porto. It is hoped that this knowledge can be useful to the deve-
lopment of international and Portuguese prison architecture, as well as 
encourage ongoing research within this scope.



Acto ou efeito de prender alguém, de o privar da sua liberdade; captura | pena de 
detenção que um réu tem de expiar na cadeia | estado de quem se acha preso; carce-
ragem, reclusão, detenção. 2 

Equipamento dirigido pelo estado ou por uma entidade privada que tem o propósito 
de deter reclusos quando a sua pena é superior a um ano; também conhecida como 
estabelecimento prisional o penitenciária. 3

Típica unidade residencial numa prisão; desenhada para albergar não mais que dois 
reclusos. 3

Conjunto de celas ordenado espacialmente conforme a tipologia da prisão. 3

Quarto ou área usados para albergar três ou mais reclusos. 3

Regime de detenção em residência própria, aplicada como medida de prevenção ou 
como medida de pena.

Pena de prisão com duração máxima de dois anos.

Pena de Prisão Correccional

Pena de Prisão Domiciliária

Prisão Maior Celular

Prisão Maior Celular Perpétua

Prisão

Cela

Bloco de Celas

Dormitório

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Estabelecimento Prisional do Porto 

Estabelecimento Prisional do Lisboa

Unidade Livre de Drogas

DGRSP

EPP

EPL

ULD

Pena prisional vitalícia que substitui a pena de morte pela Reforma Penal de 1867.

Pena prisional para períodos superiores a dois anos.
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Também conhecido como pensilvaniano ou celular, neste modelo verifica-se um iso-
lamento total do indivíduo (solitary system) nas suas celas reduzidas, a quem não 
é permitido trabalhar, para que possa reflectir sozinho sobre o crime cometido e 
alcançar o arrependimento e a subsequente regeneração. “Redenção pelo isolamento e 
contemplação.” 4 Este modelo levou ao aparecimento de graves perturbações psicoló-
gicas provocadas pelo isolamento severo, sendo capaz de levar à loucura e ao suicídio.

Ou auburniano, este regime caracteriza-se pelo completo isolamento nocturno, em 
cela individual, e o trabalho obrigatório durante o dia, sendo este e as refeições rea-
lizados em conjunto com outros reclusos mas em absoluto silêncio, podendo apenas 
existir comunicação com os guardas, com a permissão destes e em voz baixa, na cren-
ça de que assim os condenados tornavam-se, automaticamente, mais obedientes. 

Este modelo repartia-se em três etapas que eram concedidas ao recluso como forma 
de recompensa, alcançadas através do seu bom comportamento e trabalho. A primei-
ra etapa correspondia à reclusão total, conforme o sistema de Filadélfia, na segunda 
o recluso já estava autorizado a trabalhar e comer em conjunto com outros conde-
nados, conforme o sistema de Auburn e na terceira, era-lhe consentida a liberdade 
condicional.

Prisão Preventiva

Sistema de Filadélfia

Sistema de Auburn

Sistema Progressivo

Método utilizado em prisões nas quais os reclusos vivem em unidades residenciais 
com aproximadamente 48 a 64 celas, vigiadas constantemente por um só guarda, 
posicionado na área comum. Por não existirem barreiras físicas que separem as cen-
trais de controlo das áreas residenciais, este conceito promove uma relação directa e 
positiva entre os guardas e os reclusos. O mobiliário presente nestas unidades é, na 
maior parte dos casos, mobiliário comum sem uma adaptação especial por se encon-
trar numa instituição prisional.4

Método utilizado em prisões nas quais os reclusos vivem em unidades residenciais 
com aproximadamente 48 a 64 celas, vigiadas constantemente por um só guarda, 
posicionado na área comum. Por não existirem barreiras físicas que separem as cen-
trais de controlo das áreas residenciais, este conceito promove uma relação directa e 
positiva entre os guardas e os reclusos. O mobiliário presente nestas unidades é, na 
maior parte dos casos, mobiliário comum sem uma adaptação especial por se encon-
trar numa instituição prisional.4

Supervisão Directa

Vigilância Intermitente
1. Cfr. Stephen I. Saun-
ders, Direct Supervision 
Jails:  A Management 
Model for the 21st Cen-
tury, p.1.

2. Cfr. Luís Miguel Duar-
te, Justiça e criminalidade 
no Portugal medievo, Por-
to, FLUP, p.483.

3. Morais da Silva, Novo 
Dicionário Compacto da 
Língua Portuguesa: Hori-
zonte Confluência, 1980.

4. Igor Kaiser Gomes, Pri-
são e Ciência Penitenciária 
em Portugal in Revista de 
Historia de las Prisiones 
nº4 (Enero-Junio 2017)

Medida de coação prisional em caso de suspeita de um delito de criminalidade es-
pecialmente perigosa ou de um crime punível com pena de prisão superior a 5 ano, 
que ocorre durante o processo, no qual o arguido ainda não foi condenado. Serve 
para prevenir a fuga do arguido, o desaparecimento de provas e a continuação das 
práticas criminais.
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Nota Prévia

“Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa quando não 

inútil. E, entretanto, não vemos o que pôr em seu lugar. É o detestável recurso, do qual não 

se pode abrir mão.”  1

Prisão. Assunto tabu. Raramente a prisão surge como uma preocupação que aflora 
naturalmente uma conversa trivial. “Há preocupações maiores!”, é recorrente ou-
vir-se, caso o assunto desponte. Ou então, é defendida a eterna questão da falta de 
justiça presente na concepção de espaços de qualidade para criminosos, enquanto 
que existem outras instituições, ditas de nobreza superior, às quais se deve dar a 
primazia do pensamento e cuidado. Caso a questão se restringisse à esfera das 
conversas correntes, seria errado, mas sustentável. O problema assoma quando o 
desinteresse se estende aos principais dirigentes, estudiosos e entendidos que pare-
cem não partilhar o entusiasmo dos reformadores de outrora, que, ora pela esteira 
do pensamento iluminista, ora posteriormente, no período pós-2ª Grande Guerra, 
pelo motor da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mostravam uma von-
tade profunda de fazer vingar os direitos legais da população reclusa e de transfor-
mar o espaço prisional num lugar que correspondesse ao seu propósito. 

Este gesto de indiferença, presente nos dias de hoje, é o mais categórico reflexo do 
desleixo colectivo por uma das questões sociais mais frágeis e negligenciadas, tanto 
a nível nacional como, exceptuando alguns casos, internacional. Quando se fala de 
uma prisão, fala-se de pessoas, de vidas e de Arquitectura. O papel do arquitecto 
consiste em projectar espaços que, acima de tudo, respeitem a condição de vida 
humana e dignifiquem os seus direitos fundamentais. O termo recluso corresponde 
a todo o indivíduo que se encontra afastado da sociedade, por um determinado pe-
ríodo de tempo, no qual perde o direito ao bem superior do Homem - a liberdade. 
Não quer isto dizer que os seus restantes direitos se encontrem vetados também. 
É necessário que se tenha consciência de que o tempo de reclusão é de extre-
ma importância, pois corresponde ao momento em que é concedida à sociedade 
a oportunidade de recorrer a todos os meios e recursos disponíveis para reabilitar 
os cidadãos que, pelo crime que cometeram, mostraram-se inaptos à vida comu-
nitária. Findado esse período, o indivíduo regressa à sociedade, quer tenha o seu 
comportamento “corrigido” ou não. E, graças à delicadeza do assunto em questão, é 
imperativo que se dirijam todos os esforços para concretização da primeira opção. 

1. Michel Foucault, Vigiar e punir: nascimento da prisão, Petrópolis, Editora Vozes, 1999, p.97.



Nota Introdutória

A arquitectura é conhecida por ser uma área de estudo bastante complexa 
uma vez que se relaciona com um vasto conjunto de outros campos de es-
tudo. A consciência da interdisciplinaridade da arquitectura levou ao apa-
recimento nos anos sessenta de um novo campo de estudo, conhecido por 
psicologia ambiental. Este campo de estudo ramifica-se em diversas áreas, 
sendo uma delas a psicologia da arquitectura, que se ocupa do estudo dos 
efeitos que os diferentes espaços construídos provocam no comportamen-
to humano. Com base nos trabalhos realizados nas últimas décadas sobre 
esta matéria, compreende-se a importância que o papel da arquitectura 
tem no sucesso do bem estar psíquico do Homem. 

Durante a fase projectual de um edifício, o arquitecto deve ter em conta 
as necessidades e o impacto psicológico que o espaço terá nos seus futuros 
utilizadores. Infelizmente muitas vezes acontece que este factor é descu-
rado e considerado de importância inferior comparativamente a questões 
estéticas ou económicas. 

Ao abordar-se o tema da arquitectura prisional, uma área com um forte 
carácter social que têm como principal função a alteração do comporta-
mento humano reforça-se a importância do estudo das implicações do 
espaço nas emoções e acções humanas.

O panorama carcerário actual encontra-se perto de um estado de ruptura.  
A população mundial encarcerada ao longo das duas últimas décadas tem 
gerado um crescimento exacerbado de sobrepopulação, que, por sua vez, 
despoletou consequências impeditivas do sucesso dos objectivos penais do 
mundo ocidental, que se baseiam na reabilitação e reintegração social do 
recluso. O insucesso do sistema leva ao retorno à vida criminal que, con-
sequentemente, continua a contribuir para o aumento do número da po-
pulação reclusa. Esta questão encontra-se bastante presente no panorama 
prisional português. As prisões nacionais são constantemente noticiadas 
não só pelo número de reclusos que ultrapassa, em muito, a capacidade 
do estabelecimento, como também pela falta de condições espaciais que 
apresentam. A inadequação do espaço prisional advém da falta de planea-
mento e de qualificação da arquitectura prisional. 
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Não há dúvida que muitos são os factores que interferem no desenvolvi-
mento do processo reabilitativo. E uma vez que este é transversal a uma 
problemática extremamente complexa, que abrange questões de carácter 
espacial, social, temporal, económico, político, etc., torna-se categórico 
que todos esses aspectos sejam estudados e tidos em consideração para 
que a sua acção conjunta assegure o resultado almejado. 

Tal como dito anteriormente, a arquitectura, parte integrante desse con-
junto, é um dos factores que têm sido mais desprezados. A sua influência 
na alteração do comportamento humano é uma matéria estudada e tida 
como válida, pelo que não deve ser ignorada na equação do processo rea-
bilitativo prisional. Interessa portanto, estudar, a relação que existe entre 
a arquitectura prisional, e a forma como a sua materialidade, lugar, orga-
nização e qualidade se relacionam com as pessoas que nela habitam. As 
estatísticas internacionais têm mostrado que prisões onde os espaços são 
qualificados, respeitam a dignidade humana, e nos quais os reclusos têm 
acesso à vida em comunidade, ao trabalho e a diversas actividades resso-
cializadoras, são propícias à diminuição da taxa de reincidência criminal. 

A literatura sobre esta temática ainda se encontra muito pouco desen-
volvida. A Leslie Fairweather, Luigi Vessella, Elisabeth Fransson, Fran-
cesca Giofrè e Berit Johnsen devem-se trabalhos de extremo interesse 
que permitiram reacender o debate sobre a importância da humanização 
do espaço carcerário e abrir um novo capítulo no estudo da arquitectura 
prisional, que se debruça sobre a sua influência no comportamento huma-
no. Fairweather no capítulo “Psychological effects in prison environment” 
presente na obra Prison Architecture: policy, design and experience, dá a co-
nhecer a relação que pode ser estabelecida entre a arquitectura prisional 
e a alteração do comportamento humano. Neste capítulo explora alguns 
factores espaciais que devem ser tidos em consideração na concepção de 
um novo estabelecimento prisional e enfatiza a importância do papel do 
arquitecto no processo da reabilitação prisional. Em Prison Architecture 
and Humans, Elisabeth Fransson, Francesca Giofrè e Berit Johnsen em 
Prison Architecture and Humans, reúnem o trabalho de vários especialistas 
que, transversalmente ao tema da arquitectura prisional e da sua relação 
com o ser Humano, confrontam as diferentes soluções espaciais adoptadas 



em Itália e na Noruega. Por fim, Luigi Vessella, através da sua excelente 
tese de mestrado intitulada La Casa a Custodia Attenuata - tipologie alter-
native al carcere tradizionale. Criteri di progettazione, explora os critérios a 
abordar na projecção de uma prisão de segurança mínima, cujo principal 
objectivo consiste na concretização da finalidade penal vigente de resso-
cialização. Todos estes trabalhos constituíram um objecto de estudo de 
extremo interesse para aumentar o conhecimento sobre a relação espaço-
-comportamento.

Em Portugal, as referência literárias que se debruçam sobre o tema da 
arquitectura prisional são escassas. As que abordam os seus efeitos no pro-
cesso de ressocialização são, salvo erro ou omissão,  inexistentes. Tendo 
em conta a profundidade do tema, considerou-se ser insuficiente recorrer 
unicamente às (poucas) pesquisas contemporâneas que abordam directa-
mente o impacto que a arquitectura prisional tem sobre os seus utilizado-
res. Para se compreender verdadeiramente o seu impacto, sentiu-se neces-
sidade de, primeiramente, aprofundar o conhecimento histórico sobre as 
tipologias e o pensamento ideológico adoptados no decorrer do tempo e, 
de seguida, enquadrá-los na sua época, por forma a entender as preocu-
pações ou ausências destas que os materializaram. Este estudo permitiu 
identificar um conjunto de influências sociais, políticas e económicas que 
evidenciaram o verdadeiro significado e dimensão da tipologia na vertente 
da arquitectura prisional. Este desenho mental, além de proporcionar a 
ampliação do conhecimento geral sobre as soluções espaciais já experi-
mentadas e os seus consequentes efeitos, reforçou a validação do emprego 
das soluções contemporâneas. 

Para tal, e no que diz respeito à esfera internacional (ocidental), os traba-
lhos que se seguem foram fundamentais: The Oxford History of the Prison: 
The Practice of Punishment in Western Society de Norval Morris e David J. 
Rothman; Prisons and Prison Systems: A Global Encyclopedia de Michel P. 
Roth; Vigiar e punir: nascimento da prisão de Michel Foucault, e Historia 
de las tipologias arquitectónicas de Nikolaus Pevsner. Estas obras constituí-
ram uma ferramenta verdadeiramente significativa para a definição de um 
mapa cronológico que evidenciou o percurso, nem sempre constante, da 
humanização dos espaços prisionais.    
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Para o contexto nacional, são de salientar os trabalho de alguns autores 
portugueses que, através de uma abordagem espacial, histórica, social ou 
antropológica contribuíram para a realização desta dissertação. São eles, 
o trabalho do arquitecto Rodrigues Lima, Boletim da Administração Peni-
tenciária e dos Institutos de Criminologia, publicado em 1961, que, de forma 
bastante generalizada, dá a conhecer o panorama arquitectónico prisional 
tanto a nível internacional como português; a belíssima tese de doutora-
mento de Maria José Moutinho Santos, A Sombra e a Luz, As prisões do 
Liberalismo, que, apesar de não se situar na área da arquitectura, constituiu 
um elemento valioso para o entendimento da evolução do espaço prisio-
nal em Portugal; o trabalho detalhado e muito bem exposto, presente na 
dissertação de Paulo Adriano intitulada Penitenciária Central de Lisboa: 
A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal, 
que se mostrou fundamental para a contextualização do cenário prisional 
português do século XIX e, por fim, a extensa pesquisa presente na tese 
de doutoramento de Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros, Da 
prisão à cidade punitiva: utopia e realidade, que possibilitou reconstruir uma 
lapidada perspectiva da arquitectura dos espaços prisionais tanto nacio-
nais como internacionais.

Dada a complexidade inerente ao espaço prisional e para que este trabalho 
assentasse numa base sólida de conhecimento, sentiu-se necessidade de 
não restringir a bibliografia a um ponto de vista puramente arquitectóni-
co, mas antes recorrer a uma metodologia abrangente e multidisciplinar, 
na qual se integram obras de cariz sociológico e antropológico, tais como: 
As prisões da miséria de Loic Wacquant, Manicómios, prisões e conventos de 
Erving Goffman, Estado, pobreza e punição de Rui Pedro Pinto e Entre 
o bairro e a prisão de Manuela Ivone Pereira da Cunha. Apesar de estas 
obras não terem uma acção “directa” no presente trabalho, o conhecimento 
retirado da sua leitura revelou ser substancial para a compreensão ampla 
do objecto de estudo desta dissertação.

Na actualidade, é cada vez mais recorrente encontrar uma notícia refe-
rente às novas experiências prisionais adoptadas nos países nórdicos. O 
modelo prisional aberto ou as instituições que baseiam a sua ideologia no 
princípio da responsabilidade, no qual é permitido aos reclusos, dentro 



de certas restrições, organizar o seu tempo de forma independente e de 
partilhar um quotidiano o mais aproximado possível ao vivido no mundo 
exterior, têm mostrado alcançar números bastante apelativos em relação 
ao decréscimo da taxa de reincidência criminal. Poderá ser considerado, 
assim, que este é o caminho a seguir, no que diz respeito à reabilitação em 
espaço prisional. 

É certo que os espaços destas instituições apresentam condições irrepreen-
síveis, e que seguem uma ideologia muito mais humana do que aquela que 
domina a esfera do mundo prisional; assim sendo a interrogação que se 
coloca, e que se sente ainda ter sido muito pouco explorada, prende-se 
com a sua aplicação a países com contextos completamente distintos do 
contexto nórdico, como o caso de Portugal. Após uma cuidada pesquisa, 
não foram encontrados quaisquer trabalhos portugueses que se centrem 
no estudo da aplicação de tais medidas contemporâneas ao contexto na-
cional. Desta forma, considerou-se ser de extrema importância abordar 
este assunto e tentar chegar a algumas conclusões sobre a sua viabilidade. 
Esta questão serviu de ponto de partida para o estudo que se pretende 
realizar na presente dissertação. 

O tema da arquitectura prisional, por ser tão controverso e ao mesmo 
tempo fascinante, causou em mim, desde sempre, uma curiosidade instin-
tiva. Talvez motivada pelas histórias que fui ouvindo, contadas pelas vozes 
de familiares próximos que, a dada altura das suas vidas, foram detidos por 
motivos políticos, e tiveram a experiência de viver os horrores do mundo 
prisional. A forma como descreviam os espaços, os sons, e até os cheiros, 
envolveram-me numa atmosfera imaginária que me motivou a querer au-
mentar o meu conhecimento sobre a temática. As condições aterradoras 
dos espaços a que o seu quotidiano foi acorrentado e as repercussões que 
causaram na sua memória levaram a que surgisse em mim uma vontade 
premente de explorar a evolução destes espaços e a existência de novas so-
luções. Apesar das circunstâncias que levaram os meus familiares a serem 
encarcerados não mostrarem um comportamento criminoso, e da duração 
da sua reclusão nestas instituições ter sido relativamente curta, ainda as-
sim, as sequelas psicológicas surgiram. Por esta razão tornou-se claro que 
se num caso em que a população reclusa, à partida, não apresenta distúr-
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bios psicológicos nem um comportamento desviante, e mesmo assim é 
extremamente afectada pelas condições de um espaço, é necessário apostar 
vivamente na qualificação destas instituições que receberão também pes-
soas com graves perturbações que as levaram a matar, violar, etc. Torna-se 
inconcebível compreender como um assunto de uma fragilidade e serie-
dade tão elevadas, tem merecido tão pouca dedicação. Em primeiro lugar, 
é necessário evocar que se está a lidar com vidas humanas, que merecem 
dignidade e respeito, apesar de qualquer crime que lhes esteja associado e, 
em segundo, caso o argumento precedente não seja motivação suficiente, 
pode-se sempre recorrer à questão inevitável de que a maior parte desses 
mesmos indivíduos vão regressar à sociedade e, portanto, mais vale que 
regressem com o seu comportamento “corrigido”, e não agravado.

Tal como foi apresentado anteriormente, as experiências contemporâneas 
que alguns países têm realizado, com o objectivo de melhorar o espaço 
prisional, têm elevado os padrões da concepção prisional. Concretamen-
te, através deste trabalho pretende-se entender a viabilidade da aplicação 
destes modelos a um país como Portugal. Ao longo da pesquisa, e após 
o aprofundamento da evolução histórica das formas arquitectónicas de 
resposta ideológica, foi-se consolidando a suposição inicial de que não 
existe um modelo único correcto e adaptável a qualquer lugar, tempo e 
circunstância. Com esta realidade em mente, tomou-se como objectivo 
concreto a definição de critérios espaciais para a concepção prisional que, 
de forma genérica, pudessem atender aos requisitos de um grande número 
de situações e que promovessem os princípios de reabilitação e reintegra-
ção social do recluso.

Para atingir resultados consolidados de resposta a este objectivo, houve um 
longo processo que se tomou como premissa fundamental. Inicialmente, 
procedeu-se a uma vasta revisão bibliográfica que, a partir do cruzamen-
to de várias disciplinas, permitiu esboçar o percurso tipo - ideológico da 
arquitectura prisional que, para além de revelar as soluções que foram 
surgindo bem como o seu impacto, permitiu descortinar a evolução da 
humanização do espaço prisional. De seguida, procedeu-se à investigação 
dos diferentes objectivos que a pena foi tomando ao longo dos tempos e 
quais os objectivos penais que toma, nos dias de hoje, no mundo ocidental. 



Posteriormente, procurou-se determinar a importância que a arquitectura 
detém na concretização desses mesmos objectivos penais e de que forma 
a definição de espaços qualificados pode transformar, verdadeiramente, o 
comportamento humano. Após este trabalho teórico, seguiu-se uma pes-
quisa de cariz prático que, a partir de visitas a estabelecimentos prisionais 
portugueses, reuniões com a direcção desses mesmos estabelecimentos, 
conversas com especialistas do campo prisional entrevistas a reclusos e 
análise de casos de estudo com exemplos reais, permitiu identificar quais 
os critérios espaciais presentes nas prisões contemporâneas, caracterizadas 
por obter bons resultados na concretização dos objectivos penais e quais os 
critérios que, pelo contrário, são encontrados nas prisões antigas que não 
seguem o princípio de ressocialização. Desta mesma forma, foi possível 
chegar a algumas conclusões que assentam na inexistência de um modelo 
prisional único que dê uma resposta efectiva a qualquer situação indepen-
dentemente do lugar, economia, sociedade, cultura etc.; na definição de  
critérios espaciais que provocam situações de stress nos reclusos e que por 
essa razão são impeditivos do sucesso da finalidade penal e, finalmente, 
a definição de indicadores espaciais gerais que, aliados a outros factores, 
podem servir de directrizes à projecção de soluções prisionais apropriadas 
à  finalidade penal ocidental vigente (ressocialização).
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Neste ponto é descrito resumidamente o conteúdo e a organização de cada capítu-
lo e subcapítulo que constituem a presente dissertação. A estrutura é acompanha-
da por cronologias que auxiliam o processo de compreensão e de localização no 
tempo dos acontecimentos mais siginficantes da história da arquitectura prisional.

I ESPAÇO (estudo da evolução do espaço prisional ao longo da História.) 

génese  

origem do espaço prisional
- da Antiguidade à Idade Média

 
espaço prisional em edifício próprio                  
- casas de correcção: dispositivos de detenção indiferenciada
- a influência da Igreja Católica na ideologia prisional do séc. XVI

Apresentação da estrutura do trabalho



Numa fase que antecede à pesquisa propriamente dita, é introduzido o tema, o ob-
jecto de estudo, o problema e a questão orientadora da investigação. São também 
definidos, de uma forma geral, os seus limites (espaciais temáticos, cronológicos) 
e o tipo de abordagem que se irá utilizar. É justificada a pertinência do trabalho, 
expondo as motivações pessoais e os possíveis contributos da investigação para o 
conhecimento em Arquitectura.

Na primeira parte da pesquisa, em origem do espaço prisional, são enumerados e 
descritos os primeiros espaços de encarceramento, caracterizados por serem parte 
integrante de edifícios com outro propósito, que surgiram entre as civilizações da 
Antiguidade e os finais da Idade Média, com funções exclusivamente preventivas, 
coercitivas e repressivas.

Seguidamente, no subcapítulo espaço prisional em edifício próprio, com base nos ide-
ais renascentistas que afloram na sociedade de 1500, estuda-se o desenvolvimento 
das ideias punitivas, aliadas à educação e à reabilitação de reclusos - pela primeira 
vez exploradas - e a nova importância dada ao espaço de detenção, passando a 
ocupar um edifício próprio para esta função. Estes estabelecimentos marcam um 
período de transição pois, apesar de já terem uma função mais definida, continua-
vam a albergar, na maior parte dos casos, indiferenciadamente, diversas classes de 
marginais.
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1772-75

1900 a.C.

500 a.C.

64 a.C. 

1460

V

XIV

1553

1595-97

1704

1652-55

Antiguidade 

Idade Média

Idade Moderna  Renascimento

Absolutismo

punições corporais: suplício e tortura como forma 
de pena; espaço unicamente para custódia

prisioneiros de guerra escravizados

ideais humanistas manifestam-se na construção 
de estabelecimentos próprios para a detenção, 
ainda assim, as condições deploráveis mantêm-se

Igreja assume papel importante no rumo do en-
carceramento - uso da educação como forma de 
reabilitação; o povo reclama por “voto” relativo às 
leis penais

Grande Prisão,
no Antigo Egipto

Desmoterion, 
na Grécia Antiga

Carcer Mamertinus,
na Roma Antiga

Masmorras e calabouços

Espaços prisionais amplos 
nas caves das torres e das 
muralhas, impulsionados 
pela Igreja

Casa de correcção: 
Maison de Force 
em Gante, Bélgica

Casa de Correcção de 
San Michele, em Roma

Carcere Nuove, em Roma NASCIMENTO DA ARQUITECTURA PRISIONAL

Zuchthäuser,
em Amesterdão

Projecto e sistema prisional 
descritos por Filarete no seu 
Treatise de Architectura

Casa de Correcção de 
Bridwell, em Londres

cronologia génese



tipologias 

noção de tipo 

- pertinência da análise tipológica para a pesquisa

espaço prisional enquanto instituição pública 

- reforma penitenciária do séc. XVIII

• papel dos penalistas e reformadores penitenciários

• nascimento do sistema penitenciário inglês

sistemas penais e modelos tipológicos
- a procura do ideal penitenciário
- pós-independência americana: sistemas filadelfiano e auburniano

 - tipologia radial

      

A abrir o subcapítulo tipologias, enuncia-se o valor do estudo tipológico como 
categorização de uma matéria e a sua pertinência para o estudo das instituições 
penitenciárias que se seguirá.

No subcapítulo espaço prisional enquanto instituição pública abordam-se as 
grandes transformações ocorridas no final do século XVII e ao longo do século 
XVIII que, por impulso dos reformistas da época, transformaram o sistema e os 
espaços prisionais.

Seguidamente, em sistemas penais e modelos tipológicos refere-se como a arqui-
tectura prisional começou a dar uma resposta directa às necessidades da ideologia 
da altura. 
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1773

1777

1776

1764

1760

1779

1787

1789

1789/99

1790

1790

1825

1825

1791

1825

1826

1842

1898

1890

1927

1891

1934

1930’s/40’s

1971

1975

John Howard dá início às suas visitas prisionais

John Howard publica The State of the Prisons in England and Wales, with 
Preliminary Observations and an Account of Some Foreign Prisons

Independência EUA

Revolução Industrial

Cesare de Beccaria publica Dei Delitti e delle Pene

É aprovado o Penitentiary Act, em Inglaterra: nascimento do Sistema 
Penal Ingês

Surge a Pennsylvania Prison Society na América

Revolução Francesa

tipologia radial

tipologia em espinha

tipologia em ferradura

tipologia panóptica

O suplício é abolido e substituído pela detenção punitiva

John Howard publica Account of Principal Lazarettos in Europe

Jeremy Bentham apresenta o projecto Panóptico através da publicação 
Panopticon or The Inspection - House

- Acta de reforma americana
- Surge o Sistema Pensilvaniano 
- Walnut Street: 1ª penitenciária americana - sistema Pensilvaniano

Prisão Sing Sing, em Nova Iorque - sistema auburniano

Prisão de Petite Roquette, em Paris

Prisão de Pentonville, em Inglaterra

Criação do movimento Groupe d’information sur les prisons, por Michel 
Foucault e outros intelectuais seus coevos 2 

Michel Foucault publica Surveiller et punir : Naissance de la prison 

Prisão de Fresnes, arredores de Paris

Aparecimento das Prisões Federais 1

Prisão de Alcatraz - protótipo para as futuras Supermax

É estabelecido o Sistema de Prisões Abertas no Reino Unido e nos EUA

Prisão de Witzwill, Suíça - 1ª prisão aberta

Prisão de Brandenburg, Alemanha

cronologia tipologias

Surge o Sistema Auburniano - Prisão de Auburn

Eastern State Penitenciary, em Filadélfia - sistema Pensilvaniano

A pena de privação de liberdade conquista o estatuto de pena principal 
no Código Penal Francês

período de grande ins-
tabilidade na Europa 
marcado pelas trans-
formações políticas, 
sociais e cientificas 
provenientes das Re-
voluções Industrial e 
Francesa

1. Prisões para crime que 
ultrapassam as fronteiras 
de um só Estado ou que 
envolvem conspirações de 
grande escala que são de-
masiado complexas para 
serem investigadas por um 
só Estado.
2. A este propósito consul-
tar Groupe d’information 
sur les prisons: Intolérable 
de  Philippe Artières.

Idade Contemporânea



tipologias penitenciárias do século XX
-tipologia em espinha ou poste telegráfico
-tipologia concêntrica ou em ferradura

- tipologia pavilhonar 

estudo tipo-morfológico

- análise das diferentes tipologias

Em tipologias penitenciárias do século XX dá-se a conhecer um período temporal na 
história da arquitectura prisional repleto de contradições. Tanto surge o modelo 
de prisão aberta, no qual são reduzidas ao máximo as barreiras de segurança típi-
cas de uma prisão (muros, vedações, barras de ferro, etc.), como surge também o 
modelo de segurança máxima, o dito “supermax”, protagonista do uso de medidas 
extremas de segurança.

De seguida procede-se a um estudo tipo-morfológico dos diferentes modelos abor-
dados, no qual se procede à análise dos seguintes parâmetros: forma geométrica; 
características gerais; tipos de vigilância e gestão utilizados; relação unidade (cela) 
com o todo (prisão); tipo de cela (interior/exterior); circulação/percursos de vig-
ilância e áreas comuns. Com este estudo pretende-se aprofundar o conhecimento 
sobre o modo como cada tipologia responde à função prisional e, através da com-
paração entre os diferentes casos, chegar a conclusões sobre o seu sucesso relativo 
à transformação positiva do comportamento do recluso.

síntese 

tabelas de caracterização  

- análise de espaços de detenção que marcaram a história prisional

cronologia geral

- determinação temporal dos espaços prisionais mais significativos  
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Posteriormente, na fase de síntese, procede-se à elaboração de um quadro no qual 
se caracterizam os principais exemplos prisionais que marcaram a história da ar-
quitectura, de forma a possibilitar uma comparação directa entre eles e, por fim, 
construiu-se uma cronologia geral que possibilita que o leitor, a qualquer altura 
da consulta da presente dissertação, possa, rapidamente, enquadrar temporal e es-
pacialmente uma prisão, saber qual foi o seu arquitecto, e ter uma noção da sua 
geometria.

espaços prisionais contemporâneos  
-um rumo extensível?

Em espaços prisionais contemporâneos enunciam-se os avanços que decorreram nas 
últimas duas décadas do presente século. Com este subcapítulo pretende-se en-
cerrar o percurso transversal aos momentos mais marcantes da história da arqui-
tectura prisional a nível internacional e lançar a problemática de estudo que se irá 
aprofundar nos capítulos subsequentes. 

o caso português  

utopia penitenciária nacional

- análise de espaços de detenção que marcaram a história prisional

cronologia do caso português

- determinação temporal dos espaços prisionais mais significativos  

Ainda dentro desta fase de análise histórica, inclui-se um subcapítulo que se de-
bruça sobre o caso português. Em primeiro lugar, procedeu-se ao levantamento das 
prisões que pontuaram a evolução do espaço prisional nacional, bem como dos 
principais acontecimentos sociais, políticos e económicos que estiveram na base 
das reformas do sistema penal. De seguida, para facilitar a leitura temporal dos 
acontecimentos, recorreu-se à elaboração de uma cronologia onde se assinalaram 
todos esses momentos



II POLARIDADES (entendimento da arquitectura como processo de conquista 
dos objectivos penais vigentes seguida de uma comparação prática de soluções 
prisionais ditas opostas - casos de estudo). 

função penal  

conceito de pena (que formas tomou a finalidade penal?)

- evolução das teorias de finalidade penal

        

teoria penal vigente  (qual a finalidade penal actual?)                   

- objectivos penais contemporâneos

função espacial  

o papel da arquitectura na concretização da teoria penal vigente

(como é que a arquitectura pode contribuir para a concretização da finalidade penal actual?) 

análise     

casos de estudo (em que consiste a análise?)

- objectivos de análise
- processo de selecção
- casos escolhidos   
- fontes utilizadas
- estratégia adoptada

- visitas, encontros e casos de entervistas 

estudo tipo-morfológico 
(quais as características de cada tipo de instituição prisional?; quais os problemas encontrados numa prisão como o 

E.P.P ?; será possível adoptar as soluções espaciais das prisões contemporâneas numa prisão como o E.P.P?)

- Estabelecimento Prisional do Porto
- Prisão de Halden    
- Centro de Justiça e de Detenção de Leoben         

- Penitenciária de East Jutland

 
tabelas de caracterização
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O capítulo Polaridades é composto por três momentos. No primeiro, denominado 
função penal, procede-se primeiramente à clarificação das diferentes finalidades 
atribuídas à pena privativa de liberdade ao longo dos tempos e, de seguida, enun-
ciam-se os objectivos penais contemporâneos, a nível do mundo ocidental.

Expostas as finalidades penais vigentes, parte-se para o segundo momento do 
capítulo - função espacial, no qual se refere a importância da arquitectura no pro-
cesso de ressocialização e reabilitação (finalidades penais vigentes) e se exemplifica 
como as soluções espaciais podem contribuir para que esse propósito penal seja 
alcançado.  

Num terceiro momento, passa-se à análise de quatro casos de estudo, um dos 
quais corresponde a um exemplo prisional português do século XX e os restantes 
dizem respeito a modelos contemporâneos internacionais. Numa fase inicial desta 
comparação, apresentam-se os casos de estudo escolhidos, a sua pertinência para o 
estudo, os objectivos, a metodologia, as fontes utilizadas, e a estratégia adoptada. 
De seguida, parte-se para a análise propriamente dita, na qual se recorreu a um 
estudo tipo-morfológico no qual se abordaram parâmetros como: o tipo de segurança 
utilizado, a organização espacial, a relação dos espaços privados e dos espaços so-
ciais, etc. Para concluir o estudo, é elaborada uma tabela de caracterização onde são 
sumariadas as características mais relevantes dos quatro exemplos estudados.



III CONSCIENCIALIZAÇÃO (discussão dos resultados obtidos nas fases an-
teriores e propostas de respostas às questões que motivaram a pesquisa). 

discussão 

respostas espaciais a elementos desfavoráveis
(quais os aspectos que se identificaram como prejudiciais ao sucesso do processo reabilitativo e quais as                  

respostas espaciais que podem ser dadas para contornar essas situações?)

           

indicadores espaciais de reintegração social  
(tendo consciência de que não existe uma solução única e ideal para todos os casos, quais os parâmetros   

espaciais gerais que podem guiar a concepção espacial de uma prisão que responda positivamente ao                   

processo de reabilitação e ressocialização dos reclusos?)     

- localização e relação com a envolvente
- conceito espacial e forma
- programa e função
- vigilância e segurança   

- área residencial

o caso da Unidade Livre de Drogas
(quais as respostas que esta particularidade espacial pode dar à grande questão motivadora da pesquisa?)
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Nesta última fase da pesquisa, ao longo do capítulo Consciencialização, são apre-
sentados e discutidos os resultados obtidos ao longo de todo o processo de estudo, 
referentes tanto à revisão literária (mais evidenciada no primeiro capítulo), como 
às fases práticas e analíticas do trabalho. É retomado o discurso sobre a relevância 
da arquitectura prisional no sucesso da finalidade penal actual - ressocialização e 
reabilitação do recluso; e sobre as soluções que podem ser adoptadas para o seu 
sucesso. 

Inicia-se assim o subcapítulo discussão, com os aspectos negativos que se verificar-
am como impeditivos do sucesso reabilitativo, obtidos através do cruzamento dos 
conhecimentos literários com o conhecimento empírico (visitas ao E.P.P., conver-
sas e encontros com os especialistas) e são avançadas soluções espaciais de resposta 
a esses problemas. 

Seguidamente, em o caso da Unidade Livre de Drogas do E.P.P, aborda-se a feliz 
descoberta de um situação extremamente relevante para a obtenção de respostas 
aos objectivos propostos na presente dissertação. 

Finalmente, são apresentadas as conclusões para a principal questão que motivou 
a pesquisa - será possível estender as soluções aplicadas à arquitectura prisional 
contemporânea a qualquer país, independentemente das suas especificidades cul-
turais, económicas, sociais, políticas e geográficas? - e enumerados os indicadores 
espaciais de reintegração social que servem de resposta aos resultados discutidos.





Crime Prisão Reabilitar Reintegração Social
Punir 

Deter

Localização e Relação com a Envolvente
Conceito Espacial e Forma
Programa e Função
Vigilância e Segurança
Área Residencial

Papel da Arquitectura Indicadores Espaciais

de resposta à

evitar a reincidência

| Apresentação esquemática da pesquisa





“(...) a filosofia do crime é mais complexa do que se imagina. 
A prisão e os trabalhos forçados jamais curaram um criminoso; 

apenas o castigam, e protegem a sociedade dos atentados que 
ele poderia cometer. O encarceramento e o trabalho excessivo 
apenas desenvolvem no criminoso o ódio, a sede dos prazeres 

proibidos, e uma terrível indiferença espiritual.” 1

Fyodor Dostoyevsky

1. Fyodor Dostoyevsky, 
The House of the Death: 
or Prison Life in Siberia, 
London, 1911, p. 42.
2. Leslie Fairweather e 
Seán MacConville, Prison 
Architecture: policy, de-
sign and experience,Wo-
burn,Architectural Press, 
2000, p.34. 

“Os arquitectos não podem determinar com precisão o efeito que 
os seus edifícios terão sobre os outros. Na melhor das hipóteses, os 
seus projectos podem auxiliar o processo de reabilitação e oferecer 
um ambiente humano para funcionários e reclusos; na pior das 

hipóteses, devem pelo menos não causar danos. A dignidade 
humana dos prisioneiros, funcionários e visitantes deve sempre 

ser respeitada.” 2 

Leslie Fairweather





I ESPAÇO
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Génese, origem do espaço de encarceramento

A história da arquitectura prisional propriamente dita, como espaço físico  
de detenção e reabilitação, inicia-se entre o final do século XVII e o início 
do século XVIII. Até esse momento, não existem relatos de edifícios que 
tivessem sido construídos para funcionarem unicamente como prisão.

O aparecimento de espaços prisionais deveu-se à necessidade de afastar 
indivíduos indesejados da sociedade, de forma simples e com o menor 
custo possível. Desta forma, foram surgindo ao longo dos séculos vários 
espaços de encarceramento, nos quais não se pretendia aplicar medidas 
reabilitadoras ou preventivas, pretendia-se apenas afastar os criminosos do 
resto da população enquanto estes aguardavam a sua sentença, que podia 
passar por mutilações, exílio, galés ou a própria pena capital. Em civiliza-
ções como a China, o Egipto, a Babilónia, a Pérsia, a Arábia, a Índia, o 
Japão e Israel, recorreu-se desde muito cedo ao uso deste tipo de espaços.1

Os primeiros relatos de espaços carcerários surgem na Antiguidade, mais 
propriamente em 1900 a.C, no antigo Egipto, onde é descrita a existên-
cia de uma Grande Prisão ou Lugar de Confinamento, situado num celeiro 
que composto por: uma área compartimentada de detenção, e uma área 
onde eram mantidos, em grande número, prisioneiros estrangeiros.2 Em 
ambos os casos, “o encarceramento era colectivo e sem qualquer hierarquização 
social ou judicial.” 3 Estes condenados eram transformados em escravos do 
estado, a quem se deveu grandes construções como a Necrópole de Gizé.

Nas civilizações grega e romana o espaço prisional localizava-se junto ao 
centro político e destinava-se ao encarceramento de devedores enquanto 
não liquidassem as suas dívidas. A prisão não funcionava tanto como cas-
tigo mas mais como medida preventiva que forçava os devedores a pagar.

01. Conceição Trigueiros, Da prisão à cidade punitiva,Lisboa, FAUTL, 2000, p. 39. 
02. Michel P. Roth, Prisons and Prison Systems: A Global Encyclopedia, Westport, Greenwood Press, 2005
03. Norval Morris, David J. Rothman, The Oxford History of the Prison: The Practice of Punishment in Western 
Society, New York, Oxford University Press, 1995, pp. 8 /9.

De cima para baixo:

1| Prisioneiros 
acorrentados à entrada 
do Grande Templo de 
Ramesés II, séc. XIII 
a.C., Antigo Egipto.

2| Faraó Seti I a castigar 
prisioneiros de guerra,-
Templo de Karnak, Tebas, 
séc. XIII a.C., Antigo 
Egipto.
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Em Atenas, na Grécia, em 400 a.C. foi construída a Desmoterion ou Lu-
gar das Correntes, prisão onde o grande filósofo ateniense Sócrates (c. 
469 a.C. - 399 a.C.) esteve preso antes de morrer. Encontrava-se ao nível 
do subsolo o que, aliado ao facto das poucas aberturas serem gradeadas, 
tornava a entrada de luz e a ventilação insuficientes.

Em Roma, é feita referência a dois espaços prisionais: o Tullianum e 
o Mamertinum.4 A carcer Mamertinum, a mais conhecida, foi mandada 
construir, no século VII a.C., pelo rei Ancus Marcius (675 a.C. - 616 
a.C. ), junto ao Fórum, num espaço subterrâneo que anteriormente tinha 
servido como cisterna. Um século depois, Servius Tulius acrescentou a 
masmorra subterrânea onde S. Pedro e S. Paulo estiveram presos entre 
65 e 70 d. C.. Ainda nos dias de hoje encontram-se os seus vestígios por 
baixo da actual igreja de San Giuseppe dei Falegnami.

A prisão compunha-se, portanto, por duas áreas distintas, em dois níveis 
diferentes: o Marmetinum no piso superior, de planta trapezoidal, com 
cobertura de abóbada perfeita, e o Tullianum no inferior, de planta circu-
lar, coberto por uma abóbada quase plana. Este último espaço, fazia parte 
do sistema de esgotos da cidade sendo que a única saída, correspondia a 
uma pequena abertura no pavimento do piso superior. 

No piso superior eram encarcerados sob custódia temporária aqueles 
que aguardavam julgamento. O espaço circular do piso inferior (2 m de 
altura, 9 m de comprimento e 6,7 m de largura) estava destinado aos 
prisioneiros que tinham sido condenados à pena de morte. Sallust, his-
toriador romano (86 a.C. - 35 a.C.) descreve-o como sendo “repugnante 
e tenebroso devido à sujidade, escuridão e mau odor” 5.

04. Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros, op cit., p. 43.  
05. Robert D. Hanser, Introduction to Corrections, California, SAGE Publications, 2013, p.5. 

Da esq. para a dir.: 

3| Secção da Igreja de 
Giuseppe dei falegnami e 
Carceres Mamertinum e 
Tullianum, Roma, 1597-
1663.

Legenda:
1-Igreja de Igreja de 
Giuseppe dei falegnami; 
2-Capela do Santissimo 
Crocefisso; 3-Marmeti-
num; 4- Tullianum 

4| Gravura que mostra 
o acesso entre a Carcere 
Mamertinum e a 
Tullianum
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A utilização de calabouços, sem condições de luz natural e ventilação, 
mantém-se ao longo da Idade Média, através do aproveitamento das caves 
dos castelos, fortalezas ou masmorras para o encarceramento de crimino-
sos. Estes espaços prisionais de armazenamento humano afastavam defi-
nitivamente os delinquentes e os criminosos do olhar da sociedade, pois 
além do seu carácter oculto e secreto, era praticamente impossível escapar 
visto que não existia qualquer tipo de abertura directa para o exterior. 

Os exemplos acima referidos, desde as primeiras civilizações até à Idade 
Média, caracterizam um período em que a prisão não era vista como pena, 
mas sim como um lugar de aplicação de castigos físicos, onde os crimi-
nosos de todo o tipo, as mulheres, os loucos, os jovens delinquentes e os 
devedores eram mantidos e castigados até à leitura da sua sentença, asse-
gurando assim a salvaguarda pública. Por esta razão, não era dada atenção 
a questões de salubridade do espaço, sendo o encarceramento feito em 
áreas frias, húmidas, sombrias e deterioradas que, normalmente, ocupa-
vam edifícios militares ou casas senhoriais. 

A execução com lugar no Pelourinho, em plena praça pública, onde po-
dia ser presenciada por qualquer pessoa, tornava o acto numa horrenda 
representação, com o propósito de reafirmar e enaltecer o poder supremo. 
Tal como Foucault afirma, o propósito último da execução pública não 
consistia na administração de justiça, mas sim, num exibicionismo atroz 
da autoridade do soberano que dissuadisse a população da criminalidade. 
O delito, além de prejudicar directamente a vítima, é visto, também, como 
uma ofensa ao poder supremo, pelo que deve ser punido sem piedade. 

“O suplício tem, então, uma função jurídico-política. Trata-se de uma cerimó-
nia para reconstituir uma soberania, momentaneamente, lesada. (...) A execução 
pública, apesar de breve e banal, insere-se num conjunto de grandes rituais, nos 

quais o poder é exibido (...); sob o crime que desprezou o soberano, a punição exibe 
aos olhos de todos uma força invencível. A sua finalidade não é tanto a de estabe-
lecer um equilíbrio justo, mas a de mostrar a assimetria existente entre o súbdito 

que ousou violar a lei e o soberano todo-poderoso que faz valer a sua força. Apesar 
da reparação do dano causado pelo delito deva ser bem proporcionada, e a sentença 
deva ser justa, a execução da pena não é um acto proporcional ao crime, sendo per-

5| Execução pública em 
pelourinho durante a 
Idade Média.
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turbador e excessivo (...). E esta superioridade não é simplesmente a do direito, mas 
a da força física do soberano que se abate sobre o corpo do seu adversário e o domina: 

atacando a lei, o infractor lesa o próprio príncipe: e é o príncipe — ou pelo menos 
aqueles a quem ele delegou a sua força — que se apodera do corpo do condenado 
para marcá-lo, vencê-lo, esquartejá-lo. A cerimónia punitiva é um exercício de 

“terror”. Quando os juristas do século XVIII entraram em polémica com os refor-
madores, ofereceram uma interpretação restritiva e “modernista” da crueldade física 
das penas: se são necessárias penas severas, é porque o exemplo deve ficar profunda-
mente inscrito no coração dos homens. Na realidade, o que até então sustentara essa 
prática dos suplícios não era a economia do exemplo, (...) mas a política do medo: 

tornar toda a gente consciente, através do corpo do criminoso, da presença invencí-
vel do soberano. O suplício não restabelecia a justiça; enaltecia o poder.” 6

Nos finais da Idade Média sentem-se os primeiros indícios do que virá a ser 
o pensamento humanista do Renascimento. O espaço prisional, influenciado 
pela doutrina da Igreja Católica é, pela primeira vez, pensado com algum cri-
tério, o que se reflecte no aparecimento de amplos espaços de encarceramento 
junto das abadias e, mais tarde, de “uns quantos calabouços nas caves de torres 
redondas nos castelos ou muralhas das cidades.” 7 Ainda assim, as condições de 
higiene e salubridade mantinham-se deploráveis.

Com base na ideologia de encarceramento praticada nos mosteiros e nos con-
ventos, a detenção ganha uma função ética e disciplinar que, a par da reclusão, 
teria um papel reabilitativo no recluso. O poder eclesiástico sustenta a ideia 
de que a pena deve contemplar um papel correctivo, alcançado através da 
penitência e do trabalho, que incite ao acto de contrição e à revisão do mal 
cometido. Para tal, foi necessário criar condições que favorecessem a reclusão 
individual, o afastamento das distracções da vida em sociedade e um reen-
contro moral e espiritual. 

06. Michel Foucault, Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete, Petrópolis, Edi-
tora Vozes, 1999, p. 48/49.
07. Nikolaus Pevsner, Historia de las tipologias arquitectónicas, Barcelona, Gustavo Gili, 1980, p.190 apud 
J.P. Migne, Udalrici Consuetudines Cluniacenses, Paris, Patrologia latina, 1853, p.736.

De cima para baixo:

6|Planta parcial da Char-
treuse de Port-Sainte-
Marie (Clermont), França, 
1219. Relação das celas 
de um mosteiro com os 
restantes espaços comuns.

7| Pormenor de uma 
cela de isolamento e dos 
espaços circundantes 
de Chartreuse de Port-
Sainte-Marie.

Legenda:
1- galeria do claustro
2- corredor 
3- área de estar
4- área de dormir
5- área de vestir
6- corredor coberto 
7- área de higiéne
8- pátio
9-rasgo para fornecimento 
de refeições
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Surge assim o primeiro esboço do que viria a ser a pena privativa de liber-
dade ou pena prisional como forma de castigo, aplicada aos monges que 
cometessem uma infracção. Era-lhes imposta a reclusão em caves subter-
râneas in carcerem prepetuum tenebrosum et obscurum, com direito ocasional 
ao contacto com o exterior, para que reflectissem sobre o pecado e se re-
conciliassem com Deus. Através do trabalho e do apoio moral e religioso 
recebido, esperava-se que o recluso alcançasse a reabilitação. 

A Igreja teve um papel determinante na ideologia e na estrutura carcerária 
ao longo de muitos séculos. A sua importância e proximidade ao Estado 
permitia-lhe deter a partilha do poder judicial, o que, juntamente com a 
posse de medidas de reabilitação e reeducação associadas ao isolamento, 
capazes de obter a correcção do pecador, permitiram que esta se tornasse 
a instituição reguladora do processo prisional. Devido a esta partilha de 
poder entre a Igreja e o Estado, os conceitos de pecado e de delito encon-
travam-se pouco definidos, associando-se a ideia de pecado à de crime. 

Desta forma, entre meados do século XV e meados do século XVII, o 
espaço de penitência, tanto abrangia conventos - para reformar quem ti-
vesse cometido um pecado, como casas de correcção - para quem tivesse 
cometido um delito. Esta ambiguidade relativa ao espaço prisional apenas 
será dissolvida na segunda metade do século XVIII, aquando da formação 
da instituição pública carcerária.

O conceito de prisão vai-se alterando gradualmente ao longo do período 
da Inquisição, no qual a pena de morte é substituída pela tortura e, pos-
teriormente, pelo encarceramento. A prisão, nesta altura, é usada, por um 
lado como instrumento dissuasor e, por outro, como possível meio de rea-
bilitação (princípio este que constitui a base do que virá a ser a ideologia 
prisional das instituições penitenciárias do século XIX 8).

08. Luigi Vessella, La Casa a Custodia Attenuata: tipologie alternative al carcere tradizionale, 2012, p.44. 

8| Gravuras de três 
exemplos de espaços de 
tortura típicos do período 
da Inquisição.
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Génese, espaço prisional em edifício próprio

No período do Renascimento, no início da década de 1460, o arquitecto ita-
liano António Averlino 9 (1400 - 1469), propõe uma prisão progressista na 
sua obra Trattato d’architettura. Nela realça a importância de a prisão se en-
contrar em edifício próprio, em detrimento de um pequeno espaço prisional 
pertencente a um edifício destinado a outro propósito, e de a pena de morte 
ser substituída pela pena perpétua: “(...) eram mandados a este edifício chamado 
Ergastolon, que significa prisão de escravos, quem tinha feito algo pelo qual devia 
morrer, nunca saindo dali (...).” 10

Esta prisão dever-se-ia localizar no centro político, junto dos edifícios gover-
namentais da cidade, fazendo parte da sua organização. Filarete idealiza um 
sistema prisional em que os encarcerados, dependendo do seu comportamen-
to, tivessem a possibilidade de serem transferidos para uma cela com melho-
res condições. “Tinha uma só entrada pelo caminho da água (…) encerravam-no 
(ao recluso) num dos quatro quadrados, correspondente à gravidade do delito pelo 
qual tinha sido condenado. (…) Neste lugar havia todo o tipo de ofícios, e todos 
trabalhavam, uns numa coisa outros noutra, conforme as suas aptidões (…).” 11

 
Os princípios renascentistas encontram-se presentes na forma como o espaço 
é pensado, visando a melhoria das condições de vida dos reclusos. É utilizado 
um sistema de fossos, em redor das celas, que neutralizasse os maus odores; é 
feita a separação por género e por gravidade de delito; é dada a possibilidade 
às mulheres dos reclusos de viverem com eles após sete anos de reclusão e de 
manter os filhos consigo: “Se estivessem casados, era permitido à mulher casar-se 
de novo se quisesse; caso contrário, não podia ver o marido durante sete anos, mas 
depois desse tempo podia ir viver com ele na prisão, e a essas mulheres era dado um 
lugar separado para viver. Se tinham filhos conservavam-nos com elas (…).” 12

09. Filarete, de nome original Antonio di Pietro Averlino, foi um arquitecto, escultor e escritor italiano 
conhecido por propor um plano para uma cidade renascentista ideal no seu Trattato d’architettura (1460-
1464). Inspirado pelo tratado De re Aedificatoria de Leon Battista Alberti, Filarete descreve uma cidade 
chamada Sforzinda, referindo a prisão como um dos edifícios mais importantes que a compõem. 
10. Antonio Averlino, Trattato de Architettura, vol. secondo. Milão: Edizione Il Polifilo, 1972, p.610. 
11. Filarete, op. cit., p.611. 
12. Filarete, op. cit., p.615. 

9| Planta de projecto para 
uma Cidade Ideal - Sfor-
zinda, Antonio Averlino, 
séc. XV.

10| Planta da prisão imag-
inada para a Cidade Ideal, 
Antonio Averlino, séc. XV.
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Apesar do aparecimento de ideais renascentistas, que apontam para uma 
melhoria das condições de vida dentro das prisões, estes não deixam de ser 
teorias utópicas que apenas serão verdadeiramente exploradas no período 
do movimento Iluminista. 

Segue-se assim um tempo de extrema pobreza no continente europeu du-
rante a segunda metade do século XVI,13 que influenciou o aumento da 
criminalidade e de vagabundos. De resposta à preguiça e à desobediência 
que povoavam as grandes cidades, surgiu o sistema de houses of correction 
ou work houses, em Inglaterra, que grassou por vários países. Estes estabe-
lecimentos detinham o duplo carácter de ferramenta correctiva e punitiva.

Estes espaços prisionais apesar de se localizarem em edifício próprio e 
de seguirem um conceito arquitectónico e programático mais próximo 
do propósito de uma prisão, revelam-se ainda muito pouco adequados ao 
cumprimento dos direitos humanos. O trabalho obrigatório e regular e a 
sua consequente venda ao mercado, funciona com o duplo objectivo de fi-
nanciar o estabelecimento e como método correctivo de auxílio ao proces-
so disciplinador do recluso sendo, desta forma, atribuído outro significado 
ao tempo de encarceramento.

Supõe-se que a primeira work house tenha sido a Casa de Correcção de 
Bridewell que se localizava no palácio homónimo em Londres, construído 
em 1553, e abandonado há largos anos. “Tratava-se, segundo cronistas, de 
grandes dormitórios com janelas e portas gradeadas e destinados a recolher va-

13. O processo de proletarização - separação dos camponeses dos seus meios de produção - que ocorre em 
Inglaterra durante os séculos XV e XVI,  gera, por um lado, a transformação do meio social de subsistência 
e de produção em capital e, por outro, uma massa de operários assalariados. A expulsão dos camponeses 
das suas terras e a sua afluência aos grandes centros urbanos, promove a mão de obra não remunerada. A 
passagem de uma época feudal para um sistema capitalista comercial promove alterações significativas na 
estrutura social. A miséria instala-se. Existe um excesso de trabalhadores expropriados que se transforma 
em vagabundos, mendigos ou criminosos. Para combater esta situação, na segunda metade do século XVI, 
dá-se a reforma do sistema legislativo inglês, acompanhada da construção de casas de correcção para deter 
a massa marginal. (“A Origem do Capitalismo, A Revolução Industrial na Inglaterra” da Colecção ABC 
do Marxismo-Leninismo, disponível em http://www.dorl.pcp.pt/index.php/breve-historia-da-luta-pelo-
-socialismo/97-01-a-revoluo-industrial-nasce-o-proletariado)

11| Casa de Correcção de 
Bridewell, Londres, 1553. 
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dios, mulheres levianas e, principalmente, os inúmeros mendigos (...)”.14 Este 
edifício, localizado longe do centro da cidade, tinha como propósito, o 
isolamento das pessoas que se consideravam inapropriadas para viverem 
em contacto directo com o resto da sociedade.

Também com o propósito de afastar os delinquentes e os criminosos, fo-
ram construídas, entre 1595 e 1597, em Amesterdão, as Zuchthäuser: a 
Rasphuis para homens e a Spinhuis para mulheres - que trouxeram grandes 
avanços ao modelo prisional anterior, uma vez que eram “constituídas por 
dois edifícios, um para homens e outro para mulheres, separação de sexos que 
até esse momento ainda não se fizera. Estes edifícios eram praticamente iguais, 
desenvolvendo-se a construção em volta dum pátio central para onde davam as 
salas de trabalho e os quartos de cada um dos internados, sistema de isolamento 
individual  (…)  que veio a ter larga repercussão em todos os regimes prisio-
nais.” 15  

Esta casa de correcção distingue-se das outras pela credibilidade e im-
portância dadas ao trabalho de manufactura que dominava o modelo de 
produção da altura.16 Pevsner corrobora a afirmação reconhecendo que“o 
único país onde o princípio do trabalho como meio de correcção foi levado a 
sério, foi na Holanda (…)  os estabelecimentos de Amesterdão estavam mais 
bem equipados e dirigidos de forma mais suave que os correccionais ingleses.” 17 
A preocupação com a educação e o trabalho (novidade para o panorama 
do espaço prisional da época) deve-se à aceitação de que as actividades 
laborais realizadas em conjunto e a disciplina promoviam a reabilitação 
dos reclusos. 

14. Raul Rodrigues Lima, Boletim da Administração Penitenciária e dos Institutos de Criminologia, [S.l.], 
Ministério da Justiça, 1961, p.119.
15. Ibid., p. 120. 
16. O termo Rasphuis deriva do trabalho de rasping (raspagem) da madeira que era desenvolvido nestas 
casas de correcção. A madeira, importada da América do Sul, era transformada em pó, que servia aos 
tintureiros para obterem o pigmento com que tingiam os fios de tecido. O trabalho era penoso e exaustivo, 
pois os troncos maciços eram transformados em pó com a ajuda de uma serra bastante pesada, manuseada 
por dois homens. Este tipo de trabalho exemplifica na perfeição o objectivo correctivo da instituição, 
que través da aprendizagem do regime capitalista de produção, implementa nos reclusos a disciplina e a 
objecção à ociosidade. 
17. Nikolaus Pevsner, op cit., p. 192. 

12| Interior da área de 
trabalho da Casa de 
Correcção Feminina de 
Spinhuis, Amesterdão, 
1597.

13| Área exterior onde 
os internos da Casa de 
Correcção Masculina de 
Rasphuis trabalhavam, 
Amesterdão, 1595.
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Aliado ao trabalho, o sistema de recolhimento solitário e a consequente 
introspecção - fruto da influência das celas conventuais eram métodos 
usados para que o recluso se apercebesse dos seus erros e corrigisse o seu 
comportamento. O recolhimento isolado era feito num espaço onde são 
verificadas algumas pequenas melhorias no que diz respeito à presença de 
luz natural e ventilação, decorrentes da sua orientação para um pátio; e à 
presença de sanitários próprios que se encontram ligados a um sistema de 
esgotos. Segundo estes princípios foram também edificados na Alemanha, 
entre 1600 e 1630, as casas de correcção de Bremen, Lübeck, Hamburg, 
Danzig e Castell. 

No final do século XVI, as casas de correcção construídas um pouco por 
todo o continente europeu atravessam um estado de declínio progressivo 
devido às más condições em que os reclusos viviam e aos métodos inefica-
zes que eram aplicados no seu tratamento. Genericamente, tratavam-se de 
verdadeiros “ (…) contentores indiferenciados para várias categorias de mar-
ginais” 18, onde prostitutas, vagabundos, criminosos e jovens delinquentes 
partilhavam o mesmo espaço e o mesmo tratamento. 

A crescente preocupação humanista e a consciência da dignidade da vida 
Humana expressa nos procedimentos penais, com ênfase na reeducação e 
reabilitação, começa a ser cada vez mais sentida. É difícil enumerar, com 
exactidão, as razões que levaram a esta transição entre um ponto de vista 
de índole punitiva para um que incluísse também a correcção educativa, 
uma vez que os factores são diversos e bastante complexos. Pode-se afir-
mar que um factor de destaque foi a crescente luta contra o Absolutismo, 
nas suas várias formas, e a emergência do povo em dar a sua palavra sobre 
a lei que regia a punição. No entanto, o factor decisivo deveu-se ao papel 
dominante da Igreja Católica que já influenciara, de alguma forma, a es-
trutura das work houses.

18. L. Daga, Sistemi penitenziari in Immagini dal Carcere, Archivio fotografico delle Prigione italiane, 
Ministero di Grazia e Giustizia, Roma, Poligrafico dello Stato, 1994 apud. Leonardo Scarcella e Daniela 
Di Croce, Gli Spazi della pena nei modelli architettonici del carcere in Italia, evoluzione storica, caratte-
ristiche attuali - prospetive.

14| Casa de Correcção 
de Hull em Inglaterra-
construída segundo o Act 
Parliament de 1615.
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O nascimento da história da “arquitectura penitenciária moderna como lugar 
físico-espacial de detenção” 19, segundo alguns, inicia-se assim, por vontade  
eclesiástica, concretamente do Papa Inocêncio X (1574 - 1655), com a 
edificação do Carceri Nuovi 20 em Roma, entre 1652 e 1655, sob o projecto 
do arquitecto romano Antonio del Grande (1625 – 1671). 

Segue-se um período de reforma progressiva dos espaços penitenciários 
por parte da Igreja Católica, que implementa a sua ideologia reabilitativa 
através da oração e do trabalho e determina uma nova estrutura espacial, 
dando origem ao modelo de prisão celular21, testado na Casa de Cor-
recção de San Michele, estabelecimento este que constitui um marco na 
procura de humanizar o sistema penitenciário. 

Em 1701, o Papa Clemente XI (1649 - 1721) encomenda ao arquitecto 
Carlo Fontana (1638 - 1714) a expansão de um conjunto de edifícios que 
já compreendia um orfanato e um hospício. Foi assim erguida, em 1704, 
a Casa de Correcção de San Michele em Roma, destinada à reeducação de 
jovens que mostrassem um comportamento desviante, através do trabalho 
e isolamento em silêncio, de forma a que os pensamentos imorais não 
se propagassem. O projecto prisional assemelha-se bastante ao modelo 
rectangular das Zuchthäuser, desenvolvido à volta de um pátio, com a di-
ferença de que, neste caso, o pátio era coberto e as celas exteriores. Com-
põe-se por um corpo rectangular (42 m x 15,55 m por 14,00 m de altura), 
de esquema semelhante a uma igreja de nave única, que compreende um 
hall central polivalente, de 10 m de largura, onde os jovens trabalhavam, 
comiam, rezavam, eram castigados e passavam as suas horas de recreio, 
sempre em completo silêncio; e por “vinte celas em cada um dos três pisos, 
dez de cada lado da sala de trabalho”,22 estratégia geométrica e prospéctica 

19. O período associado ao nascimento da arquitectura prisional situa-se entre a segunda metade do século 
XVII e o início do século XVIII in Leonardo Scarcella e Daniela Di Croce, Gli Spazi della pena nei modelli 
architettonici del carcere in Italia, evoluzione storica, caratteristiche attuali - prospetive.
20. Carlo Cirillo Fornili, Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del ‘600: opera dei Papi nella riforma 
carceraria, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1991 p.100. 
21. Uma forma embrionária de reclusão celular individual foi experimentada, inicialmente, nas casas de 
correcção holandesas - Zuchthäuser. No entanto, associa-se o seu nascimento a San Michael a Ripa.
22. Nikolaus Pevsner, Historia de las Tipologias Arquitectónicas, Barcelona, Gustavo Gili, 1980, p.191.

15| Gravura onde se 
observa o Carceri Nuovi 
(A), Antonio del Grande, 
Roma, 1655.
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adoptada para uma melhor vigilância. Das celas era possível ver o altar que 
se encontrava num dos extremos do edifício e no extremo oposto, o lugar 
onde os jovens indisciplinados eram castigados.

As condições e disposição das celas constituíram grandes avanços para 
a história prisional, tal como afirma o arquitecto Raul Rodrigues Lima, 
23“ (…)  é neste projecto que se apresentam também pela primeira vez, as celas 
alinhadas dum lado e outro da galeria central, sistema que passou a ser conhe-
cido como cela exterior, por ficarem em contacto directo com o ar livre donde 
recebiam luz e ventilação.” 24 O facto de cada cela (2,67 m x 2,22 m) ter 
uma janela para o exterior e outra virada para o hall central proporcionava 
um sistema de corrente de ar que permitia uma ventilação e iluminação 
natural do espaço muito eficazes. Estas melhorias nas condições gerais de 
vida dentro da prisão, como o facto de que “ (…) cada cela estava equipada 
com um colchão, sanita, janela e uma porta pesada que dava para a varanda” 
inspiraram“(…) reformistas prisionais a reflectirem sobre várias iniciativas 
higienistas.” 25 

Para além da importância dada à higienização das celas, outro princípio 
que motivou Carlos Fontana foi a vigilância dentro da prisão. Trata-se do 
primeiro espaço prisional onde a vigilância é conseguida através da orga-
nização espacial e de elementos arquitectónicos concebidos especialmente 
para a função pretendida. Esta concepção espacial será explorada no sécu-
lo XVIII por Jeremy Bentham através do projecto Panóptico.

“A visão dentro da prisão era para ser total e constante visível aos olhos do guar-
da. Acima de tudo, devia ser providenciada iluminação adequada durante o dia 
e durante a noite. (…)  Além disso, Fontana, assegurou-se de que nenhuma par-
te do edifício se encontrava fora do campo de visão. Cada um dos quatro blocos 

23. Raul Rodrigues Lima (1909 - 1980) foi um arquitecto português modernista que se especializou es-
sencialmente na projecção de três tipologias arquitectónicas: cine-teatros,tribunais e prisões. As suas obras 
de maior destaque são o Cine-teatro Monumental em Lisboa (1946), o Palácio da Justiça do Porto (1961) 
e o Estabelecimento Prisional do Porto (1974).
24. Raul Rodrigues Lima, op. cit., pp. 121/122.
25. Michel P. Roth, op. cit., p. 235. 

16| Corte, planta e alçado 
da Prisão de San Michele, 
Roma, 1703-1704.
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de celas era acessível, pelo canto através da nave, pelas escadas em espiral que 
eram iluminadas e completamente rasgadas para a nave, de forma a assegurar 
a visibilidade para quem as subia e descia. Também as galerias tinham grades 
de ferro que permitiam visualizar qualquer movimento; portanto, através das 
escadas e das galerias, era possível detectar qualquer movimento em frente às 
celas de qualquer lugar ou canto do hall... de forma a que qualquer possível acto 
de desonestidade que ocorresse fosse detectado de imediato. Com estas palavras, 
Fontana expressa com grande clareza e consciência o princípio de omnipresença 
e capacidade de ver sem ser visto, que embora num contexto arquitectural dife-
rente, será no futuro o princípio base do Panóptico de Bentham.” 26 

A Casa de Correcção de San Michele foi o primeiro estabelecimento em 
que a arquitectura deu uma resposta directa às premissas da ideologia da 
época, ou seja, a organização espacial e as características tipológicas rela-
cionavam-se objectivamente com o método prisional. San Michele dife-
rencia-se consideravelmente dos cárceres sombrios, mal ventilados e escu-
ros da Idade Média e do Renascimento. 

A construção destes primeiros edifícios carcerários separa definitivamente 
os actos de julgar e de deter, marcando o início da história da arquitectura 
penitenciária. Até à data, o julgamento e a detenção não se associavam 
a edifícios com uma funcionalidade própria. Ambos eram praticados no 
mesmo estabelecimento, geralmente num edifício muito semelhante a 
uma habitação, onde a “prisão” se encontrava no nível térreo e o “tribunal” 
no primeiro piso. Com a separação ideológica destes dois momentos, dá-se 
uma cisão espacial dos actos do processo punitivo, em que cada um  adquire 
um espaço com características específicas para a função que desempenha, 
dando origem ao nascimento da arquitectura prisional e da arquitectura ju-
dicial.27

26. Norbert Finzsch e Robert Jutte, Institutions of Confinement, Hospitals, Asylums and Prisons in Western 
Europe and North America, 1500-1950, United Kingdom, Cambridge University Press, 1996, p. 306.
27. Cfr. Leonardo Scarcella e Daniela Di Croce, Gli Spazi della pena nei modelli architettonici del carcere 
in Italia, evoluzione storica, caratteristiche attuali - prospetive, p.348 disponível em http://people.unica.it/
progettoesocieta/files/2017/03/Scarcella_Croce_Gli-Spazi-della-pena.pdf
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Os princípios de racionalidade, igualdade, simetria e perfeição que terão o 
seu apogeu no período da Revolução Francesa, traduzem-se na Arquitectura 
através do uso de formas geométricas puras, que se evidenciam no uso de 
plantas centralizadas e simétricas que marcam os projectos do século XVIII. 
As organizações espaciais utópicas de Etienne-Louis Boullè (1728 - 1799) e 
de Claude-Nicolas Ledoux (1736 - 1806) transmitem a ordem moral e social 
absoluta característica dessa época. 

Exemplo disto é casa de correcção Maison de Force, “a maior até então cons-
truída”, 28 edificada nos arredores de Gante, entre 1772 e 1775, com o propó-
sito de deter vadios e criminosos de toda a Flandres. O trabalho desenvolvido 
nas oficinas era obrigatório para todos os detidos; a remuneração daí advinda, 
suportava os custos do encarceramento e uma pequena parcela era concedida 
como ajuda à reintegração após a saída em liberdade.  

O projecto, encomendado pelo visconde J. P. Vilain aos arquitectos Malfai-
son e S. J. Kluchman, marca o aparecimento dos espaços prisionais de planta 
radial. Símbolo de um exemplo progressista para a época, a organização espa-
cial tenta resolver as dificuldades verificadas nos estabelecimentos prisionais 
predecessores através de uma arquitectura funcional. Também foi marco de 
uma evolução ao nível da separação dos reclusos segundo categorias funda-
mentadas na idade, género, delito e duração da pena, evidenciando já as bases 
do sistema penitenciário fortemente defendido no século XIX.29

Esta prisão adopta o modelo de cela individual observado em San Michele, 
no entanto, “(…)  as celas passaram a ser interiores, ocupando as galerias de 
vigilância as zonas em contacto com as paredes exteriores.” 30 É composta por 
dois corpos octogonais concêntricos, unidos pelos vértices por oito braços 
ocupados pelas celas, galerias de vigilância e amplos espaços de oficinas 
de trabalho comuns. Cada um dos oito claustros trapezoidais estava des-
tinado a um tipo de crime cometido: “(…) o estabelecimento estava dividido 
em secções e em cada uma havia uma classe distinta de pessoas: as mulheres e os 

28. Raul Rodrigues Lima, op. cit., p. 123.
29. Maria José Moutinho Santos, A Sombra e a Luz. As prisões do Liberalismo, Porto, FLUP, 1997, p. 3  
30. Raul Rodrigues Lima, Idem.

17| Cidade de Chaux, 
cidade ideal de Claude 
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vagabundos, por exemplo, não tinham celas separadas, mas os criminosos, sim.” 31 
O corpo central permite o acesso a estes espaços não comunicantes entre si.

John Howard (1726-1790), reformador prisional que irá ter grande destaque 
na luta pelos direitos humanos dos reclusos, descreve a sua visita à prisão da 
seguinte forma: “Rapidamente me apercebi que este era um lugar muito interes-
sante. (…)  À direita e à esquerda (do corredor central de cada bloco) existe uma 
longa extensão de celas de 2m por 3m, contendo a cama do prisioneiro e um pequeno 
armário (…), as celas estão viradas para uma galeria de, aproximadamente, 1,8m 
de largura que se estende, sem interrupção, ao longo de todo o comprimento da sec-
ção; na parede da galeria existem grandes aberturas que permitem uma óptima 
ventilação do interior. (…)  Estas galerias encontram-se dispostas umas sobre as 
outras até ao topo, existindo comunicação entre elas e as salas de trabalho, onde 
vimos um grande número de prisioneiros a trabalhar atarefadamente (…) .” “ Não 
vimos ninguém preso com correntes em toda a prisão; ninguém diria que estes tra-
balhadores eram presos, se não estivessem a par da situação.” “O espaço era limpo e 
arejado, sem se sentir nenhum odor desagradável  que nos chocou em muitas prisões 
inglesas.” 32

Este modelo terá grande influência na construção de futuras prisões, princi-
palmente nos Estados Unidos da América, materializado em casos como a 
Estern Penitenciary de Filadélfia e mais tarde na prisão de Pentonville 33 em 
Inglaterra e, a nível nacional, o caso do Estabelecimento Prisional de Lisboa, 
exemplos esses em que mecanismos inovadores como o isolamento nocturno 
e a separação por categorias (género, crime cometido e idade) são alcançados 
por meio da tipologia arquitectónica usada.

31. Dario Melossi e Massimo Pavarini, Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-
-XIX), Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2005, pp. 75/76.
32. Society for diffusing Information on the subject of capital punishment and Prison Discipline, An 
Account of the Maison de Force, at Ghent, Londres Bensley and Son, 1817, pp. 6/7.
33. Prisão célebre inglesa, inaugurada em 1842, que seguia o princípio de confinamento celular e o modelo 
de Filadélfia. De planta radial, esta cadeia era constituída por quatro braços que albergavam 520 reclusos 
em células individuais. A disciplina e a ordem obtidas através do silêncio absoluto, do uso de máscaras nos 
espaços comuns e do comportamento austero dos guardas, fazia com que se acreditasse que este método 
era o arquétipo prisional da altura. Cfr. Michael Ignatieff, A just measure of pain. The penitenciary in the 
Industrial Revolution 1750 - 1850, Londres Macmillan, 1978, pp. 3-14 apud Maria José Moutinho Santos, 
A Sombra e a Luz. As prisões do Liberalismo, Porto, FLUP, 1997.

18| Maison de Force 
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Segundo Rodrigues Lima, a construção da Maison de Force marca o fe-
cho da “(…)  primeira fase das construções com fins prisionais e cuja razão de 
ser se baseava principalmente no desejo de isolar em edifícios próprios, vadios e 
equiparados.” 34 Segue-se um período em que a procura pela humanização 
do espaço prisional se intensifica através do afloramento das bases do sis-
tema penitenciário moderno.

Tipologias, noção de tipo

“Levantar  a  questão  da  tipologia  em  arquitectura  é  levantar  a  questão  da 
natureza  do  trabalho arquitectónico  em  si.  A  sua  resposta  significa,  para  
cada  geração,  a  redefinição  da  essência  da arquitectura e uma explicação de 

todos os problemas que a acompanham.” 35

Antes de dar início ao estudo analítico das características das instituições 
penitenciárias, é importante esclarecer a sua pertinência na compreensão  
geral do propósito de cada tipologia e no entendimento da sua relação 
com a evolução histórica dos acontecimentos sociais, políticos e econó-
micos. É através da classificação e agrupamento por particularidades for-
mais, funcionais e estilísticas que é possível perceber o encadeamento dos 
acontecimentos, a história, a evolução; de tecer uma continuidade narrativa. 
O conhecimento dos modelos que foram usados, do seu propósito e de 
como evoluíram, possibilita delinear noções estruturais de suporte a uma 
futura proposta arquitectónica:“Falar de análise da estrutura arquitectónica 
aproxima-nos de uma concepção científica da arquitectura que nos deixa antever 
a possibilidade de estabelecer princípios.” 36

34. Raul Rodrigues Lima, op cit., p. 123. 
35. Rafael Moneo, Rafael Moneo: 1967 - 2004, antología de urgencia, Madrid, El Croquis, 2004.
36. Abner J. Colmenares, Las tipologias arquitectonicas: una antologia de esayos criticos, Caracas, Universidad 
Central de Venezuela Vicerrectorado Academico, 1999, p. 49. 

19| A formação da tipo-
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Tipologia (tipo- + -logia): “tipo” provém da palavra grega typos, que tem 
como significado “modelo, matriz, impressão, molde, marca” e do latim typu, 
que significa “figura, imagem, forma, modelo” 37; “logia” vem da palavra grega 
lógos que exprime a noção de estudo 38, pode-se então aceitar como de-
finição da palavra tipologia, o estudo do conjunto de características que 
formam uma classe.

Foi no século XVIII que surgiu, no âmbito científico, mais especificamente 
na botânica, zoologia e ciências naturais, a necessidade de classificar ele-
mentos por categorias, de forma a criar um mapa abstracto que facilitasse 
a identificação das diferentes espécies, classes ou tipos. Trata-se de uma 
“operação subtractiva: supõe uma eliminação das características particulares de 
cada indivíduo para pôr em evidência as gerais”.39 

Surge também, no campo da Arquitectura, a classificação de elementos e a 
sua ordenação por grupos, impulsionada pelo espírito científico da primei-
ra Revolução Industrial e pelo legado dos Enciclopedistas. Esta operação, 
permitiu a abstracção das condições específicas de concretização arquitec-
tónica para se focar nos critérios posteriores à sua realização, de forma a 
reunir e evidenciar apenas os aspectos formais ou estilísticos comuns. 
Foi o teórico Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755 - 1849) 
quem introduziu formalmente a palavra “tipo” no domínio da Arquitec-
tura, através da definição no Dictionnaire Historique d’Architecture (1825).

“ (…)  A palavra tipo não representa tanto a imagem de uma coisa a copiar ou a 
imitar exactamente, quanto a ideia de um elemento que ele próprio deve servir de 
regra ao modelo. [...] O modelo, entendido segundo a execução prática da arte, é 

um objecto que se deve repetir tal qual é; o tipo é, pelo contrário, um objecto segun-
do o qual cada um pode conceber obras que não se assemelham nada entre si. Tudo 

é exacto e dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no tipo. (…) ”

37. Acedido a 28 de Fevereiro de 2018, em: https://www.etymonline.com/word/type.
38. “logia” in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto, Porto Editora, 2003-2018. 
39. Javier Rivera Blanco, Arquitectura e Orden, Ensayos sobre tipologias arquitectónicas, Leon, Instituto de 
Ciencias de la Educación, 1988, p. 9. 

20| Tipologias de Jean-
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“Em todos os países, a arte de edificar com regra nasceu de um germe preexistente. 
Em tudo é necessário um antecedente; nada, em nenhum género, vem do nada, 
e isso não pode deixar de se aplicar a todas as invenções dos homens. Assim, nós 

vemos que todas elas, não obstante as transformações posteriores, têm conservado 
sempre claro, sempre explícito ao sentimento e à razão, o seu princípio elementar. 

É como uma espécie de núcleo em volta do qual se aglomeraram e coordenaram em 
seguida os desenvolvimentos e as variações de formas de que o objecto era susceptí-
vel. Por isto chegaram até nós mil coisas, de todos os géneros, e uma das principais 
ocupações da ciência e da filosofia, para apreender-lhes as razões, é indagar-lhes a 
origem e a causa primitiva. Eis o que se deve chamar tipo em arquitectura, como 

em qualquer outro ramo das invenções e das instituições humanas. (…) ”

“Entregamo-nos a esta discussão para dar bem a entender o valor da palavra  
tomado metaforicamente numa quantidade de obras, e o erro daqueles que, ou o 
desconhecem porque não é um modelo, ou o falseiam impondo-lhe o rigor de um 

modelo que implicaria a condição de cópia idêntica”.40 

Para Quatremère de Quincy, “tipo” é uma ideia abstracta e conceptual ine-
rente a um elemento/objecto, infinita nas suas variações. Em oposição ao 
modelo que, sendo concreto e literal, é possível ser replicado integralmente. 
A concepção de “tipo”  materializa-se a posteriori, através da observação 
de uma série de características inerentes a casos concretos. Através da 
identificação de constantes comuns presentes nesses exemplos, é possí-
vel estabelecer um nível adequado de estabilidade, com o qual se pode 
afirmar que estamos perante uma tipologia. Quincy acrescenta que a ar-
quitectura, tal como qualquer outra matéria, deriva de uma preexistência. 
Nada é inventado sem influência de referências anteriores mesmo que, 
por vezes, seja um processo inconsciente, as experiências passadas, vividas 
ou aprendidas, encontrar-se-ão sempre presentes.

40. Quatremère de Quincy, Dictionaire historique de l´Architectura, Paris, 1832 apud Aldo Rossi, A 
arquitectura da cidade, Lisboa, Edições Cosmos, 2001, pp. 53/54.

21| Typology of Water 
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Em seguimento da definição de Quatremère de Quincy, o historiador de 
arte e teórico italiano Giulio Carlo Argan (1909 - 1992), defende que 
“a origem de um novo “tipo” depende da existência de conjuntos de edifícios 
que partilhem, entre eles, uma analogia formal e funcional óbvia. Por outras 
palavras, quando um “tipo” é determinado na prática ou na teoria arquitec-
tónica, este já tem uma existência como resposta a um complexo de exigências 
ideológicas, religiosas ou práticas que surgem de uma condição histórica de uma 
qualquer cultura.” 41 

Esta afirmação levanta a questão fundamental, que já Quatremère de 
Quincy tinha começado a formular, de que a classificação por “tipos” não 
é estática e inalterável. É possível reunir novos conjuntos de caracterís-
ticas semelhantes e definir novos “tipos” à medida que a arquitectura se 
transforma e evolui. Através da elaboração de “tipos” é possível ter em 
conta e tomar como válidas as formas experimentadas ao longo do tempo, 
formando desta maneira uma base de dados para concepções futuras.

De uma outra perspectiva, Carlo Argan descreve na sua obra Arte Moder-
na: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos a importância do papel 
das tipologias arquitectónicas na organização da cidade.

“(…)  princípio ‘tipológico’, isto é, a busca de conteúdos inerentes à forma do 
edifício como ‘coisa em si’, cuja função específica se insere num sistema de valores: 
a natureza, a razão, a sociedade e a lei. A cidade não é mais o cenário do drama 
da vida; é uma forma resultante da coordenação de diversos ‘tipos’ de edificações 

(o Palácio Nacional, a Prefeitura, o Tribunal, o Templo, a Fábrica, a Casa, etc.), 
cada qual com a sua própria forma, expressiva de um significado-função.” 42 

41. Giulio Carlo Argan, On the Typology of Archwitecture em Theorising a New Agenda for Archi-
tecture: An Anthology of Architectural Theory 1965-1995, ed. por Kate Nesbitt, New York, Princeton 
Architectural Press, 1996, pp. 242-246.
42 Giulio Carlo Argan, Arte Moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos, São Paulo, Compa-
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Corrobora ainda a ideia de Quincy de que “O ‘tipo’ não é um ‘modelo’, mas sim 
um esquema que traz em si a possibilidade de variantes segundo as necessidades 

contingentes.” 43

Motivado pela interpretação do conceito de “tipo”, dada pelos teóricos 
Quatremère de Quincy e Argan, o arquitecto italiano Aldo Rossi (1931-
1997) define “tipo” como “ (…) a própria ideia de arquitectura, o que está 
mais perto da sua essência. É portanto aquilo que, não obstante cada transfor-
mação, sempre se impôs “ao sentimento e à razão”, como princípio da arqui-
tectura e da cidade. Acrescenta também que “ (…)  a tipologia é a ideia de 
um elemento que desempenha um papel próprio na constituição da forma - e que 
é uma constante. (…) ” 44 Trata-se de uma simplificação esquemática que 
permite organizar e reduzir o número de casos a um panorama possível de 
ser interpretado e operado. 

Tipologias, espaço prisional como instituição pública

Desde as primeiras referências ao espaço prisional na Antiguidade Clássica 
até aos finais do século XVIII, que a sua função central era a de reter e pu-
nir, sem exercer o papel de instrumento penal. A prisão era um lugar imun-
do, frio, onde a higiene e a ventilação eram ignoradas. Um lugar coercivo 
e despótico, totalmente desprovido de condições básicas de bem-estar, que 
servia apenas para impedir a fuga de prisioneiros enquanto estes aguarda-
vam os vários momentos de suplício e mutilações ou mesmo a morte.
“As velhas prisões estavam apinhadas, miseráveis, carregadas de germes e imun-
das. Nos velhos edifícios, a devassidão e o vício eram grosseiros e controversos; no 
meio da escuridão húmida e miasmática, seriam ouvidos os juramentos e obsceni-
dades dos seres mais abandonados de ambos os sexos, juntamente com o tilintar das 
suas correntes pesadas, cujo som podia ser ouvido de tempos em tempos pelo golpe 
afiado do chicote do carcereiro.” 45

nhia das Letras, 2006, p.37. 
43. Giulio Carlo Argan, idem. 
44. Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade, Lisboa, Edições Cosmos, 2001, p. 55.
45. George Ives, A History of Penal Methods, Londres, Stanley Paul, 1ª ed 1914, p.172. 
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Como foi referido anteriormente, o delito era visto como uma afronta 
directa ao poder do soberano pelo que a punição deveria ser impiedosa, 
brutal e perturbadora. O facto de o castigo ser aplicado em praça pública, 
à vista de todos, tinha a dupla intenção de punir o transgressor e de ad-
vertir e dissuadir o povo de seguir o mesmo caminho desviante. Pode-se 
considerar que era “mais uma manifestação de força do que uma obra de justi-
ça; ou antes, era a justiça como forma física, material e temível do soberano que 
era exibida.” 46

  
O período da segunda metade do século XVIII é profundamente marcado 
pelas transformações políticas, sociais e científicas que decorrem das Re-
voluções Francesa e Industrial. A Europa foi assolada por um estado de 
pauperismo preocupante e por um aumento exponencial da população nas 
cidades industriais, que se traduziu num período de grande instabilidade. 
O número de vadios, marginais e criminosos aumentou consideravelmen-
te pelo que o medo e o caos grassavam, manifestando-se nos diferentes 
campos intelectuais, como a literatura, a política, a educação e a arquitec-
tura. O empenho em controlar e combater a desordem mental, física e 
moral que se instalara e ameaçava a boa conduta social pronunciou-se na 
construção de casas de correcção, asilos e prisões. Corroborando a ideia 
com as palavras da arquitecta Maria Conceição Trigueiros: “Neles é que a 
lei, a medicina e a filantropia poderiam alcançar o desenvolvimento. A ciência e 
o poder da razão elevados a mecanismos de controlo.” 47 A prática atroz de pu-
nição pública é, então, contestada pela população, que a considera excessi-
vamente violenta e que, no contexto do pensamento iluminista, considera 
imperativo “que a justiça criminal puna em vez de se vingar.” 48 

É assim que, nos finais do século XVIII e o início do século XIX, se dá 
em quase toda a parte, a abolição do suplício e a sua substituição por uma 
pena privativa de liberdade. Desta forma, “o castigo passa de uma arte das 

46. Michel Foucault, op.cit., p. 43.
47. Maria Conceição Trigueiros, Panóptico: as ordens da vigilância: uma arquitectura moralista, Casal de 
Cambra, Caleidoscópio, 2011, p.22.
48. Michel Foucault, op.cit., p.63.
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sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos.” 49 É entendido 
que a execução impiedosa dos condenados, praticada livremente diante do 
olhar do povo, tem o efeito contrário ao que se pretende: trata-se de um 
incentivo à violência e à prática criminal. Assim sendo, a punição perde 
o carácter de manifestação pública de poder,  passando a ser um proce-
dimento penal interno, em que a justiça defende que “(…) o essencial é 
procurar corrigir, reeducar, “curar”. 50 

Dentro de uma ideologia em que a liberdade é considerada o bem superla-
tivo humano - proveniente dos princípios revolucionários franceses - e da 
visão das luzes, em que a continuação das antigas práticas punitivas se tor-
na inconcebível e impraticável, a pena privativa da liberdade surge como 
a solução mais acertada. Esta nova lei atribuiu ao poder punitivo uma 
função social que (teoricamente) seria exercida de igual forma sobre to-
dos os seus membros, não existindo diferenciação entre os representados. 
Acreditava-se que esta seria a maneira mais justa e eficaz de transformar 
definitivamente os comportamentos errantes de um homem.

A reforma penitenciária que compreende os avanços acima descritos de-
veu-se aos esforços dos pensadores e reformadores penais John Howard, 
Cesare de Beccaria, e Jeremy Bentham 51, que devotaram a sua vida à luta 
por um sistema penal mais humano e pela abolição das práticas medievais; 
ao trabalho de sociedades como a London Society for the Improvement of 
Prison Discipline and for the Reformation of Juvenile Offenders e a movi-
mentos religiosos como os Quakers. 52 

49. Michel Foucault, idem., p. 14. 
50. Michel Foucault, idem., p. 13. 
51. É também de referir o trabalho da reformadora penitenciária e membro dos Quarkers, Elizabeth 
Fry (1780 - 1845) e do reformador penal inglês Sir Samuel Romilly (1757 - 1818). Fry foi a primeira 
mulher a defender os direitos em meio prisional em 1813, visitou a prisão de Newgate e, após presenciar 
as condições deploráveis em que as mulheres reclusas viviam, participou na fundação da Association for the 
Reformation of the Female Prisioners in Newgate. Romilly, inspirado pelo trabalho de Rousseau, Beccaria e 
Bentham, dedicou-se à reforma do Código Penal Inglês, expondo as suas ideias na obra Observations on 
the Criminal Law of Ingland (1810).
52. Quakers ou Religious Society of Friends corresponde a um movimento cristão pacifista, criado no século 
XVII, que se dedicou, entre outros assuntos, à defesa por uma reforma que pusesse fim às atrocidades 
praticadas em meio prisional e à abolição da pena de morte.

23| Planta da Prisão  de 
Newgate, 1800.



Cesare de Beccaria (1738 - 1794), considerado um dos principais repre-
sentantes do Iluminismo Penal, publicou em 1764 a obra Dei Delitti e 
Delle Pene, onde por influência do pensamento filosófico de Rousseau, 
Montesquieu e Buffon, contesta os princípios jurídicos e penais, defen-
dendo a abolição da tortura e da pena de morte, propondo a sua substitui-
ção pela escravatura eterna. Segundo ele, a punição corporal em nada alte-
rava o comportamento do criminoso, sendo o seu espírito o alvo a atingir. 

Beccaria rejeita a forma arbitrária como a determinação do castigo a apli-
car é realizada e o abuso do poder soberano sobre o povo, propondo uma 
relação adequada entre a gravidade do delito e a pena, e o conhecimento 
geral da população acerca dessas leis: 

“Se a interpretação das leis é um mal, também a obscuridade que a acompanha 
o é. Esse inconveniente agrava-se quando as leis encontram-se escritas numa 
linguagem incompreensível ao povo, que o coloca na dependência de um grupo 
restrito de pessoas, não podendo julgar por si mesmo as consequências das suas 

acções sobre a sua liberdade e sobre os seus bens.” 53

“ (…) a reforma penal nasceu no ponto de junção entre a luta contra o superpoder do 
soberano e a luta contra o infrapoder das ilegalidades conquistadas e toleradas.” 54 

A sua obra constituiu um marco muito importante para a transformação 
do pensamento jurídico do corpo social da altura. A forma como Beccaria 
repensou a lei e a adequação das punições aos crimes representa a estrutu-
ra do Direito Penal utilizada actualmente.

A evolução do sistema penitenciário deve-se também ao filantropo John 
Howard, que se dedicou, intensivamente, à luta por uma reforma peniten-
ciária, algo incomum naquela época. Após ele próprio ter estado encar-

53. Cesare Beccaria, Dei Delitti e delle Pene, Milão, Letteratura Italiana Einaudi, 1973, pp. 154/155. 
54. Michel Foucault, op.cit., p. 74.
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cerado 55 e de, posteriormente, ter sido nomeado xerife de Bedfordshire, 
Howard inicia um período de visitas exaustivas, que durou mais de uma 
década, às prisões inglesas e a outras prisões europeias (incluindo Portu-
gal), com o objectivo de dar a conhecer as condições miseráveis em que 
ali se vivia. Impressionado pelo degredo que encontrou, escreveu em 1777 
o relatório The State of the Prisons in England and Wales, with Preliminary 
Observations and an Account of Some Foreign Prisons, onde descreve, deta-
lhadamente, todos os atentados e violações aos direitos humanos presen-
ciados. 

O caso das prisões inglesas era, provavelmente, um dos mais graves e de-
cadente: os reclusos eram encarcerados em grande número, em espaços 
extremamente reduzidos e, na maior parte dos casos, sem separação por 
gravidade de crime, reincidência, género ou idade. O contágio de doenças 
era, assim, impossível de controlar e os instrumentos correctivos difíceis 
de serem bem sucedidos, num meio em que as artimanhas do crime circu-
lavam com uma enorme fluidez. Em países como a Holanda e a Alema-
nha, Howard deparou-se com um cenário diferente. As casas de trabalho 
e correcção, acima descritas, correspondem ao despertar para um novo 
período de pensamento iluminista, no qual as antigas práticas de suplícios 
e pena capital são rejeitadas. 

Por conseguinte, Howard propõe, juntamente com o jurista Sir William 
Blackstone e Sir William Eden, a revisão do sistema penal e prisional 
conseguindo, a aprovação pelo governo inglês do Penitentiary Act de 1779.

Esta lei, que determina o nascimento do sistema prisional inglês, declara 
os direitos fundamentais do ser Humano; ordena a edificação de várias pe-
nitenciárias, onde os grandes dormitórios colectivos seriam abandonados 
e substituídos por um sistema de isolamento parcial em celas individuais, 
com separação por género, idade e gravidade de crime praticado; propõe 

55. John Howard foi capturado por corsários franceses e detido numa prisão em Brest quando tentava 
chegar a Lisboa na sequência do terramoto de 1755. Acredita-se que esta experiência tenha sido decisiva 
para dar início ao seu trabalho sobre o meio prisional.
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a abolição da tortura; visa que o tempo dos reclusos seja aproveitado para 
actividades laborais organizadas, que se traduzissem em mão de obra acti-
va e útil; determina a importância da educação moral e religiosa e, por fim, 
declara a importância de realizar inspecções periódicas que confirmassem 
a boa prática destas regras. 

Juntamente com a apresentação dos seus princípios penais reformistas, 
Howard propõe a construção de dois projectos, desenhados pelo próprio, 
para uma “Ideal Country Jail” (1777), e para uma “Ideal Penitenciary” 
(1789), que nunca chegaram a ser materializados. 56

Com esta reforma, a aplicação da pena perde o significado de espectáculo 
público, passando a ser um procedimento administrativo interno no qual 
“(…) a melancólica festa de punição vai-se extinguido.” 57 A lei seria aplicada 
de igual forma para todos os indivíduos (teoricamente) pelo que a punição 
deixaria de ser um acto não regulado e ambíguo que se encontrava nas 
mãos de quem o executava. 

Os esforços de Howard foram sucedidos por Jeremy Bentham (1748 - 
1832) que ao longo da sua vida também lutou pela reforma penitenciária. 
É possível afirmar que Bentham terá sido a figura de maior relevo na 
reforma penitenciária dado que, para além de propor alterações significa-
tivas ao sistema jurídico britânico,  materializadas no Tratado das Penas e 
Recompensas,58 de 1802, idealiza uma concepção arquitectónica de respos-
ta correccional e educativa, “criando toda uma arquitectura penitenciária ao 
serviço de um regime penitenciário.” 59 

O conceito de punição materializa-se num dispositivo sócio-tecnológico 
capaz de impor a ordem e a disciplina sem ser necessário recorrer ao uso 
de métodos violentos. Esta tipificação arquitectónica de inspecção servia 

56. Maria José Moutinho Santos, op. cit. p. 39. 
57. Michel Foucault, op. cit. p. 12.
58. Cfr. José Guardado Lopes, Achegas para a história do Direito Penitenciário Português, Separata do
Boletim do Ministério da Justiça, nº 430, Lisboa, [s.n.], 1995, p.13. 
59. Maria Conceição Trigueiros, op.cit., p. 30.

De cima para baixo:

24| O Narrenturm em 
Viena é o hospício mais 
antigo da Europa, 1784. 

25| Corte, alçado e planta 
da Prisão Panóptica, 
Jeremy Bentham, 1789. 
As parecenças com o Nar-
renturm são evidentes.
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para diversos fins, não se limitando à concepção prisional. Era tão eficaz 
para uma prisão, como para uma fábrica, ou até mesmo para uma escola. 
Era independente da finalidade do estabelecimento desde que o seu pro-
pósito se regesse por uma supervisão constante, o sistema era praticável.

Tipologias, sistemas penais e modelos tipológicos

Por influência das doutrinas utilitaristas precedentes da Revolução Fran-
cesa e do fascínio pelo controlo das acções humanas através de um poder 
autoritário, omnipresente e absoluto e, ao mesmo tempo, não verificável, 
próprio das utopias do Iluminismo; levam o reformista britânico Jeremy 
Bentham decide propor um modelo prisional em que “a vigilância conti-
nuamente aplicada aos detidos teria efeitos reformadores sobre os criminosos e até 
sobre a sociedade.” 60 

Bentham defendia o princípio utilitarista da procura do bem-estar comum, 
isto é, a necessidade humana de alcançar o maior bem com o mínimo de 
sofrimento possível, segundo o qual aplicado ao dever do poder Sobera-
no, este teria como objectivo principal da sua acção moral providenciar o 
bem-estar máximo a todos os níveis - físico, moral e intelectual - ao maior 
número de indivíduos. A burguesia, por receio das epidemias e dos proble-
mas que abalavam a boa conduta moral civil, apoiou de imediato esta ideia.
É através da sua obra de 1789, The Inspection - House, que Bentham des-
creve a relação entre o papel correctivo e a arquitectura, estabelecendo um 
modelo de vigilância permanente que poderia ser aplicado aos estudan-
tes numa escola, aos doentes num hospital e aos reclusos numa prisão. A 
prisão de tipologia panóptica é considerada o primeiro edifício com um 
objectivo funcionalista claro. Por meio de uma forma tipológica, o objec-
tivo correccional é alcançado. 

60. Ibid., p.19.

26| O Presidio Modelo 
é o único panóptico da 
América Latina. Foi 
construído em 1926-31, 
desactivado em 1967 
e hoje funciona como 
museu.

De cima para baixo, 
respectivamente:

Interior da prisão onde se 
observa a torre central de 
vigia; pormenor dos anda-
res de cela; vista exterior 
da prisão.
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“Toda uma problemática se desenvolve então: a de uma arquitectura que não 
é mais feita simplesmente para ser vista (fausto dos palácios), ou para vigiar o 
espaço exterior (geometria das fortalezas), mas para permitir um controle inte-
rior, articulado e detalhado - para tornar visíveis os que nela se encontram (...) 
uma arquitectura que seria um operador para a transformação dos indivíduos: 
agir sobre aquele que abriga, dar domínio sobre o seu comportamento, recondu-
zir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um conhecimento, modificá-los.” 61 

O Panóptico de Bentham [do grego pan (tudo) - opsis (visão) - tikos (re-
lativo a) - olho que tudo vê] é formado por um corpo circular com celas 
concêntricas individuais dispostas em seis níveis. Cada cela possuía duas 
aberturas: uma grande janela para o exterior, que permitia a entrada abun-
dante de luz  natural e uma ventilação eficaz, e uma porta gradeada, do 
lado oposto, virada para o centro do edifício. Sem passagem para as celas, 
posicionava-se ao centro do edifício uma torre de vigilância opaca que se 
encontrava “dividida num número de pisos igual a metade dos da construção 
externa, fazendo corresponder a cada um dos seus dois andares os dos aloja-
mentos dos encarcerados.” 62 O jogo de contraluz proporcionado pelas gran-
des janelas das celas em confronto com a penumbra do interior da prisão 
permitia ao guarda ver o recorte da imagem do recluso com definição 
suficiente para estar a par de todos os seus movimentos. Desta forma, o 
recluso sentia-se constantemente observado, sem nunca ter a certeza de 
o estar a ser, o que limitava as suas acções e comportamentos. A função 
da masmorra de limitar o recluso à escuridão e de o esconder da socie-
dade, é comutada pelo modelo panóptico, em que tanto o corpo como a 
alma são totalmente expostos e controlados, sob a forma de mecanismo 
punitivo, que se acreditava capaz de alcançar a regeneração do indivíduo.

O poder do guarda alcança assim um controlo omnipresente, certo e 
indetectável. “Daí o efeito mais importante do panóptico: induzir no detento 
um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funciona-

61. Michel Foucault, op. cit., p. 144.  
62. Conceição Trigueiros, op.cit., p. 33.

27| Reclusos de pé nas 
suas celas, Presidio Mode-
lo, Cuba.
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mento automático do poder.” 63 Um só guarda provocava o mesmo senti-
mento às centenas de reclusos do panóptico, que numa situação em que 
existisse um guarda a vigiar cada um dos reclusos. Soava como a solução 
perfeita: a disciplina era imposta aos reclusos sem ser necessário usar 
um meio repressivo tradicional e economizava-se consideravelmente 
no número de guardas necessários para os vigiar. Esta “máquina” abolia 
todas os meios de tortura e repressão corporal, através de um controlo 
contínuo e total que, além de económico e simples, conduzia os reclusos 
a um processo de reflexão e reabilitação.

A par das inovações trazidas pela Revolução Industrial, a arquitectu-
ra do panóptico é também inovadora ao nível dos materiais utilizados, 
dando uso ao vidro e ao ferro em grande extensão. Em comparação com 
as condições degradantes verificadas nas prisões da altura e tendo em 
conta a atenção dada à ventilação, ao aquecimento e às condições sani-
tárias nas celas, é certo que a prisão de Bentham constitui um progresso 
na procura da humanização do espaço prisional. 

Apesar de ser uma referência fundamental para a arquitectura prisional 
dos primeiros anos do século XIX, tendo influenciado a construção de 
prisões como a cadeia de Devizes (1808) e a de Milbank (1812), ambas 
em Inglaterra, a de Richmond (1800), na Virgínia, a de Joliet (1819), em 
Illinois e a Presidio Modelo (1925) em Cuba, este projecto inovador nun-
ca chegou a ser construído por não ter sido aprovado em Inglaterra.
 
As principais críticas ao projecto apontadas por Julio Arrechea Miguel de-
vem-se “ (…) à impossibilidade de crescimento que a forma circular condenava 
o edifício; à necessidade desmesurada de espaço necessário para a sua construção 
e à dificuldade que representava o sistema panóptico de reutilizar para a função 
penal antigos edifícios, fundamentalmente a enorme quantidade de mosteiros que 
tinham sido abandonados em grande parte da Europa.” 64

63. Michel Foucault, op. cit. p. 166, idem. 
64. Javier Blanco, Arquitectura y orden, Ensaios sobre tipologias arquitectonicas, 1988, p.89. 

28|Prisão de Walnut 
Street, primeira a utilizar 
o sistema filadelfiano. 
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Os inconvenientes do sistema panóptico não permitiram que este modelo 
fosse adoptado como a arquitectura prisional a seguir. A Europa atraves-
sava um período de grande instabilidade devido às dificuldades económi-
cas e divergências políticas sentidas nos diferentes países, pelo que é no 
continente americano que surgem dois sistemas de reforma penitenciária. 

Até 1776, data da independência dos Estados Unidos da América, parte 
da população criminosa inglesa era deportada para este continente, de 
forma a não sobre-popular as prisões, agravando o cenário criminal ame-
ricano. Após a Independência americana, deu-se início ao processo de re-
visão e reforma do sistema penitenciário e das técnicas punitivas aplicadas 
em vários estados. A pena de morte foi restringida nessa altura, passando 
a ser posta de parte, definitivamente, na maior parte dos estados, após o 
período liberal com excepção dos casos de homicídio em primeiro grau ou 
dos crimes muito graves.

Inicialmente o movimento religioso Quakers teve um papel de destaque 
inicialmente na reforma penitenciária americana que se alargou, poste-
riormente, à Europa. Surgiram os sistemas penais Filadélfia e Auburn, que 
se regiam pelo método do trabalho prisional como meio de reabilitação 
e de compensação ao corpo social pelo acto delituoso cometido e pela 
prática da religião e de uma disciplina obediente como forma de redenção 
e absolvição da alma do condenado. E como a evolução da arquitectura 
prisional sempre acompanhou as exigências resultantes dos sistemas pe-
nitenciários adoptados e dos costumes e necessidades da sociedade, estes 
sistemas irão abrir caminho ao aparecimento de duas novas tipologias - a 
“Radial” e a de “Poste Telegráfico” ou “em Espinha”, respectivamente.
O regime filadelfiano ou pensilvaniano, surgiu no estado homónimo e 
teve como princípio o total isolamento celular do preso, com alimentação 
e trabalho na cela (solitary sistem). Foi adoptado, inicialmente, na já exis-
tente prisão de Walnut Street, em Filadélfia, no Estado da Pensilvânia. 
Lugar onde já se praticava o sistema de separação por gravidade de crime, 
o trabalho como estratégia de regeneração e, em casos mais críticos, a re-
clusão em sistema de isolamento celular. 

29| Gravura da Eastern 
State Penitentiary, 1856.
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No ano de 1790, por consequência da aprovação de uma acta proposta 
pela Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons,65 a 
prisão de Walnut Street foi reformada, acrescentado-se um bloco de 16 
celas individuais no jardim da prisão, para isolamento permanente, tor-
nando-se assim a primeira penitenciária da Pensilvânia. A Walnut Street 
tornou-se assim uma prisão modelo, com separação de reclusos e aulas 
como ferramenta correctiva. No entanto, a população da Pensilvânia cres-
ceu consideravelmente, e o uso de Walnut Street como única penitenciária 
tornou-se insustentável. A Pennsilvanya Prison Society acreditava que o 
espaço isolado de 16 celas era insuficiente e apenas uma grande estrutura 
provaria o poder do sistema. Assim, e uma vez que a organização espacial 
das antigas prisões não se coadunava com os requisitos do novo regime 
de isolamento absoluto - que exigia celas de grandes dimensões, com boa 
iluminação e ventilação, que permitissem o trabalho em isolamento - fo-
ram edificadas duas novas penitenciárias de tipologia radial, sob a res-
ponsabilidade do arquitecto inglês John Havilland, em Filadélfia: uma em 
Pittsburg e outra na Pensilvânia. 

John Havilland, inspirado pela corrente reformista inglesa, constrói uma 
penitenciária, segundo o princípio funcionalista, que se irá tornar na 
maior referência arquitectónica prisional da época. A Eastern State Peni-
tentiary, conhecida inicialmente por Cherry Hill, começou a ser construída 
em 1822, entrou em funcionamento a 1825 ainda por terminar, tendo sido 
acabada em 1836. Esta prisão tornou-se a maior e mais cara prisão ame-
ricana da época. Constituiu um grande avanço na arquitectura prisional 
pois integrava o sistema de controlo total e centralizado com a tipologia 
radial, não impedindo o crescimento do edifício (aspecto muito criticado 
na arquitectura panóptica). O sistema de célula individual presente nas 
Zuchthäuser foi combinado com a disposição radial da Maison de Force, 
com a concepção panóptica de Bentham e com o sistema penal da Fila-
délfia.66

65. Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons foi formada em 1787, mudando o 
nome para The Pennsylvania Prison Society no final do século XIX. Esta associação lutava contra as condi-
ções miseráveis presenciadas em Walnut Street e contra a exibição pública de condenados na Pennsylvania, 
propondo o confinamento solitário e o uso de trabalhos forçados como estratégia reformatória.
66. Raul Rodrigues Lima, op cit., p. 120, (citação na língua original da obra consultada).

29|Fotografia da Eastern 
State Penitenciary, 2015.
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A penitenciária “ (...) lembra um castelo medieval com as suas paredes altas 
que rodeiam sete blocos de celas que partem de um ponto central como os raios 
de uma roda.” 67 Esta armadura murada e recta que cercava a estrutura 
radial era composta por quatro torres de vigia, situadas nos seus vértices, 
que permitiam o controlo total de toda a área prisional. A única entrada 
para a prisão era feita por um edifício que rasgava, ao centro, a fortaleza 
medieval. O pequeno corpo circular, que se posicionava no centro da 
composição e unia os sete volumes de celas, correspondia ao ponto de 
vigilância, de onde os guardas controlavam todas as galerias. As celas, 
de pé-direito alto e abobadado, eram espaçosas, de forma a permitir que 
o recluso quase nunca de lá saísse: dormia, comia e recebia instrução 
religiosa, profissional e literária no seu interior. As celas comportavam 
também um pequeno pátio onde o recluso fazia exercício.

Havilland colocou todos os seus esforços no desenvolvimento de uma ar-
quitectura penitenciária que visava o isolamento total dos reclusos. Para 
cada uma das celas, desenhou um equipamento sanitário próprio e criou 
um sistema de tubagens que, mantinha, constantemente, os tubos com 
água, impossibilitando qualquer contacto que os presos tentassem esta-
belecer entre si. Em relação ao sistema de aquecimento, o típico uso de 
condutas de ar não se mostrou muito eficaz no combate à propagação de 
som. Foi assim desenvolvido um sistema de aquecimento usando tubos 
de água quente. De forma a evitar até o contacto sonoro com os guardas, 
Havilland desenvolve um método de sinalização que servia para, em caso 
de emergência, chamar um guarda. 

O sistema humanista aplicado na Eastern State Penitentiary, por um lado 
torna-a uma prisão não violenta que, através de uma arquitectura funcio-
nalista e do uso de inúmeros engenhos para manter a ordem, procura a re-
generação através da introspecção; por outro, o isolamento constante tor-
na-a num aparelho de tortura psicológica desumano. O escritor Charles 
Dickens visitou a penitenciária, em 1842, e descreveu-a, no livro American 

67. Michel P. Roth, op. cit., pp. 90/91. 

31 | Isometria da prisão 
de Pentonville, por Joshua 
Jebb em 1844.
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Notes: A Journey, como “rígida e dura”, tendo um “encarceramento solitário, 
sem esperança”. Dickens considerou o sistema filadelfiano “cruel e errado” e 
“a adulteração lenta e diária dos mistérios do cérebro” era “incomensuravelmente 
pior que qualquer tortura física”.68

No mesmo ano é inaugurada a célebre prisão inglesa de Pentonville, que 
seguia o mesmo princípio de confinamento celular e o mesmo tipo de 
sistema prisional (filadelfiano) experimentados em Cherry Hill. De plan-
ta radial, esta cadeia é constituída por quatro braços, que albergam 520 
reclusos em células individuais (4m x 7m por 3m de altura), e por um 
quinto braço correspondente à área administrativa, todos eles ligados a um 
núcleo central de vigilância.

Este modelo, desenhado pelo engenheiro Joshua Jebb, tornou-se o arqué-
tipo da construção penitenciária da altura: “Jebb sintetizou de forma bri-
lhante os requerimentos penais da época. Em Pentonville, produziu um ícone de 
poder e autoridade que foi copiado por toda a Europa. Criou uma imagem e um 
estilo prisionais que ainda hoje são reconhecidos de forma imediata.” 69 

“O seu grande êxito derivou de se ter dedicado a um problema antigo e ter chegado a uma 

solução surpreendentemente nova e original. (...) Foi necessário criar um vocabulário de 

arquitectura completamente novo para descrever o novo sistema de gestão, ao qual o design 

deveria responder. Para que isso acontecesse, as antigas directrizes prisionais precisaram de 

ser totalmente reescritas: a adaptação e a adição não eram suficientes.” 70

No entanto, e tal como se verificou no caso da Eastern State Penitentiary, 
a aplicação do sistema pensilvaniano levou a um aumento considerável de 
doenças mentais. Um documento oficial atestou que “por cada sessenta 

68. Michel P. Roth, idem. 
69. Sir Andrew Derbyshire, Architects and the prison experience in Leslie Fairweather e Seán MacCon-
ville, Prison Architecture: policy, design and experience,Woburn, Architectural Press, 2000, p.65. 
70. Sir Andrew Derbyshire, idem, p.63. 

32| Fotografia tirada no 
final do século XIX na 
Prisão de Kingston, onde 
foi adoptado o sistema de 
Auburn, com uma políti-
ca de trabalhos forçados 
e sem finalidade. Estes 
reclusos eram obrigados 
a subir aproximadamente 
2.5 Km em 6 horas.
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mil pessoas presas em Pentonville havia 220 casos de insanidade, 210 casos 
de alucinações e quarenta suicídios ” 71 

A severidade dos métodos necessários ao funcionamento do sistema e a 
dificuldade de gestão das actividades morais, laborais e educacionais que 
eram realizadas individualmente em cada cela levaram ao seu fracasso, 
dando lugar a um sistema menos austero - o auburniano. Este sistema, 
personificado na penitenciária com o mesmo nome, construída entre 1816 
e 1825, caracterizava-se pelo tipo de isolamento, que, contrariamente ao 
pensilvaniano, era somente imposto durante a noite, em celas individuais 
de tamanho reduzido durante o dia, era permitido aos reclusos trabalharem, 
em conjunto, em grande salas, mas em profundo silêncio, podendo apenas 
falar com os guardas com a sua permissão, razão pela qual ficou conhecido 
por silent system. Evidencia-se uma alusão clara ao modelo religioso con-
ventual e a uma mimetização do paradigma da própria sociedade. 

“A prisão deve ser um microcosmo de uma sociedade perfeita, onde os indivíduos 
estão isolados na sua existência moral, mas onde a sua reunião se efectua num en-
quadramento hierárquico restrito, sem relacionamento lateral, só se podendo fazer 

comunicação no sentido vertical.” 72

Em termos arquitectónicos, o sistema auburniano exigia muito pouco, dado 
que as celas (2,10 m x 1 m por 2,15 m de altura), como não eram destina-
das à reclusão permanente,  eram de uma grande simplicidade, não existin-
do sistema de aquecimento ou de abastecimento de água e a ventilação, tal 
como a iluminação eram quase inexistentes. Os únicos custos acrescidos, 
iam para o elevado número de guardas que era necessário para assegurar o 
silêncio absoluto. As visitas estavam interditas, tal como o exercício físico e 
a socialização entre reclusos. Este sistema foi também aplicado, em 1826, 
na afamada penitenciária de Sing Sing, nos arredores de Nova Iorque.

71. Christopher Hibbert, The English: A Social History, 1066-1945. Inglaterra, Grafton Books, 1987, p. 
668. 
72. Michel Foucault, op. cit. p. 200. 
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Apesar de no sistema auburniano o trabalho ser realizado colectivamente, 
simulando a dinâmica da vida exterior e tornando-o assim, menos repres-
sivo, o silêncio cortante a que os reclusos são obrigados, a proibição das 
visitas, a abolição do lazer e das actividades físicas e a indiferença em rela-
ção à sua instrução, faz com que ambos os sistemas sejam considerados de-
sumanos e ineficazes no processo de reabilitação do recluso. Razões estas 
que levaram a que os sistemas de Pensilvânia e de Auburn deixassem de 
ser usados, progressivamente, ao longo do séc. XX nos Estados Unidos da 
América. Contudo, a separação de reclusos e a planta radial continuaram 
a fazer parte de algumas construções prisionais durante os finais do século 
XIX e o princípio do século XX, nomeadamente, na Holanda, Bélgica, 
Espanha, Suíça, países escandinavos, Áustria, Hungria e Portugal 73 - Pe-
nitenciária de Lisboa e de Coimbra. 

Na segunda metade do século XIX, em Inglaterra, surge o conceito de 
um sistema penal progressivo, contudo, somente após a 1ª Grande Guerra 
Mundial, grassará amplamente pela Europa. A concepção deste sistema 
consistia na mitigação gradual da pena, existindo três estágios: um primei-
ro em que o recluso se encontrava em isolamento constante; um segundo, 
em que lhe era permitido trabalhar, silenciosamente, durante o dia, haven-
do reclusão apenas durante o período nocturno; e um terceiro, de liberdade 
condicional. O avanço nestas etapas dependia do comportamento do re-
cluso, que, conforme a sua boa conduta, podia alcançar melhores condições 
de vida. 

A ideologia associada a este sistema atenua, em parte, a privação de li-
berdade imposta ao detento, que possui livre arbítrio para decidir como 
decorrerá o período da sua pena. Em virtude deste aspecto, a reabilita-
ção prisional viu os seus resultados ampliados, sem recorrer a métodos 
abusivos usados no passado. Posteriormente, o sistema progressivo deu 
origem a ramificações do conceito, com alguns ajustes relativos à duração 
da pena.74

73. Norval Morris, David J. Rothman, op cit., p. 202.
74. Estas alterações ao sistema foram testadas, inicialmente, pelo capitão Alexandre Maconochie, em 
1840, na ilha australiana de Norfolk. Neste sistema, conforme a gravidade do crime cometido, o recluso 

1. A realidade presenciada 
dentro das cadeias eviden-
ciava muito pouco o ideal-
ismo penitenciário que os 
reformistas do século XIX 
previram. Tal como Ma-
ria José Moutinho Santos 
afirma, os reclusos viviam 
num ambiente violento, 
sobrelotado, onde a falta 
de trabalho, as punições 
físicas e a má nutrição 
eram constantes. O corpo 
de guardas também não se 
encontrava satisfeito com 
a situação, queixando-se 
da falta de segurança e 
dos salários reduzidos que 
recebia.
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Apesar do sucesso alcançado pelo sistema progressivo inglês da sua pro-
liferação pelo continente europeu, este é substituído pelo sistema pro-
gressivo irlandês, ainda no decorrer do século XIX. Com base no con-
ceito e ideologia aplicados no sistema precedente, este novo sistema 
penitenciário difere apenas na introdução de uma outra fase intermédia 
subsequente ao consentimento da possibilidade de trabalhar. Nesta nova 
fase, o recluso podia trabalhar ao ar livre, habitualmente em prisões agrí-
colas, tendo a oportunidade de socializar com cidadãos livres, recebendo 
também, uma remuneração pelo seu trabalho.

O sistema progressivo irlandês verificou-se ser o procedimento que me-
lhores resultados alcançou em relação à ressocialização e reabilitação do 
recluso. Isto por existir uma aproximação gradual à vida extra-muros, per-
mitindo que o detendo não se aliene totalmente da sociedade durante o 
período da sua pena. 

Tipologias, tipologias penitenciárias do século XX

A partir do século XX a arquitectura prisional deixa de depender directa-
mente das exigências de um determinado sistema penitenciário, como se 
verificou durante os séculos anteriores. 

Como tentativa de sumariar e organizar o pensamento sobre a correla-
ção entre o desenvolvimento da arquitectura prisional e a transformação 
do sistema e das doutrinas defendidas, propõe-se uma divisão em três 
momentos distintos. O primeiro corresponde à maturação do conceito 
de espaço prisional, que antecede o aparecimento, propriamente dito, da 
arquitectura penitenciária. Este período, compreendido entre o século 
XVI e o século XVII, diz respeito à utilização da casa correccional, que 
constituiu a primeira aproximação ao edifício com características prisio-
nais, provenientes da doutrina humanista própria da época. Após o declí-

tinha que reunir um determinado número de marcas (mark system) ganhas através do seu trabalho e boa 
conduta moral, que, uma vez reunidas, levavam à sua libertação.

Da esq. para a dir.:

33| Planta do Hospital 
Lariboisiere, em Paris, 
arquitecto M.P. Gauthier, 
1854.

34| Planta da prisão de 
Wormwood Scrubs, Lon-
dres, 1844. As semelhan-
ças com a tipologia de 
Lariboisiere são evidentes.
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nio das casas de correcção no final do século XVI, e do aparecimento do 
primeiro edifício estritamente prisional, segue-se o segundo momento, 
que se estende desde o século XVIII até ao final do século XIX, em que 
a arquitectura prisional depende estritamente da ideologia presente nos 
diferentes sistemas penitenciários adoptados, ou seja, o espaço adquire a 
forma que melhor se adequa às exigências do sistema. Esta relação en-
contra-se, inicialmente, na reforma gradual da Igreja Católica que, através 
do uso da disciplina monástica meditativa como agente moral correctivo, 
impulsiona a construção da Casa de Correcção de San Michele, onde é 
experimentado, pela primeira vez, o modelo de prisão celular. Segue-se a 
arquitectura panóptica de Bentham, de resposta ao pensamento utilitaris-
ta da Revolução Francesa e às utopias iluministas de poder total, constante 
e não perceptível. E por fim, na primeira metade do século XIX, surge a 
materialização arquitectónica das demandas exigidas pelos sistemas pen-
silvaniano e auburniano, através, respectivamente, das prisões americanas 
de Eastern State Penitenciary e de Auburn. O terceiro momento, com-
preendido entre o século XX e os dias de hoje, corresponde a uma altera-
ção da relação interdependente entre tipologia e sistema penitenciário. A 
arquitectura penitenciária já não obedece unicamente à ideologia penal, 
passando, de igual forma, a dar resposta a critérios e considerações espa-
ciais e tipológicas. O critério que rege a definição da organização espacial 
e das suas características inerentes perde a subordinação absoluta ao modo 
como a sociedade e as instituições penitenciárias interpretam o sentido de 
pena e ao tipo de métodos punitivos e reabilitativos a aplicar. 

A tipologia radial, proveniente da penitenciária de Filadélfia, apesar de ter 
constituído uma influência inquestionável na arquitectura prisional e de ter 
sido o modelo da reforma americana que se estendeu largamente à Euro-
pa e em alguns casos à Ásia e à América do Sul era, por esta altura, uma 
tipologia já ultrapassada. Tal como o sistema pensilvaniano deu lugar ao 
auburniano, este foi também substituído por um modelo arquitectónico 
menos austero. Assim, e após um longo período de evolução de modelos 
arquitectónicos de resposta à ideologia da época, surge nos finais do sécu-
lo XIX uma nova tipologia penitenciária denominada tipologia de poste 
telegráfico ou em espinha, que será empregue na grande maioria das peni-
tenciárias construídas até meados de 1970.

35| Conferência sobre 
os males do alcoolismo, 
no auditório da prisão de 
Fresnes.
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A primeira prisão onde se testou este novo modelo foi a Prisão de Wor-
mwood Scrubs, erguida em Londres no ano de 1844. Todavia, a prisão que 
se tornou o arquétipo que serviu de referência para a construção das pri-
sões que se seguiram foi a prisão de Fresnes, apresentada pelo arquitecto 
francês Francisque-Henri Poussin, em 1898. A prisão de planta reticula-
da, fixada longe do tecido urbano parisiense, marca um avanço no panora-
ma da organização espacial penitenciária. Construída concomitantemente 
à ocupação alemã de França, durante a 2ª Guerra Mundial, tem capaci-
dade para, aproximadamente, 1500 reclusos, e é composta por três longos 
blocos, paralelos entre si, que albergam as celas individuais exteriores tal 
como em na prisão de Pentonville. Cada cela estava equipada com sani-
tários e possuía água corrente aquecida através de um sistema de vapor. 

A composição dos blocos prisionais ganhou, com a tipologia em espinha, 
uma nova liberdade no espaço em relação à planta radial que, conse-
quentemente, permitiu em primeiro lugar, o posicionamento das celas 
segundo a orientação solar (inédito na história da arquitectura prisio-
nal), resolvendo assim os problemas de iluminação verificados em prisões 
de planta radial 75 e, em segundo, a divisão dos reclusos por categorias 
completamente isoladas. Os volumes encontravam-se paralelos entre si, 
dispondo-se perpendicularmente a uma galeria central que os ligava pelo 
interior, fazendo lembrar a organização de pavilhões hospitalares, como 
o hospital de Lariboisière (1854), em Paris, onde se verifica o investimen-
to no aperfeiçoamento do elo quarto/percurso que, no caso das peniten-
ciárias, se traduz na relação cela/percurso.76 

Esta tipologia substituiu gradualmente o modelo radial, tendo sido am-
plamente replicada nos Estados Unidos da América durante a primeira 
metade do século XX, onde surgia combinada com o sistema auburnia-
no. Estas réplicas surgem com modificações na disposição espacial dos 
volumes o que traz alguns problemas ao funcionamento do modelo. O 

75. Raul Rodrigues Lima, op cit., p. 138. 
76. Nikolaus Pevsner, op cit., pp. 184/185.

De cima para baixo:

36| Reclusas na oficina 
de costura na prisão de 
Auburn, 1890.

37| Sala de aula na prisão 
aberta de Brandemburgo, 
1930.

38| Oficina de trabalho 
na prisão aberta de 
Brandemburgo, 1930.
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nome associado às obras prisionais americanas com planta em forma 
de poste telegráfico é o do arquitecto Alfred Hopkins que, depois de 
visitar os projectos europeus de Poussin, regressa aos EUA onde publica 
Prison and Prison Buildings (1930) para dar a conhecer aos penalistas 
americanos a opção arquitectónicoa usada na Europa. Sob a encomenda 
da American Prison Association, Hopkins projecta as prisões de Wallkill, 
Westchester, Berks, Lewisburg, Camp Cook, Terre Haute, entre outras.77 
Em 1927, ao mesmo tempo que Hopkins projectava na América prisões 
sob a tipologia em espinha, em Brandenburgo na Alemanha, longe do 
aglomerado habitacional, iniciava-se a construção de uma nova peniten-
ciária, como reacção às críticas à antiga prisão da cidade, na qual não se 
conseguia contornar o problema das revoltas dos reclusos e das evasões. 
Neste novo estabelecimento, as celas individuais e as camaratas encon-
travam-se no centro da composição planimétrica, de forma a melhorar 
a gestão dos conflitos e reduzir a possibilidade de fuga. O recolhimento 
nocturno ocupava assim dois volumes simétricos, em forma de U, que se 
encontravam envoltos por edifícios de cércea inferior, correspondentes a 
outras funções. O novo modelo, conhecido por tipologia em ferradura 
graças à semelhança entre os volumes centrais e as peças de protecção dos 
cascos dos animais mantinha a fluidez dos percursos através da organi-
zação das ligações internas, garantindo, simultaneamente, a reclusão dos 
detidos.

De volta ao contexto penitenciário americano, as obras segundo o mo-
delo arquitectónico em espinha de Hopkins eram extremamente criti-
cadas devido à falta de flexibilidade do sistema planimétrico, bem como 
aos problemas de segurança gerados pela circulação fechada dos espaços 
interiores que permitia o alcance directo dos reclusos aos serviços admi-
nistrativos. De resposta a esta questão, o arquitecto americano apresenta, 
em 1934, o projecto para uma prisão segundo uma tipologia pavilhonar 
- a prisão de Norfolk, na qual cada constituinte programático se encon-
tra isolado num pavilhão. Com a administração fora do corpo prisional e 

77. Raul Rodrigues Lima, op cit., p. 141. 

De cima para baixo:

39| Planta de um dos pavi-
lhões da prisão de Skenäs, 
na Suécia. No pavilhão 
existem apenas quartos 
individuais: 1-entrada; 
2-armazéns; 3-quartos; 
4-sala de estar; 5-chuvei-
ros e lavandaria; 6-casas de 
banho; 7-cozinha; 8-posto 
do guarda; 9-sala de jantar; 
10-cozinha e despensa.

40|Planta de um dos pavi-
lhões de detenção da pri-
são de Roxtuna, na Suécia. 
1-quarto; 2-casas de ba-
nho e chuveiros; 3-cozi-
nha; 4-despensa; 5-posto 
do guarda; 6-sala de estar 
e sala de jantar; 7-labora-
tório, sala de leitura e sala 
para actividades.

41|Planta de uma das salas 
de detenção da prisão de 
Hällby, na Suécia. Pavilhão 
para vinte reclusos: 1-celas 
individuais; 2-salas para 
actividades recreativas; 
3-sala de estar; 4-cozinha; 
5-escritórios; 6-chuveiros; 
7-casas de banho.



Aumento da criminalidade
  (principalmente nos EUA)

Aumento da população encarcerada

19
70

 - 
19

95

A construção de novas prisões 
não acompanhou este aumento

Aumento da severidade 
no tratamento de reclusos

+ violência
+ drogas

SOBRELOTAÇÃO PRISIONAL

| Transformações na arquitectura prisional nas últimas décadas do séc. XX



107

com a fragmen\tação das várias alas em volumes separados, a formação 
de tumultos é controlada com muito mais eficácia. Em contrapartida, esta 
partição torna menos funcional o acesso, a manutenção e a vigilância dos 
diferentes pavilhões e acarreta custos acrescidos para contratação de guar-
das. Não obstante, este modelo será o mais reproduzido no futuro, desde 
que a lotação máxima de reclusos não ultrapassasse os quinhentos.

No período compreendido entre a Grande Depressão e a 2ª Guerra Mun-
dial, abrandou-se tremendamente a edificação de novas instituições prisio-
nais. Porém, logo após o término da Guerra em 1945, deu-se um aumento 
exponencial da construção de novas penitenciárias e, muito gradualmente, 
o esquecimento em que se encontrava o debate prisional foi desaparecendo 
e o interesse pelo assunto, reactivado. Em reacção às atrocidades vividas no 
período de 40-45, os reformistas penais do pós-guerra viraram a sua aten-
ção para os direitos legais da população reclusa.78 Depois do Mundo ter 
testemunhado o tipo de punição mais perverso e cruel usado nos campos de 
concentração, a necessidade de reformar o sistema penal e de o tornar mais 
humano acentua-se. Uma série de congressos e encontros tomam lugar em 
várias cidades europeias e norte americanas, onde são discutidos os direitos 
e o tipo de tratamento que deve ser oferecido aos reclusos os serviços mé-
dicos, psicológicos e sociais a integrar nas prisões, o tipo de formação que 
os guardas prisionais devem ter e as mudanças que deveriam ser feitas nos 
espaços prisionais.

As discussões internacionais sobre a mudança de direcção que a punição 
deveria tomar, levam ao aparecimento das prisões abertas. Um conceito que 
conjuga o princípio de “tratamento” 79 como base do sistema penitenciário, 
aliado a uma organização espacial livre, que permite um relacionamento 
directo entre os reclusos e o meio natural envolvente, e um sistema de se-
gurança mínimo, no qual é dado à população reclusa um certo grau de 
liberdade de movimento e poder de escolha. 

78. Norval Morris, David J. Rothman, The Oxford History of the Prison: The Practice of Punishment in Western 
Society. Nova Iorque: Oxford University Press, 1995, p. 218. 
79. L. Woodruff, A Secondary Data Analysis of Staff Reaction to the Transition from a Linear Jail to a Direct 
Supervision Model in Kane County.
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No princípio de “tratamento” ou reabilitativo, os reclusos são vistos como 
pacientes a tratar e não como criminosos a punir. Segundo esta visão, os 
indivíduos não são necessariamente culpados pelo crime, uma vez que exis-
tem diversos factores que o podem ter desencadeado, tais como uma doença 
psicológica ou psicopatológica, problemas sociais, dificuldades financeiras 
acentuadas ou carências fisiológicas. Assim, a prisão tem pretensões de ser 
responsável pelo tratamento e pela restituição do indivíduo à sociedade. 
Estas instituições seguem os princípios de uma organização espacial se-
melhantes aos da tipologia pavilhonar, com a diferença de que, neste caso, 
os módulos encontram-se distribuídos livremente pelo meio natural e não 
existe a presença de muros ou de vedações. Uma das características espa-
ciais que tornam estas instituições muito interessantes é o ambiente do-
méstico alcançado através da escala dos pavilhões modulares. A alternân-
cia entre espaços privados e espaços de socialização reduzem a sensação 
de alienação por recriarem um ambiente semelhante ao do exterior. Outra 
possibilidade que esta disposição espacial permite diz respeito à separa-
ção dos reclusos por níveis de vigilância diferentes, isto é, a cada núcleo 
residencial autónomo pode corresponder um grau de segurança distinto.

O regime organizacional e administrativo utilizado nestas prisões era bas-
tante mais liberal do que o utilizado nas prisões ditas fechadas. Além do 
contacto com o exterior ser bastante mais comum e directo, em alguns ca-
sos os reclusos viviam sob um sistema parcialmente livre, no qual era-lhes 
permitido trabalhar no exterior, só tendo que comparecer ao fim do dia na 
instituição prisional.

A Suécia foi um dos países que mais desenvolveu o princípio reabilitativo 
como base de um sistema penitenciário, aliado à organização espacial e 
funcional aberta. Em 1945 é assinado o Prison Act onde se encontram 
regulamentações que ainda hoje são consideradas mais inovadoras do que 
as presentes em grande parte dos regimes prisionais. Exemplos dessa apli-
cação são as prisões de Skenäs (1940), Roxtuna (1955) e Hällby (1960). 80

80. Em 1891, na Suíça, surge, através da prisão de Witzwill, um protótipo do que viriam a ser as prisões 

Da esq. para a dir.:

42| Metropolitan Correc-
tional Center of Chicago, 
Alfred Hopkins, Chicago, 
EUA, 1971-75.

43| Planta de piso com ce-
las do MCC.



Nos anos que se seguem, com ênfase para a década de 70,  dá-se um au-
mento muito acentuado na criminalidade pelo que, consequentemente, a 
população encarcerada atinge números elevadíssimos. Este cenário, que se 
alastrou um pouco por todos os países, com especial incidência na Amé-
rica do Norte, levou à sobrepopulação nas prisões 81, pois a construção 
de novas instituições não acompanhou o aumento desmedido do número 
de reclusos. Esta sobrelotação acentuou as más condições, a violência e 
o consumo de droga dentro das prisões, criando um estado de tensão e 
de descontrolo que foi seguido por um aumento significativo de rein-
cidência criminal e, consequentemente, pela implementação de normas 
de tratamento mais austeras. O interesse pela reabilitação dos reclusos é 
perdido e substituído por uma perspectiva inflexível, na qual o indivíduo 
é responsabilizado directamente pelos seus crimes, devendo ser punido 
com severidade em vez de reabilitado. Esta abordagem a que se chamou 
de Ideologia de Justiça permitiu o aumento das medidas de segurança e 
do controlo intra-muros.

As décadas da segunda metade do século XX marcaram um período de 
uma acentuada diversidade e disparidade na forma de reclusão. Em con-
texto europeu, tanto continuam a ser construídas prisões fechadas e auste-
ras, como prisões semi-abertas e abertas. Nos Estados Unidos da América, 
estas oposições também se encontram bastante marcadas. Para além das 
novas experiências de prisões abertas, surgem dois modelos com princí-
pios bastante diferentes: por um lado, o modelo de Supervisão Directa 
ou as Prisões de Nova Geração, 82 onde se pretende criar um ambiente 

abertas. Este conceito também foi amplamente explorado em prisões na Índia durante os séculos XIX e 
XX.
81. A sobrepopulação prisional acontece quando o número de reclusos excede o espaço e os recursos 
previamente estipulados. Esta pode ser dividida em dois tipos: sobrepopulação de densidade espacial ou 
sobrepopulação de densidade social. Enunciando as palavras da John Howard Society “A sobrepopulação 
de densidade espacial é definida pela quantidade de espaço disponível para cada pessoa. A sobrepopulação 
de densidade espacial é definida pela quantidade de pessoas que partilham uma unidade, um recurso, um 
privilégio”. Disponível em: www.johnhoward.ca, acedido a 20 de Julho de 2018.
82. A este propósito consultar Stephen I. Saunders, Direct Supervision Jails:  A Management Model for the 
21st Century. Disponível em https://studylib.net/doc/8308531/direct-supervision-jails--a-management-model-for-
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seguro e de confiança que promova a socialização entre reclusos e guardas 
por outro, as Prisões Supermax criadas para isolamentos solitários durante 
longos períodos de tempo.

A Supervisão Directa nasce através do departamento do Federal Bureau 
of Prisons,83 que nos anos 70 criou a primeira geração de instituições de 
Nova Geração chamadas Metropolitan Correction Centers na cidade de 
Chicago e de Nova Iorque.

Os factores que influenciaram o aparecimento deste modelo são vários, 
devendo ser feita referência às alterações nos regulamentos prisionais pós-
-2ª Guerra Mundial, que passaram a adoptar um modelo administrativo 
mais burocrático, sendo a escolha de pessoal competente e especializado 
uma prioridade, tanto ao nível do controlo e segurança da prisão como 
em termos médicos, fiscais e legais. Um outro factor determinante foi a 
Declaração dos Direitos Humanos em 1948 e os movimentos de defesa 
dos direitos da população reclusa que se tornaram cada vez mais recorren-
tes. Por último, os relatos chocantes do quotidiano prisional descritos por 
diversos autores acentuaram a necessidade de uma mudança. A aplicação 
deste sistema compreende a combinação de uma gestão e filosofia opera-
cionais com uma determinada formação dos funcionários, acompanhadas 
por uma arquitectura prisional específica, que se baseia na criação de um 
ambiente “normalizado” e seguro, no qual as barreiras físicas próprias de 
uma prisão são eliminadas.84 

-the-21st, acedido a 24 de Agosto de 2018.
83.  A este propósito consultar Federal Bureau of Prisons. Disponível em www.bop.gov, acedido a 24 de Agosto 
de 2018. 
84. Richard Wener, William Frazier, Jay Farbstein, Three Generations of Evaluation and Design of Correc-
tional Facilities, EUA, 1985.
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“As prisões de Supervisão Directa têm uma área social muito maior cercada por 
apenas um ou dois andares de celas. O espaço central é geralmente triangular 
ou rectangular, e os guardas circulam e misturam-se com os reclusos. Consta-
tou-se que o aumento do contacto entre funcionários e reclusos leva à concreti-

zação de um relacionamento positivo que permite uma vigilância mais eficaz e 
o aumento da segurança.” 85

Neste caso, a vigilância deixa de ser feita a partir de um único ponto de 
vista. Os guardas são colocados em contacto directo e constante com os 
reclusos, de forma a que uma relação de confiança e de respeito se possa 
estabelecer, possibilitando a redução dos níveis de stress e o aumento da 
segurança de ambos. Os funcionários passam assim a ter um papel mais 
activo e de maior responsabilidade na organização e no controlo das ac-
ções inerentes ao quotidiano de uma unidade de alojamento prisional. 
Esta nova abordagem trouxe resultados muito satisfatórios na redução do 
vandalismo e dos conflitos que se verificavam nas prisões nas últimas dé-
cadas do século XX. Serviu de resposta directa à prevenção de hostilidades 
entre grupos que constantemente desencadeavam o descontrolo dentro 
das prisões. 

O modelo de Supervisão Directa implicou também uma nova concepção 
espacial. As prisões encontram-se divididas em unidades habitacionais 
com áreas comuns que agregam grupos reduzidos de reclusos num am-
biente de residência comunitária, onde o mobiliário se assemelha o mais 
possível com o da vida no exterior. Cada unidade integra uma área de 
guardas para que o convívio, a interacção e a vigilância sejam estabelecidos 
pessoalmente num meio de alguma forma “informal”, contrariamente ao 
que se encontra presente nas prisões em que os postos de vigilância são 
rodeados por grades. Dado que a vigilância é realizada de modo directo, 
barreiras físicas como as grades e os vidros de protecção deixam de ser 

85. Leslie Fairweather, Seán MacConville, Prison Architecture: policy, design and experience, Woburn: Archi-
tectural Press, 2000, p.35. 

De cima para baixo:

44| Cela tipo da Prisão 
de segurança máxima de  
Alcatraz, 1956

45| Prisão de Alcatraz, 
1949.



usados. As celas, por serem, na sua maioria, individuais permitem que cada 
recluso tenha o seu próprio espaço privado, no qual se sente seguro. 
A existência de espaços onde o recluso possa estar sozinho revela-se muito 
importante pois evita o stress que poderia advir do contacto forçado com 
uma ampla comunidade desconhecida.

Assim, o sucesso da Supervisão Directa depende em grande parte da coo-
peração entre reclusos e guardas. Ao contrário do que se poderia pensar, 
cerca de 90 a 95% 86 da população reclusa adere bastante bem ao sistema. 
A restante percentagem diz respeito aos reclusos de alto risco e àqueles 
que por carecerem de necessidades especiais, não podem viver em núcleos 
residenciais autónomos.
Para além deste modelo implicar maior bem estar aos reclusos, a sua apli-
cação reduz bastante os custos de construção. Isto deve-se à tentativa de 
aplicar materiais comuns sempre que possível. Nesse sentido, o arquitecto 
Kenneth Ricci, autor de várias instituições prisionais de Supervisão Di-
recta, dá-nos essa ideia: 

“No tecto há lã-de-rocha; que custa um décimo do custo de um tecto de seguran-
ça. Sabemos onde aplicar os materiais de segurança e onde aplicar os materiais 

regulares para absorver o som e criar a sensação de textura.” 87

Ao mesmo tempo que se desenvolvia o sistema de Supervisão Directa nos 
Estados Unidos da América, o modelo Supermax, com objectivos bem 
distintos, foi-se materializando no mesmo país. Este tipo de instituição 
foi desenhado para manter os reclusos de alto risco dentro das suas celas 
durante 22 a 23 horas por dia, sob constante vigilância.

Um dos primeiros protótipos para uma prisão de Segurança Máxima foi 
a famosa prisão situada na ilha de Alcatraz junto à Costa Californiana. 

86. David Bogard, Virginia A. Hutchinson, Vicci Persons, Direct Supervision Jails: The Role of the Adminis-
trator, National Institute of Corrections, 2010,  p.1. 
87. Kenneth Ricci, Frank Greene, Rosalie Genevro, The Location of Justice: Structures. What Jail Can’t 
Do, EUA, 2017. 
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Nesta prisão, conhecida por ser uma das mais rígidas e seguras dos EUA, 
as celas encontravam-se organizadas em três filas, dispostas em três ní-
veis diferentes, na área central do edifício prisional principal. Um vão de 
grande extensão acompanhava os corredores centrais e permitia a entrada 
de luz zenital que iluminava as celas, dado que estas não tinham qual-
quer abertura para o exterior. A organização das celas não permitia a di-
ferenciação dos reclusos e o controlo e a vigilância mostraram-se difíceis 
e ineficazes, especialmente em caso de tumulto.88 Assim, esta primeira 
experiência do modelo de vigilância máxima viu as suas portas fecharem 
em 1963, devido aos problemas de organização espacial que impediam o 
sucesso do seu funcionamento. Esta foi substituída por uma nova prisão 
Supermax construída em Marion, Illinois.

Como se viu, ao longo das últimas décadas do século XX, a diversidade 
e disparidade na forma de reclusão acentuam-se. Enquanto que uns são 
mantidos em espaços sem janelas e com duplas barras nas portas durante 
quase todo o dia, outros encontram-se em campos prisionais sem supervi-
são constante, que em pouco ou nada diferem do ambiente de uma quin-
ta. Contudo, as prisões mais comuns continuam a ser as sobrepopuladas, 
violentas e com poucas condições, nas quais os reclusos estão habituados a 
um quotidiano fechado, repetitivo e muito pouco estimulante.

88. Luigi Vessella, op cit., p.58. 
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Tipologia Radial

Características gerais

Esta tipologia mostra a vontade de racionalizar e organizar o espaço inter-
no das prisões e de criar uma concepção arquitectónica que pela primeira 
vez tivesse um verdadeiro impacto na modificação do comportamento dos 
reclusos. Baseada na planta da casa de correcção de Ghent, os blocos de 
celas desta tipologia encontram-se dispostos radialmente em relação a um 
ponto central onde se localiza a área de vigilância. Os blocos costumam 
estar organizados segundo uma distribuição tripla em que as filas de celas 
se encontram dos dois lados de um corredor central estreito. Os espa-
ços dedicados a actividades educativas, laborais ou educacionais, quando 
existem localizam-se em edifícios separados. Na maior parte dos casos, 
o corpo radial é cercado por um muro exterior de forma rectangular ou 
quadrangular. As prisões deste tipo foram construídas nos subúrbios dos 
centros urbanos mas com a expansão das cidades foram sendo absorvidas 
passando a estabelecer uma relação directa com a vida da cidade. 

Características de vigilância e gestão

Em relação à tipologia panóptica, a radial não permite a mesma eficácia 
de controlo da comunicação entre reclusos, no entanto, e em comparação 
com outras tipologias, a radial mostra-se bastante eficaz na redução do 
número de guardas que asseguram o controlo e a vigilância da prisão. O 
posicionamento da área de controlo no ponto de convergência dos blo-
cos para além de garantir uma vigilância adequada, elimina a necessida-
de de haver outros pontos de controlo. Este tipo de vigilância implica a 
concentração de muitos reclusos num espaço reduzido, o que alimenta os 
problemas de coabitação forçada. A separação de níveis de segurança por 
bloco exclui o efeito criminógeno (propagação criminal entre os reclusos) 
e permite encerrar um bloco, caso seja necessário, sem comprometer o 
funcionamento dos restantes. Além dos problemas mentais causados pelo 
sistema e pelas características espaciais desta tipologia, a sua configuração 
planimétrica não admite a possibilidade de futuras expansões, razões pelas 
quais este modelo foi gradualmente abandonado.

De cima para baixo, da esq. 
para a dir.:

Exemplos de plantas de 
prisões de tipologia radial:

46| Projecto de Haviland 
para prisão em França, 
1843.

47| Prisão de Angers em 
França.

48| Prisão de S. Victor em 
Milão, 1867.

49| Prisão de Regenssdorf 
em Zurique na Suiça.

50| Prisão de Mazas em 
França.

51| Projecto do Eng. J. 
Ferraz para Penitenciárias 
Distritais que serviram de 
base para as Penitenciárias 
de Coimbra e Santarém, 
1875.
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PENITENCIARY OF
FILADELFIA, 1817
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LEGENDA:

52| Eastern State Penitentiary (1º modelo Radial) 
53| Análise da relação da cela com o todo
54| Análise da organização do bloco de celas
55| Análise do tipo de vigilância
56 | Análise da ventilação/iluminação natural das cela

a. celas
b. galeria
c. pé-direito duplo

                ventilação/luz natural
                percursos de acesso às celas
                ponto de vigilância

QUADRO SÍNTESE TIPOLOGIA RADIAL:

Relação com a cidade: parte integrante do tecido urbano

Tipo de reclusão: celular individual

Tipo de cela: exterior

Organização do bloco: distribuição tripla

Sistema: pensilvaniano

Supervisão: indirecta

Capacidade: elevada (200 a 500 reclusos)

Níveis de segurança: vários (dependendo dos blocos)

Orientação solar: eficaz apenas em algum blocos

Ventilação: insuficiente
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Tipologia Panóptica

Características gerais da tipologia

A tipologia Panóptica apresenta uma planta circular com seis níveis de ce-
las exteriores individuais e um vazamento completo do pavimento central. 
A separação das celas é feita por paredes de espessuras elevadas que evi-
tam a comunicação entre os reclusos e os seus interiores são iluminados e 
ventilados por grandes vãos existentes nas paredes exteriores de cada cela. 
Além desse vão exterior, as celas apresentam um rasgamento gradeado 
virado para a área central do edifício. O controlo é feito por meio de uma 
torre de vigilância central que permite a observação total e constante dos 
reclusos por via de um só guarda. A utilização de ferro e vidro em grande 
extensão constituíram grandes avanços construtivos para a época.

Características de vigilância e gestão

A vigilância constitui o mecanismo fundamental da concepção da tipo-
logia panóptica. Resumidamente: o guarda (observador) não é visível a 
partir da posição dos reclusos (observados); o sujeito observado é mantido 
ciente de ser; a vigilância é feita de forma simples e directa; a vigilância 
é despersonalizada, uma vez que a identidade do observador é ocultada. 
Esta ideologia, além de assegurar a disciplina e o controlo de forma pacifi-
ca, reduz, imensamente, o número de guardas, tornando o sistema bastante 
económico. O controlo é imposto não só pela vigilância constante, como 
também, pelo isolamento dentro de celas individuais, que impossibilitam 
qualquer contacto entre os reclusos. 

O modelo para a prisão nunca foi construído. No entanto, este mecanismo 
de controlo e de isolamento obtido através da concepção panóptica foi  
aplicado em diversos tipos de “instituições totais” (GOFFMAN, 1961), 
pelo que esteve na base da construção de muitas instituições sociais como 
escolas, fábricas, asilos, hospitais, quartéis, ao longo de todo o século XIX. 
A vigilância panóptica foi muito útil para pesquisas sobre o comporta-
mento humano.

Exemplo de planta de uma 
prisão de tipologia panóp-
tica:

57| Planta da prisão de  
Joliet, Illinois, EUA.

Legenda:
B- administração; C, 
D - residência direcção; 
E -  residências guardas; 
F - admissão; G - blocos 
de celas; H - cozinha; I - 
padaria; J - celas especiais; 
K - capela; L - hospital; 
M - hospital para tubercu-
losos; N - balneários e la-
vandarias; O - economato; 
P - oficinas; Q - armazéns;
R - áreas técnicas; S - ga-
ragem; V - refeitórios.



58|



360º

a

b
c

59| 61|

60| 62|



LEGENDA:

58|Panóptico de Bentham (1º modelo Panóptico) 
59| Análise da relação da cela com o todo
60| Análise da organização do bloco de celas
61| Análise do tipo de vigilância
62 | Análise da ventilação/iluminação natural das cela

a. celas
b. galeria
c. pé-direito total

                ventilação/luz natural
                percursos de acesso às celas
                ponto de vigilância

QUADRO SÍNTESE TIPOLOGIA PANÓPTICA:

Relação com a cidade: parte integrante do tecido urbano-

Tipo de reclusão: celular individual

Tipo de cela: exterior

Organização do bloco: distribuição única

Sistema: panóptico

Supervisão: directa

Capacidade: elevada (200 a 500 reclusos)

Níveis de segurança: elevado

Orientação solar: pouco eficaz 

Ventilação: suficiente
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Tipologia em Poste Telegráfico ou em Espinha

Características gerais da tipologia

A tipologia em Poste Telegráfico nasce de uma evolução da tipologia Ra-
dial, adaptada às exigências do Sistema Filadelfiano. Este novo modelo é 
formado por duas filas de blocos rectangulares, dispostos paralelamente 
entre si e ligados por um corredor central perpendicular. Este corredor dá 
acesso ao edifício administrativo, posicionado na linha da frente do esta-
belecimento prisional. A cada bloco encontra-se destinada uma funciona-
lidade específica: reclusão, actividades educativas, áreas comuns, refeitório, 
etc. 

Características de vigilância e gestão

Este tipo de organização espacial permite que cada bloco seja regido por 
um nível de segurança diferente (possibilitando uma melhor separação de 
reclusos por categorias) e, permite também que todas as celas tenham uma 
exposição solar adequada. 

Esta tipologia veio solucionar os problemas de ventilação e de ilumina-
ção presentes na tipologia radial. Além disso, trouxe alguma flexibilidade 
na organização da volumetria no espaço, algo que na tipologia panóptica 
não se verificava. A separação dos blocos permitiu uma maior liberdade 
espacial, no entanto trouxe alguns problemas a nível do controlo e da vi-
gilância.

A tipologia de Poste Telegráfico sofreu várias adaptações de optimização 
da organização espacial, tendo sido usada até meados dos anos sessenta. 
Posteriormente, constituiu também uma grande influência na concepção 
das prisões de segurança máxima do século XXI. Estas prisões seguiam o 
princípio de segurança individualizada em cada bloco, ou seja, através da 
separação total dos blocos, tornou-se possível isolar reclusos em áreas de 
segurança máxima numa prisão com outros níveis de segurança.

De cima para baixo: 

Exemplos de planta de 
prisões de tipologia em 
poste telegráfico:

63| Prisão de Berks, 1848.

64| Projecto do arq. A. 
Marques da Silva para a 
Cadeia Civil de Lisboa, 
1913.
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66| 68|

67| 69|



LEGENDA:

65| Prisão de Fresnes (1º modelo em Poste Telegráfico) 
66| Análise da relação da cela com o todo
67| Análise da organização do bloco de celas
68| Análise do tipo de vigilância
69 | Análise da ventilação/iluminação natural das cela

a. celas
b. galeria
c. pé-direito triplo

                ventilação/luz natural
                percursos de acesso às celas
                ponto de vigilância

QUADRO SÍNTESE TIPOLOGIA POSTE TELEGRÁFICO:

Relação com a cidade: fora do tecido urbano

Tipo de reclusão: celular individual

Tipo de cela: exterior

Organização do bloco: distribuição dupla

Sistema: ?

Supervisão: indirecta

Capacidade: elevada (200 a 500 reclusos)

Níveis de segurança: vários (dependendo dos blocos)

Orientação solar: eficaz apenas em algum blocos

Ventilação: suficiente
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Tipologia em Ferradura ou Concêntrica

Características gerais da tipologia

Nesta tipologia, as celas e as camaratas encontram-se em edifícios em 
forma de ferradura ou “U”, centralizados na composição espacial do es-
tabelecimento prisional e cercados por edifícios de cércea inferior, cor-
respondentes às restantes funcionalidades. Desta forma, o controlo e a 
vigilância das áreas residenciais torna-se mais efectivo. Caso se dê um 
tumulto entre os reclusos, os guardas podem actuar de forma mais fácil e 
rápida por se encontrarem localizados à volta da área das celas. 

A fluidez dos percursos é conseguida através de um sistema fechado de 
ligações internas entre os diferentes edifícios. A concepção formal dos 
volumes em “U” além de permitir um duplo alinhamento, por piso, de 
celas exteriores, com um amplo campo de vista desimpedida permite, 
também, que a área central desocupada, seja aproveitada para a criação 
de campos exteriores de exercício. 

Características de vigilância e gestão

A tipologia em Ferradura nasce como resposta às dificuldades presentes 
no controlo das áreas residenciais das prisões da tipologia em Espinha. 
Devido à natureza organizacional e formal desta nova tipologia, foi pos-
sível prevenir os tumultos e os conflitos que se formavam nos diferentes 
blocos, típicos da tipologia em Espinha e criar um ambiente de reclusão 
bastante mais controlado e protegido. 

A vigilância é exercida através de patrulhas regulares às celas, efectua-
das  durante o período de reclusão. Como modelo fechado de segurança 
elevada, este tipo de estabelecimento corresponde bastante bem aos seus 
propósitos, no entanto, esta disposição fechada impede um crescimento 
planimétrico futuro e facilita o acesso dos reclusos às áreas administra-
tivas.

Exemplo de planta de uma 
prisão de tipologia em fer-
radura:

70| Prisão Central de Mu-
ret em França, 1960.



71|



PRISÃO DE BRANDEBURGO
PRISÃO DE NORFOLK,1934
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b
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a

a

72| 74|

73| 75|



LEGENDA:

71| Eastern State Penitentiary (1º modelo em Ferradura) 
72| Análise da relação da cela com o todo
73| Análise da organização do bloco de celas
74| Análise do tipo de vigilância
75 | Análise da ventilação/iluminação natural das cela

a. celas

                ventilação/luz natural
                percursos de acesso às celas
                ponto de vigilância

QUADRO SÍNTESE EM FERRADURA:

Relação com a cidade: parte integrante do tecido urbano

Tipo de reclusão: celular individual

Tipo de cela: exterior

Organização do bloco: distribuição única

Sistema: variável

Supervisão: indirecta

Capacidade: elevada (200 a 500 reclusos)

Níveis de segurança: elevada

Orientação solar: eficaz apenas em algum blocos

Ventilação: suficiente
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Tipologia Pavilhonar

Características gerais da tipologia

Na tipologia Pavilhonar, os vários volumes que constituem a prisão fun-
cionam autonomamente, correspondendo cada um deles a uma funciona-
lidade distinta. Este modelo parte da concepção organizacional da tipolo-
gia em Espinha, com a diferença de que, neste caso, os volumes ganham 
uma maior liberdade de posicionamento no espaço e uma relação mais 
directa com o meio natural. Os pavilhões não seguem uma regra orga-
nizacional rígida e geométrica, apropriando-se ao meio envolvente con-
forme as características do lugar. Esta particularidade possibilita sucessi-
vos acréscimos na estrutura inicial. A individualização de cada pavilhão 
segundo uma funcionalidade especifica, aproxima o quotidiano prisional 
da vida exterior, diminuindo os níveis de stress, que constituem uma das 
principais causas dos conflitos em contexto prisional. A dimensão dos vo-
lumes residenciais e a consequente redução do número de reclusos, pro-
porcionam um ambiente projectado à escala humana que facilita a convi-
vência e permite uma socialização saudável. 

Características de vigilância e gestão

Em relação ao método de vigilância, esta tipologia trouxe inúmeros bene-
fícios. Caso seja aplicado o método de vigilância directa, em cada pavilhão 
residencial encontrar-se-á posicionado um guarda, que percorre livremen-
te os espaços comuns, ocupados pelos reclusos. Este método, apesar de 
aumentar os custos de contratação de pessoal especializado, proporciona 
uma relação mais próxima entre os guardas e os reclusos, tornando o am-
biente menos austero. 

Esta tipologia é utilizada, geralmente, em prisões de sistemas abertos, uma 
vez que a sua organização livre e a sua escala residencial apropriam-se 
perfeitamente à ideologia de uma prisão de segurança mínima. No en-
tanto, existem vários exemplos de aplicação desta tipologia em prisões de 
regimes de segurança mais elevada, em que se recorre à utilização de um 
muro de protecção em redor da instituição.  

De cima para baixo, da 
esq. para a dir.: 

Exemplos de plantas de 
prisões de tipologia pavi-
lhonar:

76| Prisão de Lewisburg, 
EUA.

77| Prisão de Skenas, 
Suécia, Prisão Roxtuna, 
Suécia.



PRISÃO DE NORFOLK,1934

Metropolitan Correctional Center of Chicago, 1975

78|
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PRISÃO DE NORFOLK,1934

Metropolitan Correctional Center of Chicago, 1975

79| 81|
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LEGENDA:

78| Prisão de Brandemburg (1º modelo Pavilhonar) 
79| Análise da relação da cela com o todo
80| Análise da organização do bloco de celas
81| Análise do tipo de vigilância
82 | Análise da ventilação/iluminação natural das cela

a. celas

                ventilação/luz natural
                percursos de acesso às celas
                ponto de vigilância

QUADRO SÍNTESE TIPOLOGIA PAVILHONAR:

Relação com a cidade: fora do tecido urbano

Tipo de reclusão: celular individual

Tipo de cela: exterior

Organização do bloco: unidade residencial

Sistema: aberto

Supervisão: directa

Capacidade: reduzida

Níveis de segurança: vários (dependendo das unidades 

residenciais

Orientação solar: eficaz 

Ventilação: suficiente

Nome da 
Prisão

Localização Organização espacial 
e formal

Tipo de 
encarceramento

Condições gerais 
(luz-natural, ventilação, 

hierarquização) 

Objectivo / tipo de 
encarceramento

Antigo Egipto  

GRANDE 
PRISÃO 
1900 a.c.

a prisão faz 

parte da 

organização da 

cidade

“celeiro” onde eram 

encarcerados um grande 

número de prisioneiros 

espaço comum 

espaço 

compartimentado

ausência de separação 

por género ou crime 

encarceramento após 

julgamento presidido 

pelo Faraó 

prisioneiros em regime 

de escravatura, 

forçados a servir o 

governo 

Grécia Antiga 

DEMOTERION 
500 a.c.

junto ao Ágora  

a prisão faz 

parte da 

organização do 

centro político 

prisão subterrânea espaço comum aberturas insuficientes e 

gradeadas 

iluminação natural e 

ventilação insuficientes  

 ausência de separação 

por género ou crime 

encarceramento de 

presos políticos e 

criminosos

Roma Antiga 

CARCERI 
MARMETINUM 
E TULLIANUM 

64 a.c.

junto ao Fórum 

a prisão faz 

parte da 

organização do 

centro político 

prisão subterrânea 

2 celas em 2 níveis 

diferentes: piso superior 

com planta trapezoidal e 

piso inferior com planta 

circular  

a cela circular encontrava-
se junto ao sistema de 

esgotos da cidade e só 

era acessível por uma 

pequena abertura no solo 

espaço comum inexistência de 

iluminação natural e 

ventilação  

descrita como 

repugnante e tenebrosa 

devido à sujidade, 

escuridão e mau odor 

ausência de separação 

por género ou crime

encarceramento de 

presos políticos por 

curto espaço de tempo 

até à sua execução 

encarceramento como 

sentença de morte por 

ausência de comida ou 

estrangulamento

Idade Média  masmorras 

situadas nas 

caves dos 

castelos

inexistência de portas e 

janelas para o exterior 

espaço oculto, secreto e 

sombrio

espaço comum inexistência de 

iluminação natural e 

ventilação  

ausência de separação 

por género ou crime

regime de clausura total 

impossibilitando a 

possibilidade de fuga  

custódia enquanto se 

aguardava a sentença 

Idade Média  

séc. XIII 

junto das 

abadias 

a prisão faz 

parte da 

organização do 

centro político 

espaços de grandes 

dimensões permitindo o 

encarceramento de muitos 

prisioneiros 

espaço oculto, secreto e 

sombrio

espaço comum  ausência de separação 

por género ou crime

custódia enquanto se 

aguardava a sentença

Idade Média 

séc. XV 

calabouços na 

cave das torres 

de castelos e 

muralhas

prisão subterrânea 

as torres eram tão 

espaçosas que podiam 

ser divididas em duas filas 

de seis celas radiais 

inicio da preocupação 

com o desenho deste tipo 

de espaço  

espaço oculto, secreto e 

sombrio

espaço comum  ausência de separação 

por género ou crime

custódia enquanto se 

aguardava a sentença



Renascimento 

ERGÁSTULO 

Itália, 1460 

não foi 
construída 
mas 
localizava-se 
idealmente 
junto ao centro 
politico 

proposta de prisão em 
edifício próprio

“Tinha uma só entrada 
pelo caminho da água. 
(…)” 

“encerravam-no (ao 
recluso) num dos quatro 
quadrados, 
correspondente à 
gravidade do delito pelo 
qual tinha sido 
condenado.”

proposta de celas 
comuns

 “ (...) utilização de 
fossos para a 
neutralização de 
odores (…)” 

separação por género 
e gravidade de delito

“(...) eram mandados 
a este edifício quem 
tinha feito algo pelo 
qual devia morrer, 
nunca saindo dali 
(…)” 

substituição da pena 
de morte pela pena 
perpétua neste tipo 
de prisão  

BRIDEWELL 

Inglaterra, 1553

construída 
anexada ao 
Hospital de 
Bridewell

“grandes dormitórios 
com janelas e portas 
gradeadas”

espaço comum primeiros edifícios 
destinados 
exclusivamente ao 
encarceramento de 
delinquentes 

“destinados a recolher 
vadios, mulheres 
levianas e, 
principalmente, os 
inúmeros mendigos 
(...)”

ZUCHTHAUSER 

Holanda, 

1595-97

constituída por 2 
edifícios idênticos: um 
para homens e outro 
para mulheres 

construção 
desenvolvida em volta 
de um pátio central para 
onde dão as salas de 
trabalho e os quartos 

1º sistema de 
cela individual

celas voltadas 
para um pátio 

1º sistema de 
separação por género

1º sistema de 
isolamento 
individual 

CARCERE 
NUOVE 

Itália, 1652-55

  início da arquitectura prisional moderna

SAN MICHELE 

Itália, 1701-04

construída 
anexada ao 
Hospital de 
San Michele

“planta rectangular com 
trinta celas dispostas 
por três pisos cada um 
com uma varanda” 

“Primeiro edifício 
(prisional) construído 
com celas e uma 
grande sala de 
trabalho.” 

pátio central coberto 
destinado a  sala de 
trabalho

1º sistema de 
cela exterior 

boa iluminação natural 
e ventilação devido ao 
sistema de cela 
exterior 

destinada a albergar 
jovens delinquentes 

Nome da 
Prisão

Localização Organização espacial 
e formal

Tipo de 
encarceramento

Condições gerais 
(luz-natural, ventilação, 

hierarquização) 

Objectivo / tipo de 
encarceramento



MAISON DE 
FORCE 

Belgica, 

1772-75

1ª prisão de tipologia 
radial

planta formada por 2 
edifícios octogonais 
concêntricos ligados 
nos ângulos pelos 
espaços das celas e 
das oficinas 

celas dispostas em oito 
claustros trapezoidais 

claustros hierarquizados 
conforme o crime 
cometido  

galerias de vigilância 
em contacto com 
paredes exteriores

celas individuais 
interiores

sistema de separação 
de presos do mesmo 
género segundo a 
idade, o tipo de crime 
e a duração da pena 

1º sistema de 
separação por tipo de 
crime cometido

casa de correcção 
para jovens 
delinquentes e 
criminosos 

reabilitação do 
recluso por via da 
educação e do 
trabalho 

1ª prisão projectada 
segundo a 
separação de 
reclusos

PANÓPTICO 

Inglaterra, 1789

não foi 
construída

1ª prisão de tipologia 
panóptica

planta circular com 6 
pisos 

espaço central 
completamente vazado 

torre de vigilância 
central com um único 
guarda permitindo uma 
observação total das 
celas

celas individuais 
exteriores

boa iluminação natural 
e ventilação devido ao 
sistema de cela 
exterior e  

rasgamento total dos 
pavimentos centrais 

1ª prisão onde o 
espaço é pensado 
com o propósito de 
alcançar a 
regeneração do 
delinquente e não só 
a sua punição

CHERRY HILL 
ou Eastern State 
Penitentiary 

EUA, 1822-29

1ª tipologia radial 
adaptada

sistema celular 

edifício desenvolvido em 
blocos ligados por 
corredores internos a 
uma área central de 
vigilância 

celas individuais 
exteriores e 
interiores 

celas em galeria  

celas com pé 
direito alto e 
abobadado 

boa iluminação natural 
e ventilação nas celas 
exteriores

reclusão solitária 
durante toda a 
sentença 

fazer sentir ao recluso 
que estava a cumprir 
um castigo

FRESNES 

França, 1898

longe de 
aglomerados 
habitacionais 

não intervém 
com o 
crescimento 
urbano 

1ª prisão de tipologia 
em espinha ou poste 
telegráfico 

organização reticulada  

pavilhões dispostos 
paralelamente entre si e 
perpendicularmente a 
uma galeria central 

percursos interiores 
fluidos 

1ª celas 
dispostas 
segundo a 
orientação solar 

boa iluminação natural 
e ventilação em todo o 
edifício 

ambiente menos 
severo que nas 
prisões radiais 

Nome da 
Prisão

Localização Organização espacial 
e formal

Tipo de 
encarceramento

Condições gerais 
(luz-natural, ventilação, 

hierarquização) 

Objectivo / tipo de 
encarceramento



BRANDENBURGO  

Alemanha, 

1927 

longe de 
aglomerados 
habitacionais 

não intervém 
com o 
crescimento 
urbano

1ª prisão de tipologia 
concêntrica ou em 
ferradura 
semelhante à 
organização 
programática da 
tipologia em espinha 

2 volumes de 
alojamento em forma de 
serradura posicionados 
simetricamente no 
centro da prisão, 
rodeados 
estrategicamente por 
outros volumes mais 
baixos

celas individuais 
e camaratas

boa iluminação natural 
e ventilação em todo o 
edifício 

preocupação em 
relação à segurança: 
reduzir possibilidade 
de fuga através da 
estratégia de 
organização do 
programa  

a prisão mantém a 
fluidez de percursos 
mas garante a 
reclusão  

o indivíduo devia 
encontrar a sua 
reabilitação em 
isolamento 

NORFOLK 

Inglaterra, 1934

longe de 
aglomerados 
habitacionais 

não intervém 
com o 
crescimento 
urbano

1ª prisão de tipologia 
pavilhonar

pavilhões separados e 
implantados segundo 
uma ordem espacial 

agrupamento de 
reclusos por classes

vigilância discreta  

trabalho em comum  

ambiente tende a ser 
menos intimidante e 
opressivo 

MCCC 
(Metropolitan 
Correctional 
Center of Chicago) 

EUA, 1975

localizada no 
centro da 
cidade  

forma e escala 
relacionadas 
com a 
envolvente 

1ª prisão de tipologia 
de supervisão directa 

2 volumes: um mais 
baixo com os espaços 
comuns e uma torre com 
a administração nos 
pisos inferiores e com o 
alojamento nos 
superiores   

supervisão central por 
um único guarda em 
cada piso 

celas individuais 
exteriores  

celas em 
pequenas 
unidades de 10  
a 12 reclusos 

boa iluminação natural 
e ventilação em todo o 
edifício 

preocupação com a 
ressocialização e 
reintegração dod 
reclusos 
aumento da 
privacidade do 
recluso 

Nome da 
Prisão

Localização Organização espacial 
e formal

Tipo de 
encarceramento

Condições gerais 
(luz-natural, ventilação, 

hierarquização) 

Objectivo / tipo de 
encarceramento

Nota: As transcrições presentes nas tabelas, encontram-se presentes nos textos acima pelo que não foram novamente referenciadas.
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 84| Casa de Correcção de Bridwell
Arq. Filarete

Londres, Reino Unido
1553

 85| Prisão de San Michele
Arq. C. Fontana 

Roma, Itália
1703-04

86| Maison de Force
Arq. Malfaison & Kluchman 

Gante, Bélgica
1775

Zuchthäuser
Amesterdão, Holanda

1595-97

Natureza Correctiva da Pena:
o recluso é reeducado através 

do trabalho

87| Panóptico 
(projecto)

J. Bentham 
1789
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83| Ergástulo (projecto)
Arq. Filarete

1460

1400

Espaços prisionais 
medievais: a prisão 
ocupa áreas preten-
centes a edifícios 
com outra função

Nascimento 
das casas de 

correcção
Príncipio Celular:
Reclusão Individual

1ª Vigilância Centralizada 
1ª Separação de reclusos 

por classes

Princípio Panóptico:
organização e controlo daos 

espaços e dos seus ocupantes

Carcere Nuove
Arq. Antonio del 

Grande
Roma, Itália

1652-55

Nascimento da 
Arq.prisional 

Moderna



141

1800 1850 19501900 2000

89| Eastern State Penitentiary 
Arq. J. Haviland 
Filadélfia, EUA

1825

93| Prisão de Fresnes 
Arq. F. H. Poussin 

Fresnes, França
1898

91| Prisão de Brandeburgo
    Arq. J. Haviland 
    Brandeburgo, Alemanha
    1835

90| Prisão Petite Roquette
    Arq. Louis-Hippolyte 
    Paris, França
    1830

94| Prisão de Norfolk
    Arq. Alfred Hopkins 
    Norfolk, EUA
    1927

92| Prisão de Pentonville
    Arq. J. Jebb
    Londres, Reino Unido
    1840

96| Metropolitan Correctional Center of Chicago
    Arq. Alfred Hopkins 
    Chicago, EUA
    1971-75

95| Penitenciária de Alcatraz
    Arq. Alfred Hopkins 
    São Francisco,EUA
    1934

88| Auburn Penitentiary
Arq. E. Lynds

Nova Iorque, EUA
1816

Sistema Auburniano
ou Sistema Silêncioso:

isolamento do recluso durante a 
noite e trabalho colectivo durante o 

dia, sempre em silêncio absoluto 

1ª aplicação do Sistema 
Pensilvaniano na Europa

1ª Tipologia em Espinha
Volumes paralelos entre 

si, unidos por um corredor 
central

Protótipo para as 
futuras Supermax

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos
1948

Prisões Suécas
1950-60
Método reabilitativo

1º modelo de Supervisão Directa 
ou Prisões de Nova Geração

1ª Tipologia em Pavilhonar
Complexo prisional compos-

to por vários pavilhões

1ª Tipologia em Ferradura
Volumes residenciais em forma de 
“U” centralizados na composição

1ª Prisão Aberta
Prisão de Witzwil

Suiça, 1891

Sistema Pensilvaniano 
ou Sistema Solitário:

isolamento completo do recluso 
durante a noite e durante o dia.

O trabalho é executado individual-
mentena na cela. 
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2010-17

97| Centro de Justiça e Prisão de Leoben
Hohensinn Architektur 

Leoben, Áustria
2002-2004

99| Prisão de Halden 
Erik Møller Arkitekter + HLM arkitektur 

Halden, Noruega
2002-2010

98| Prisão de East Jutland
Friis & Moltke 

Horsens, Dinamarca
2001-2006

100| Centro Penitenciario Mas d’Enric
AiB estudi d’arquitectes + Estudi PSP Arquitectura

Tarragona, Espanha
2005-12
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Prisões do século XXI
No início do presente século surgiram novas prisões projectadas, principal-
mente,nos países do norte da Europa. Estes estabelecimentos não são conhe-
cidos por introduzirem uma nova tipologia mas sim pela atenção com que o 
espaço é definido à escala humana e pela organização espacial de esque-
ma aberto, no qual os pavilhões distribuem--se livremente pelo meio natural. 
Neste modelo encontram-se disponíveis programas avançados de reeducação, 
que oferecem aos reclusos um leque variado de actividades, que têm como 
objectivo proporcionar ferramentas úteis ao processo de re-integração social.
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Espaços prisionais contemporâneos, um rumo extensível?

Após esta resumida e breve passagem pelos diferentes episódios que com-
põem a história da arquitectura prisional, compreende-se que a reabilita-
ção e o controlo/segurança constituíram as componentes que sempre se 
confrontaram para ter o papel principal na concepção prisional moderna. 
Como é evidente esta evolução teve impacto na arquitectura prisional. 
Deste modo, ao longo das transformações ideológicas a propósito da for-
mulação da consequência de um delito, as características do espaço pri-
sional foram-se alterando, conforme a importância reabilitativa e punitiva 
presente na altura.

O aparecimento do conceito de tratamento penitenciário, nos anos se-
guintes à Segunda Guerra Mundial, veio complementar a componente 
reabilitativa da reclusão, mas não conseguiu derrubar a obsessão dos anti-
gos reformadores pela disciplina e pelo controlo. 89 Esta teoria ressociali-
zadora, que conheceu o seu apogeu na América do Norte, onde as teorias 
preventivas especiais desempenhavam a finalidade última e única da pena, 
começa a desmoronar-se nos anos setenta, como se viu anteriormente, 
devido, entre outros factores, ao acentuado aumento das taxas de crimina-
lidade e de reincidência, que provocam um reforço punitivo. 

Por outro lado, os ataques terroristas e a criminalidade organizada, que 
têm pautado o início do século XXI, têm mantido o “aperto” das leis pu-
nitivas na maior parte dos países, mantendo a existência, bem marcada, 
desta dualidade antagónica entre a reabilitação e a punição. Esta dualida-
de teve implicações claras na forma de olhar para o espaço prisional. Os 
espaços marcados por uma segurança apertada e projectados segundo um 
objectivos punitivo fizeram com que o ideal penitenciário tão procurado 
e desejado pelos reformistas do início do século XIX, aquele em que a 
prisão transformava verdadeiramente os reclusos, continuasse igualmente 
distante. 

89. Norval Morris, David J. Rothman, op. cit., p. 224. 



Apesar do desenvolvimento dos direitos humanos fundamentais, da in-
tensificação do debate sobre os direitos e a dignidade dos indivíduos en-
carcerados, e de todas as declarações e organizações que lutam pela sua 
realização, estes continuam a ser desrespeitados e ignorados em muitos 
países. 

Transversalmente, sente-se cada vez mais a necessidade de encontrar no-
vas abordagens em relação aos métodos punitivos e aos espaços onde estes 
se aplicam. Inúmeros são os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos 
na área prisional, que mostram que grande parte dos reclusos não neces-
sita de um nível de vigilância tão elevado, e que o controlo excessivo e a 
falta de interacção social causam uma desadaptação severa que, por sua 
vez, tem implicações negativas na vida pós-reclusão. 

Assim, a grande transformação na arquitectura prisional das últimas três 
décadas tem sido a procura por um sistema de vigilância directo, no qual 
se promova uma relação próxima entre reclusos e guardas, amenizando 
a hostilidade hierárquica e promovendo o sentimento de “normalidade”. 

Várias prisões têm sido edificadas, principalmente nos países escandina-
vos como a Dinamarca, que apesar de não constituírem uma tipologia 
inovadora, integram experiências muito interessantes. Estas prisões des-
tacam-se pela forma como o espaço é definido à escala humana, pelo tipo 
de vigilância adoptado, pela inserção da prisão no contexto natural e pelo 
recurso a avançados programas de reeducação, que incluem actividades 
educativas, profissionais, recreativas, culturais e desportivas, que ocupam o 
período de reclusão e fornecem ferramentas importantes para a (re)inte-
gração no mercado de trabalho após a libertação.

A conjugação apropriada entre a segurança e o processo de reabilitação 
tem sido o foco principal dos arquitectos na projecção destes novos es-
tabelecimentos. A sua organização espacial e funcional deve ser conce-
bida em função de dois princípios-chave: a redução dos efeitos nocivos 
próprios de um período de encarceramento e a reabilitação conseguida 
através de estratégias que ajudem o recluso na conquista de competências 
que lhe proporcionem uma vida pós-reclusão, sem reincidências crimi-
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nais e sem problemas de reintegração social. 90 Estas premissas são válidas 
“mesmo em prisões com um nível de segurança elevado, onde a reabilitação e as 
iniciativas de cuidado são desenvolvidas correctamente e baseadas em ideais 
humanos, adaptadas para dar resposta às necessidades de segurança, disciplina 
e controlo.” 91

Esta nova abordagem ao conceito prisional, experimentada principalmen-
te nos países escandinavos, mostrou baixar radicalmente a taxa de crimi-
nalidade e de reincidência. A Holanda é exemplo disso, por ter diminuído 
em 43% o número de detidos na última década, por ter obtido um valor 
de apenas  10% de reincidência criminal 92 e por ter encerrado um número 
recorde de vinte e quatro prisões. Outro caso exemplar é a Suécia que 
também conseguiu diminuir, consideravelmente, o número de detidos. 

Infelizmente, os valores absolutos da população carcerária mundial têm 
vindo a aumentar. Países como os Estados Unidos da América, a China, a 
Rússia, o Brasil e a Índia continuam a ter uma elevadíssima percentagem 
de população encarcerada, que contribuiu para um aumento de 20% da 
população carcerária do mundo entre 2000 e 2015.93 A qualidade arqui-
tectónica das prisões destes países mantém-se ainda muito fraca e afasta-
da das concepções utilizadas nos países nórdicos

Sem sombra de dúvida que o modelo nórdico é um exemplo a ter em 
conta pelas melhores razões. A questão que se põe prende-se com a pos-
sibilidade de aplicar o mesmo modelo a países com questões económicas, 
sociais e culturais diferentes, como é o caso de Portugal.

90. Elisabeth Frasson, Francesca Giofrè, Berit Johnsen, Prison Architecture and Humans. Noruega: Cappelen 
Damm Akademisk, 2018, p. 253.  
91. Elisabeth Frasson, Francesca Giofrè, Berit Johnsen, op. cit., p. 254. 
92. Segundo os dados do World Prison Brief. Acedido a 6 de Junho de 2018, em: http://www.prisonstu-
dies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All.
93. Segundo os dados do Prison Studies. Acedido a 6 de Junho de 2018, em: http://www.prisonstudies.
org/news/more-1035-million-people-are-prison-around-world-new-report-shows.
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O caso português, utopia penitenciária nacional

Como anteriormente referido e analisado, o período estabelecido entre os 
finais do século XVIII e o início do século XIX foi marcado por profundas 
transformações, tanto na Europa como na América, que levaram a reformas 
legislativas e prisionais, dando origem à formação dos primeiros Códigos 
Penais e à edificação de penitenciárias. Trata-se de uma época de grande 
importância no movimento de humanização das penas e na evolução dos 
espaços carcerários, tema este que deu origem a um longo debate durante 
as décadas de Oitocentos.

O domínio penal e prisional português até ao século XIX não diferia muito 
dos restantes países, sendo caracterizada por penas corporais abusivas e por 
prisões imundas, cujo papel de pena raramente lhes era atribuído. Funcio-
navam sim como modo preventivo de garantir que o recluso não cometia 
outros delitos e não fugia até à data do seu julgamento. Tal como se verifi-
cava em contexto internacional, as prisões portuguesas também elas ocupa-
vam espaços pertencentes a edifícios com outras funções, geralmente caves 
de câmaras municipais, muralhas, castelos ou até mesmo casas senhoriais.
Uma das prisões mais emblemáticas da altura foi a Cadeia da Relação do 
Porto inserida num grandioso edifício que albergava também o Tribunal. O 
projecto, da autoria do arquitecto da Lisboa Pombalina Eugénio dos Santos 
e Carvalho (1711 - 1760), deu lugar à obra iniciada nos finais do Antigo 
Regime, em 1767. A prisão é marcada pela sua forte presença e relação com 
a cidade, destacando-se pelo contraste entre o espaço interior trapezoidal, 
labiríntico e complexo e a fachada  granítica, simples, austera e imponente. 
A sua escala e inserção no tecido urbano desempenham um papel cívico 
que através da demonstração do poder legislativo sobre a população tornava 
impossível esquecer o seu carácter punitivo. 

O edifício prisional, de planta poligonal, evidenciava a preocupação com 
a segurança através das paredes grossas de granito, das grades duplas nas 
janelas e das portas de ferro. No piso térreo, encontravam-se as enxovias 
de granito - espaços extremamente húmidos, escuros e frios, de encarcera-
mento colectivo, que tinham apenas um acesso por uma abertura no nível 
superior. 

103| Antiga Cadeia da 
Relação, actual Centro 
Português da Fotografia, 
projecto dos Arqs. Eduar-
do Souto Moura e Hum-
berto Vieira.



Ao nível do piso 1, encontravam-se os salões e a saleta para mulheres. 
Estes espaços, apesar de também se destinarem ao encarceramento colec-
tivo, apresentavam melhores condições que os calabouços do nível infe-
rior. Para os presos de estatuto social mais elevado e que podiam pagar o 
encarceramento estavam destinadas as celas individuais do segundo piso. 
Existia, portanto, uma separação de reclusos conforme o tipo de crime 
cometido, o seu estatuto social e a capacidade de comportar as despesas 
do encarceramento. 

As condições de salubridade vividas nesta prisão eram degradantes e tre-
mendas. Camilo Castelo Branco (1825 -1890), o maior escritor do ro-
mantismo português, esteve preso na Cadeia da Relação do Porto por 
duas vezes. No seu livro Memorias do Carcere, descreve a sua impressão ao 
entrar pela primeira vez na prisão “Não estranhei o ar glacial, e pestilento, 
nem as paredes pegajosas de humidade, nem as abobadas profundas e esfumea-
das dos corredores, que me conduziram ao meu quarto.”.94

Este edifício manteve-se em funcionamento até ao século XX, ignorando 
as filosofias iluministas e as políticas reformadoras vigentes no período 
oitocentista. Em 1974, após a Revolução de 25 de Abril, a prisão fecha as 
suas portas e os reclusos são transferidos para o Estabelecimento Prisional 
do Porto, apesar da sua construção ainda não se encontrar concluída.

Em 1790, com a publicação de L’ état dês prisons, dês Hôpitaux et dês mai-
son de force en Europe au XVIII eme siécle de John Howard, são divulgadas 
as condições, por ele presenciadas, em algumas das prisões portuguesas. 
O autor critica o recurso recorrente ao encarceramento colectivo em en-
xovias, onde os reclusos se encontravam amontoados em espaços de di-
mensões reduzidas e sem as mínimas condições de higiene. Como ponto 
positivo, Howard aponta a separação de reclusos por género e o empenho 
da Casa da Misericórdia em auxiliar os condenados. 95

94. Camillo Castello Branco, Memorias do Carcere, Lisboa, Livraria Editora e Oficinas Typographica e de 
Encadernação, 1906, p. 59.
95. Cfr. Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano, op. cit., p.47 
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As leis que comandavam as punições apoiavam-se nas Ordenações. 96 As  
Ordenações eram compreendidas penas corporais atrozes, como a mu-
tilação, acompanhadas de exposição pública e a pena capital para crimes 
mais graves.

A implantação de um sistema penitenciário era necessária e urgente mas 
para isso seria necessário que as perspectivas social, penal e política fossem 
profundamente alteradas, dando lugar a um pensamento liberal que acei-
tasse as mudanças penais que dele adviriam. A Revolução Liberal Portu-
guesa de 1820, ao acender a discussão sobre o sistema penal e as condições 
do quotidiano prisional, foi o passo fundamental para o despertar de uma 
nova consciência prisional.

Partindo dos princípios defendidos na Revolução Francesa e ulteriormen-
te reafirmados pela Revolução Liberal, a liberdade era o bem supremo 
inerente ao Ser Humano, pelo que a punição criminal deveria passar pela 
sua perda,  atingindo a alma e não o corpo como acontecia, até à data, 
com castigos corporais. No entanto, até que a pena prisional fosse aceite e 
tomada como pena por excelência, houve um grande caminho a percorrer. 

Nas décadas sucedentes à Revolução, Portugal atravessa um período de 
grande instabilidade política e social que inviabiliza o sucesso das refor-
mas penais lançadas. No entanto, o interesse pelos assuntos prisionais não 
fora esquecido pelo que após a promulgação da Carta Constitucional de 
1826, onde é abordada a importância de melhorar as condições de salu-
bridade e conservação das cadeias, de separar os reclusos por categorias 
(crime cometido, género, idade e condição social) e de orientar o papel 
dos guardas dentro das prisões, é decretada uma lei, nesse mesmo ano, que 
proíbe a existência de prisões subterrâneas e exige visitas periódicas de 
revisão às cadeias.

96. Diz respeito à compilação de ordens e normas jurídicas que foram elaboradas ao longo da história do 
direito português, antes de ter sido decretado o primeiro Código Penal. Foram extintas definitivamente 
com a publicação do Código Civil de 1867. Cfr. José Guardado Lopes, Achegas para a história do Direito 
Penitenciário Português, Separata do Boletim do Ministério da justiça nº 430, Lisboa,  José Guardado 
Lopes, Achegas para a história do Direito Penitenciário Português, in separata do Boletim do Ministério 
da Justiça, nº 430, Lisboa, [s.n.], 1995. 
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104| Penitenciária de Lis-
boa, 1873.

Quase duas décadas depois, em 1843, é aprovado o “Regulamento Pro-
visório da Polícia das Cadeias,” que levanta, pela primeira vez, a questão 
da importância da aplicação de um regime penitenciário regenerador, que 
reconstituísse a moral corrompida dos criminosos e devolvesse a ordem 
e a segurança tão estimados pela sociedade da época. Este documento 
atesta ainda a oposição ao encarceramento em calabouços ou masmorras, 
anteriormente já declarado pela Lei de Setembro de 1826.

Ao longo deste século, os avanços reformistas vividos em contexto in-
ternacional tiveram um forte impacto nos primeiros liberais portugueses, 
pelo que as questões criminais foram ganhando cada vez mais relevo tanto 
para a sociedade como para os peritos no assunto. Torna-se assim um 
importante tema de debate e reflexão que deixa de ser ignorado. Embora 
a pena de prisão já se encontrasse presente na legislação portuguesa pelo 
menos desde o Século das Luzes, os avanços e recuos processuais apenas 
permitiram a sua consolidação na segunda metade de Oitocentos, algu-
mas décadas posteriores à Revolução Liberal.
A partir do século XIX, deu-se um movimento de extensa renovação le-
gislativa com o objectivo de abolir, definitivamente, as duras práticas do 
Antigo Regime 97 e de as substituir por um sistema penal mais justo e 
imparcial  assente nos valores próprios do pensamento liberal que toma-
ram posse nos vários domínios da nação portuguesa. As prisões da altura 
encontravam-se em péssimas condições e com uma sobrelotação conside-
rável devido à ineficácia e morosidade processuais características da época.

Os exemplos de prisões mais paradigmáticas anteriores à implementação 
do regime penitenciário dizem respeito às prisão do Limoeiro e às Ca-
deias do Aljube, estabelecimentos conhecidos pela incongruência entre as 
reformas decretadas e a sua aplicação prática nas condições prisionais, o 
que levantou duras críticas ao seu funcionamento e à necessidade premen-
te de uma reforma penal.

97. Por “Antigo Regime”  pretende-se fazer referência aos modos e costumes característicos das sociedades 
europeias entre os séculos XV e XVIII e não à sua concepção original referente ao sistema social e político 
aristocrático francês.
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105| Construção da 
Cadeia Penitenciária de 
Lisboa, 1885.

Com base nos ideais provenientes da Revolução Francesa, o Estado Libe-
ral lutou pela integração, normalização, moralização e segurança do corpo 
social português que “passava por um efectivo controlo das classes perigosas.” 
Era assim necessário gerir a pobreza do país e afastar todos aqueles que 
poderiam  constituir uma ameaça à segurança pública, pelo que foram 
construídos novos estabelecimentos de confinamento como cadeias, casas 
de correcção, asilos e colónias agrícolas.

A decretação do primeiro Código Penal Português em 1852, consagrou-
-se como o 1º grande passo nacional no processo de humanização das 
penas. Embora não tenha primado pela criatividade, visto representar uma 
duplicação, quase integral, dos Códigos de França, Espanha e Nápoles; e 
não tenha instituído nenhum sistema celular penitenciário, o que mostra 
o atraso de Portugal em relação à prática das medidas internacionais pe-
nitenciárias, revelou-se bastante significativo por abolir as penas corporais 
e por propor para a sua substituição a pena prisional “que passa agora a ser 
o tipo normal de sanção criminal.” 98 

O facto de ter posto termo à crueldade das Ordenações, e de ter promo-
vido a importância do melhoramento das condições de saneamento em 
espaço prisional, a necessidade de restauro dos estabelecimentos antigos 
e a revisão da qualidade de nutrição dos reclusos, não foi suficiente, uma 
vez que ainda se encontrava distante do sentido moderno do conceito de 
prisão que visava a regeneração e a readaptação do sujeito à sociedade. A 
realidade prisional portuguesa estava longe de alcançar a concretização 
dos ideais almejados pelos teóricos, em virtude da complexa realidade po-
lítica e financeira do século XIX, do enquadramento económico-social do 
país, do manifesto atraso da dominação capitalista e dos elevados níveis 
de emigração. As nossas prisões eram insuficientes e as existentes, além 
de se encontrarem sobrelotadas, mantinham-se desadequadas aos fins 
enunciados. Pelas razões acima enumeradas, as cadeias eram consideradas 

98. José António Barreiros, As instituições criminais em Portugal no século XIX: subsídios para a sua 
história. Análise Social. Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, vol. XVI, nº 
63, 1980, p.593.



verdadeiras escolas de crime, que em vez de terem um papel regenerador, 
corrompiam ainda mais os criminosos. Era portanto necessário uma re-
forma total dos estabelecimentos e do modo de vida dos reclusos.

Uma vez implantado definitivamente o liberalismo em Portugal, no ano 
de 1867 dá-se uma grande Reforma que foi determinante para a aproxi-
mação aos valores humanistas próprios da época. A conhecida Reforma 
Penal de Barjona de Freitas além de introduzir, no contexto nacional, o 
regime de prisão celular com penas que deverão ser cumpridas em peni-
tenciárias, decretou a abolição da pena capital para crimes civis99 e a sua 
substituição pela prisão maior celular perpétua.100 Portugal consagrou-se 
desta forma um dos primeiros países a incluir a abolição da pena de morte 
no seu sistema penal, seguindo os ideais iluministas defendidos pelo mar-
quês Cesare de Beccaria. Nesta Reforma é igualmente suprimida a pena 
de trabalhos públicos, 101 que é substituída pela prisão maior celular 102 e 
pela pena de degredo.103 

A proposta previa ainda a aguardada instituição do sistema filadelfiano 
de isolamento absoluto, a educação moral e o trabalho obrigatório. O tra-
balho ganha uma nova importância no espaço prisional, passando “a ser 
visto como conteúdo habitual do tempo de permanência na nova prisão celular, onde 
o trabalho passa a ocupar um conteúdo central da pena. Legitimado pelo seu potencial 
moralizador.” 104 

Para que o novo regime seja posto em prática, é necessário que a arquitec-
tura dos estabelecimentos prisionais seja transformada, pelo que é decre-
tada a construção de três penitenciárias, uma em Lisboa (para homens) e 
duas no Porto (uma para homens e outra para mulheres).

99. Em 1852 a pena de morte já tinha sido abolida para crimes políticos. Em 1867 é abolida para crimes 
civis, porém, mantém-se para crimes de traição durante a guerra. É abolida, totalmente, em 1976 pela 
Constituição da República Portuguesa.
100. Ver definição de “prisão maior celular perpétua”, nas páginas anteriores ao Sumário desta dissertação.
101. Ver definição de “pena de trabalhos públicos”, idem.
102. Ver definição de “prisão maior celular”, idem. 
103. A este propósito consultar Maristela Toma, A pena de degredo e a construção do império colonial,  
Métis, História e Cultura, nº 5, 2006, pp. 437- 443.  
104. Igor Kaiser Gomes, Revista de Historia de las Prisiones, nº 4, pp. 114 - 117, 2017. 
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Em 1873 é iniciada a edificação da Penitenciária de Lisboa. Como exem-
plo típico da tipologia radial. A primeira prisão celular do país, deveria 
ser construída dentro dos limites da cidade mas fora dos pontos de maior 
aglomeração populacional. As características da localização escolhida - 
terreno situado em Campolide e afastado do núcleo habitacional - evi-
denciam as preocupações higienistas baseadas na exposição solar, qualida-
de do solo e arejamento, amplamente discutidas desde a época das Luzes.

A penitenciária abre as suas portas em 1885 surgindo, quase de imediato, 
críticas ao seu funcionamento. Tal como antes referido, o regime peniten-
ciário em vigor, decretado pela Reforma de 1867, foi o modelo pensilva-
niano, isto é, o isolamento e a separação total dos reclusos, tanto de noite 
como de dia e trabalho obrigatório desenvolvido dentro das suas celas. 
Fora das celas era obrigatório o uso de capuz de modo a que os conde-
nados não pudessem ser reconhecidos por outros reclusos e o silêncio era 
imperativo em qualquer situação que não fosse a comunicação, quando 
concedida, com os guardas. 

As críticas ao novo sistema penitenciário incidiam em diversas realidades. 
O facto de se encerrarem homens novos, activos, habituados ao trabalho 
no campo, em celas onde permaneciam em completo isolamento  coo a 
estados de apatia e depressão que levavam por vezes ao suicídio. Por outro 
lado, era manifesta a inexistência de colónias penitenciárias, de associações 
de cadeias para correccionais e para preventivos, as colónias penitenciárias, 
as associações de protecção aos ex-detidos e a liberdade condicional. 105 
Por estes motivos, o sistema pensilvaniano que entrou em vigor aquando 
da inauguração da prisão foi substituído em 1913 pelo sistema auburnia-
no. 

No entanto, e tendo em conta que o panorama das cadeias portuguesas 
dos finais do século XVIII correspondia aos espaços imundos, labirínticos 
e degradados da Cadeia da Relação do Porto e da Cadeia Central de Lis-

105. Maria José Moutinho Santos, op cit., p. 66. 



boa (Limoeiro), a Penitenciária de Lisboa constituiu um grande avanço 
dentro da arquitectura prisional do país, tanto a nível tipológico - simetria, 
funcionalismo e racionalismo da planta - como também pela inovação 
construtiva presente na utilização de novos materiais.106

O desenho da penitenciária lisboeta passou pelas mãos de três engenhei-
ros - Joaquim Júlio Pereira de Carvalho, Luiz Victor le Cocq d’ Oliveira 
e Ricardo Júlio Ferraz - que projectaram três modelos diferentes para a 
prometida primeira utopia celular portuguesa, segundo as exigências de 
um sistema penitenciário que já se considerava desactualizado nos restan-
tes países europeus.

Por impedimentos pessoais, os dois primeiros engenheiros são afastados 
da concretização da penitenciária. É o eng. Ricardo Júlio Ferraz que, após 
a visita às prisões de Pentonville em Londres e de Louvain nos arredores 
de Bruxelas, e passados dez anos desde o início do projecto, lança a pro-
posta definitiva que virá a ser construída segundo o modelo de Louvain.107

A penitenciária encontra-se dividida em áreas com funções diferentes 
que, pela sua disposição e forma, asseguram o correcto funcionamento do 
sistema regenerador vigente. A essas áreas correspondem o corpo da fa-
chada (com zona residencial para funcionários); o corpo onde se instalam 
a administração; o corpo prisional de planta panóptica radial, com seis 
braços de alas   (A, B, C, D, E e F), com 568 celas, irradiando de um ponto 
central (zona de vigilância) e, por fim, o hospital.  

106. Adriano Ricardo dos Santos Reis, Um limite, uma prisão na memória: entre o isolamento e a rein-
serção. Porto, Faup, 2008. 
107. A prisão de Louvain, inaugurada em 1860, adoptou o regime de separação celular total segundo 
o regime pensilvaniano. No entanto, ao contrário das restantes prisões onde vigorava o mesmo sistema 
penitenciário e eram apontadas consequências desastrosas tais como graves problemas mentais e até o sui-
cídio, em Louvain o sistema foi aplicado de forma diferente, levando a prisão a ser considerada como um 
modelo a seguir. O sistema de reclusão era aplicado “somente” durante dez anos, seguindo-se o isolamento 
nocturno e trabalho durante o dia para o restante cumprimento da pena, o que mostra a importância dada 
à educação e moralização dos reclusos. Era também concedida a visita dos familiares.
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O acesso ao interior do espaço de encarceramento é feito por um vazio, 
enquadrado por um arco quebrado, localizado no meio do corpo central 
da fachada. As características do sistema penitenciário exigiam a perma-
nência constante de funcionários dentro do estabelecimento, pelo que foi 
necessário incorporar uma área residencial no corpo da fachada. Seguindo 
pelo corredor que atravessa a residência, encontramos o volume da admi-
nistração que, por sua vez, dá acesso ao edifício prisional.

No centro da área prisional, propriamente dita, formada por um pequeno 
volume hexagonal de estrutura metálica, representativa das novas técnicas 
de engenharia e de produção industrial próprias do século XIX, “concen-
tram-se os agentes da recuperação - educação moral e religiosa e profissional 
- considerados fundamentais para a reforma do prisioneiro,” 108 ou seja, cinco 
anfiteatros, uma capela e cinco salas de aula onde os ensinamentos mo-
rais eram conjugadas com a educação escolar. A propósito deste espaço 
nuclear da penitenciária, Maria da Conceição Trigueiros afirma que “ao 
englobar o ensino e o trabalho, nestes programas maciços e geométricos, exprime 
esta imbricação das concepções monásticas e medievais de penitência com as do 
funcionalismo do séc. XIX.” 109

As alas carcerárias correspondem a grandes corpos rectangulares de qua-
tro pisos, vazados ao centro, cujas aberturas das celas encontram-se viradas 
para o corredor central. O segundo e terceiro pisos possuem galerias de 
estrutura em ferro que acompanham toda a extensão do piso, permitindo 
a circulação dos guardas por todas as celas. 

Como anteriormente referido, as características do sistema penitenciá-
rio condicionam e impõem uma acção directa em relação à Arquitectura. 
Segundo o sistema de Filadélfia, os espaços comuns de encarceramento 
foram abolidos e substituídos pelo confinamento celular individual. Des-
ta forma, a concepção celular ganhou uma importância acrescida dentro 

108. Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros, Da prisão à cidade punitiva, Lisboa, FAUTL, 
2000.  
109. Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros, idem. 
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desde sistema, no qual se acreditava que o espaço-chave para uma rege-
neração bem sucedida seria a cela, pois é dentro dos seus limites que o 
recluso passará quase a totalidade do seu tempo de pena. Como tal, as 
características para uma cela ideal foram amplamente debatidas durante o 
século XIX, com o objectivo de encontrar as condições perfeitas de habi-
tabilidade celular que permitissem uma reabilitação eficaz.

Os espaços do complexo prisional comportam uma atenção inovadora em 
relação à salubridade e condições que na altura se consideravam apropria-
das. Ferraz evidencia essa mesma preocupação em relação às condições 
sanitárias das celas, ao propor o uso de vasos hidráulicos inodoros e um 
sistema de ventilação que proporcionava um arejamento natural bastante 
eficaz. Outra estratégia que permitiu avançar na procura por uma concep-
ção higienista consistiu na separação da cozinha e do hospital do edifício 
principal. Desta forma os odores que poderiam ser prejudiciais à saúde 
dos reclusos eram neutralizados. 

Segundo o sistema penitenciário, o recluso deveria praticar diariamente 
exercício físico no exterior para se manter saudável e contrabalançar a 
inércia da reclusão celular. No entanto, a condicionante de ser em total 
isolamento e silêncio mantinha-se. Para que estas exigências fossem aten-
didas foi necessário procurar novas soluções arquitectónicas que se mate-
rializaram na construção de pequenos pátios triangulares adossados às alas 
de encarceramento. Os pátios isolados de cada ala desenvolviam-se em 
torno de um torreão - ponto de vigilância - permitindo que um só guarda 
fosse capaz de observar todos os reclusos que praticavam exercício nos re-
creios de isolamento localizados abaixo do seu olhar, materializando, uma 
vez mais, o conceito de vigilância total Benthaniana. 110 

É de sublinhar, uma vez mais, a importância revolucionária que a primeira 
penitenciária portuguesa e o regime por ela adoptado tiveram no âmbito 
punitivo nacional oitocentista, tanto a nível da engenharia e da arqui-

110. Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano, Penitenciária Central de Lisboa: A Casa do Silêncio e o 
despontar da arquitectura penitenciária em Portugal, Lisboa, FLUL, 2010, p.161. 
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tectura, como também a nível social e penal. Contudo, a implementação 
do sistema penitenciário não pode ser considerado como um acto bem 
sucedido, uma vez que este previa três fases, sendo elas: a construção de 
cadeias para preventivos, a construção de penitenciárias e o desenvolvi-
mento de medidas de integração social como colónias agrícolas, liberdade 
condicional e as associações de protecção aos presos, 111 e na prática ape-
nas a implementação de penitenciárias (Lisboa, Santarém e Coimbra) foi 
cumprida, deixando os outros dois pontos esquecidos.

Como tentativa de resolução dos problemas inerentes à esfera penitenciá-
ria nacional e um ano antes da inauguração da Penitenciária de Lisboa, 
surge uma nova Reforma Penal, em 1884, onde são abolidas certas penas, 
como a expulsão definitiva do reino, a perda de direitos políticos, a pena 
de trabalhos públicos, a pena de degredo e a pena perpétua. No entanto, 
e como já se tem vindo a antecipar, as realizações no domínio da refor-
ma prisional durante a última metade do século XIX nem sempre foram 
concretizadas regular e eficazmente. Muitas das intenções não passaram 
de desígnios enunciados que, por constantes retrocessos e incapacidade de 
realização por parte dos governos da altura, nunca foram levados avante. 

Com a Lei de 6 de Julho de 1893, deram-se algumas melhorias no cum-
primento do sistema penitenciário sendo de salientar a suspensão da pena 
a delinquentes primários, condenados em pena correccional e a liberdade 
condicional após o cumprimento da primeira parte da pena.

Já no século XX, em 1901, e concomitantemente à inauguração da pe-
nitenciária de Coimbra, é publicado o Regulamento das Cadeias Civis do 
Continente do Reino e das Ilhas, no qual se destacavam preocupações de 
índole social, relativas ao trabalho e à preparação dos guardas prisionais 
para que, consequentemente, a reinserção dos reclusos fosse bem sucedida, 
evitando a reincidência. Este regulamento regeu a execução da pena de 
prisão nos estabelecimentos portugueses até à publicação da Reforma da 
Organização Prisional de 1936.

111. Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano, op cit., p.185. 
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Com a aproximação do fim da monarquia, as críticas por parte dos re-
publicanos ao modelo penitenciário pensilvaniano, apoiado pelo regime 
monárquico, tornaram-se cada vez mais intensas. Este era acusado de ser 
retrógrado e tradicionalista, o que inviabilizava a concretização de pro-
gressos no processo criminal e arquitectónico.

A Implementação da República Portuguesa a 5 de Outubro de 1910 traz 
consigo a mudança mental e a transformação estrutural do sistema que 
os republicanos tanto ansiavam: a abolição do modelo pensilvaniano e do 
respectivo uso do capuz e a implementação do modelo auburneano em 
1913, testado pela primeira vez na Penitenciária de Lisboa. Este modelo, 
como já foi referido, apesar de manter o silêncio obrigatório, substitui o 
trabalho dentro das celas pelo trabalho conjunto em oficinas.

Ulteriormente à Constituição de 1933 de implantação do Estado Novo, 
surge um dos desenvolvimentos de maior relevância para o progresso pe-
nitenciário português, conhecido por Reforma da Organização Prisional 
de 1936.  O documento enunciava que“as condições de construção, instalação 
e localização dos edifícios (prisionais) são péssimas e os estabelecimentos insu-
ficientes para o número de reclusos, donde os excessos de lotação prejudiciais à 
acção disciplinar e educativa, pois os reclusos vivem em promiscuidade inadmis-
sível – presos preventivos ao lado de condenados, anormais ao lado de normais, 
delinquentes ocasionais ao lado de homens endurecidos no crime.” 112 Conside-
rava-se que o facto de não haver separação entre os presos preventivos e os 
condenados potenciava a inserção dos primeiros na subcultura prisional, 
aumentando o efeito criminógeno.

Posto isto, e através da propaganda do Regime Fascista, conhecida por 
“Justiça do Estado Novo,” na qual se considerava que só com uma rede 
sólida de estabelecimentos prisionais se alcançaria a justiça por todo o 

112. Relatório da Comissão de Estudo e Debate da Reforma do Sistema Prisional, 2004, p.13 apud Valdemar 
Guerreiro, A posição jurídica do recluso face à reforma penitenciária de 2009, Revista da Faculdade de 
Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto, vol. 2, nº 2, 2013, p.182.



país,113 foi proposta a construção de vários tipos de estabelecimentos ade-
quados ao tipo de crime e pena, sendo eles as prisões-gerais, as prisões-
-escola (para criminosos dos 16 aos 25 anos de idade), as prisões-asilo, as 
prisões-sanatório, as prisões-maternidade, as prisões-políticas e os Esta-
belecimentos para presos de difícil correcção. A reforma previa ainda a 
criação de albergues para instalar as famílias dos reclusos aquando das 
visitas e de colónias que se destinavam a empregar os presos depois da 
pena ser cumprida.

A ideia de individualização das penas materializa-se através da divisão das 
cadeias em três tipos: para regime de penas curtas existiam as Comarcãs,114 
de sistema celular (até seis meses), com o objectivo de evitar a corrupção 
e de intimidar os reclusos; no caso de regime de penas de prisão longas 
as Centrais, para penas de prisão simples (até três anos) e, finalmente, as 
Penitenciárias, para penas de prisão maior (superiores a três anos).  

O Estado Novo necessitava também de garantir a justiça política auto-
ritária pelo que surgem as cadeias para presos políticos em edifícios com 
outras funções. Estes espaços associam-se a novas ferramentas de tortura 
e dispositivos de controle, que acompanham todo o Regime representan-
do uma posição marcante na história da arquitectura prisional do país. São 
de destacar a Cadeia do Aljube, a prisão do Forte de Caxias, a Cadeia de 
Peniche, a PIDE do Porto e o Campo de Concentração do Tarrafal, em 
Cabo Verde.

A Prisão de Caxias resulta da reconversão do Forte de D. Luís I, construí-
do entre 1879 e 1886 e integrado no Campo Entrincheirado de Lisboa. A 
prisão do concelho de Oeiras é inaugurada em 1935 pelo Regime para o 
encarceramento de presos políticos. A organização espacial e a sua arqui-
tectura foi pensada de forma a potenciar os mecanismos de clausura e de 

113. Cristina Marinho; Nuno Pinto Ribeiro; Tiago Daniel Lamolinairie de Campos Cruz, Direto e re-
presentação | Law and Performance, Porto, Centro de Estudos Teatrais da Universidade do Porto, 2014, 
p.182. 
114. O projecto para a rede das Cadeias Comarcãs portuguesas é entregue ao arquitecto Cottinelli Telmo, 
autor de diversas obras públicas modernistas no período estadonovista. 
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tortura, com especial ênfase para a tortura do sono. Esta prisão foi a que 
mais presos políticos recebeu, tendo sido desactivada como prisão estado-
novista em 1974 na sequência da Revolução de 25 de Abril. Nos dias que 
correm, mantém o seu funcionamento como prisão civil.

A Cadeia de Peniche parte também do reaproveitamento de um forte, 
neste caso o de castelo da vila de Peniche, erguido entre 1557 e 1570. A 
sua proximidade ao mar foi vista como a condição (supostamente) ideal de 
impedimento à fuga de prisioneiros.115 Através da estrutura arquitectónica 
da prisão, foi possível potenciar o ambiente de total clausura do espaço. 

Tanto na Cadeia de Peniche como na de Caxias, os parâmetros segui-
dos para a definição do tamanhos das celas, janelas, mobiliário, etc., eram 
iguais. Tal como nas prisões Comarcãs, o Parlatório encontrava-se num 
lugar privilegiado na vida da prisão e na sua organização espacial.

Citando o arquitecto Rodrigues Lima, a Reforma de 1936 que também 
“estabeleceu o regime interno das prisões, as normas para a execução das sanções 
privativas da liberdade, a estrutura das curtas penas de prisão, o regime das 
longas penas privativas de liberdade, (…) as directrizes a observar na constru-
ção dos edifícios, as novas orientações a seguir quanto aos serviços de observação 
dos reclusos (…), permitiu a criação de um serviço social dentro das cadeias e 
tornou o trabalho obrigatório para todos os presos (…).” 116

O regime progressivo já lançado em Portugal em 1927, em virtude da 
instabilidade social e do aumento da criminalidade, é adoptado e reafir-
mado pela reforma. Este sistema, idealizado por Hyde de Neuville, em 
1828, baseia-se na individualização da pena e na regeneração do crimino-
so, consistindo na partição da pena em quatro fases com igual duração. A 
primeira consiste no isolamento celular, na segunda o isolamento passa a 
ser só nocturno e durante as refeições, as outras actividades como o tra-
balho, a escola e a religião moral são realizadas em conjunto. Na terceira 

115. No entanto Álvaro Cunhal e outros reclusos conseguiram fugir.
116. Raul Rodrigues Lima, op cit., p. 154. 
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fase o isolamento é feito apenas durante o descanso e, dependendo do seu 
comportamento, poderá dormir em camaratas. Na última fase, o recluso 
ganha a confiança da direcção e dos guardas o que lhe permite uma vida 
dentro da cadeia com mais regalias.

Entre 1944 e 1945 foi criado o primeiro Tribunal de Execução de Penas, 
através da Lei de 16 de Maio de 1944, com o objectivo de regulamentar 
todos os estabelecimentos prisionais portugueses e, além de outras fun-
ções, intervir na relação entre a administração e os reclusos. Este decreto 
teve uma enorme importância para o progresso da legislação portuguesa.

Poucos dias após a Revolução de 25 de Abril, a Cadeia Civil do Porto foi 
desactivada por motivos de segurança, tendo os reclusos sido transferidos 
para o novo Estabelecimento Prisional do Porto, em Custóias, que ain-
da se encontrava em construção. Este edifício, projectado pelo arquitecto 
Raul Rodrigues Lima, começou a ser construído em 1961, pela mão de 
230 reclusos da Cadeia Civil da cidade pertencentes à Brigada de Traba-
lho Prisional do Porto.117 A tipologia adoptada no projecto inicial sofreu 
várias alterações até chegar à tipologia em “poste telegráfico”.  Este esta-
belecimento prisional faz parte de um dos casos de estudo analisados no 
presente trabalho, pelo que  será abordado com mais detalhe no capítulo 
Polaridades.

Após a Revolução de 25 de Abril de 1974 e as profundas transformações 
políticas, sociais e económicas subsequentes, surge em 1979 uma das re-
formas penitenciárias mais importantes para o sistema prisional portu-
guês. Esta baseava-se fundamentalmente na importância que o Estado 
confere ao processo de regeneração do encarcerado e no cumprimento 
dos seus direitos enquanto cidadão, em conformidade com as orientações 
europeias provenientes da ONU e do Conselho da Europa. 

117. Estabelecimento Prisional do Porto justica.gov.pt. 



Uma vez mais, no processo evolutivo do contexto carcerário nacional, é 
reforçada a ideia de que para se alcançar uma reabilitação do recluso bem 
sucedida, e diminuir a prática criminal e consequente taxa de reincidência, 
é essencial criar ocupações educativas e sociais, tais como aulas, traba-
lho, actividades em conjunto, etc., que serão decisivas para o sucesso da 
reinserção social. Além disso, foram tomadas medidas de flexibilização 
do cumprimento da pena, que contribuíam para uma maior aproximação 
ao mundo extra-muros, de forma a que, após a libertação, o recluso não 
tivesse muita dificuldade em integrar-se na sociedade. Preocupações com 
o vestuário, a alimentação, a correspondência e as saídas também foram 
tidas em conta neste documento.  

O sistema judicial é assim transformado pela democratização da sociedade 
portuguesa que, através da redução e concentração das cadeias existentes 
e da transformação das prisões políticas em edifícios com um propósito 
diferente, tenta corrigir as práticas prisionais estadonovistas. 

“Em Caxias, o reduto norte foi integrado no sistema criminal (civil) mantendo 
ainda hoje a função prisional. Já no Porto, as instalações da PIDE foram trans-
formadas em Museu Militar incorporando algum espólio da própria PIDE. 
O mesmo aconteceu em Peniche e no Tarrafal, onde se pretende manter viva a 
memória colectiva e assim reforçar os valores democráticos.” 118

Por volta da década de 70, o encantamento com a acção regeneradora da 
máquina prisional começa a desmoronar-se devido ao aumento da taxa 
de reincidência. Como tal, as atenções passam a centrar-se, essencialmen-
te, na melhoria e manutenção das condições de detenção, chegando-se a 
equacionar a hipótese da instituição prisional acabar.
Em 1982, é publicado o Novo Código Penal Português, seguido pelo Có-
digo do Processo Penal de 1987, que acompanharam as medidas tomadas 
pelas reformas anteriores.

118. Cristina Marinho; Nuno Pinto Ribeiro; Tiago Daniel Lamolinairie de Campos Cruz, Direto e re-
presentação | Law and Performance, Porto, Centro de Estudos Teatrais da Universidade do Porto, 2014, 
pp.198/199. 
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O processo de transformação do sistema prisional português foi lento e 
moroso, tendo sido alvo de constantes críticas ao longo dos séculos. Ape-
sar de todas as tentativas de melhoramento dos espaços prisionais e dos 
regimes que os acompanham, materializadas em reformas, o cenário den-
tro das prisões continuou a ser degradado e caracterizado pela falta de 
segurança e de higiene. Nos dias que correm, a situação não se alterou 
muito. As más condições de vida dentro dos estabelecimentos prisionais 
portugueses agravou-se consideravelmente devido, em grande parte, ao 
fenómeno da sobrelotação. 

Posteriormente à revolução dos cravos, a percentagem da população pri-
sional portuguesa tem vindo a aumentar consideravelmente devido, em 
parte, ao aumento de imigrantes do leste, dos PALOP (Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa) e das minorias étnicas, principalmente de 
etnia cigana. Este tipo de grupos minoritários têm dificuldade em inte-
grar-se na sociedade portuguesa pelo que originam, por vezes, confron-
tos.119 Por outro lado, o aumento da criminalidade e, consequente aumen-
to da taxa de encarceramento, deveu-se ao crescente consumo e tráfico de 
droga em Portugal, verificado ao longo dos anos oitenta.

Estes factores desencadearam as percentagens elevadíssimas de encarce-
rados no fim do século, estando na sua maior parte acusados de crimes 
relacionados com estupefacientes. O consumo de droga no interior das 
prisões também aumentou, o que associado à transmissão de doenças in-
fecto-contagiosas, agravou, mais ainda, o estado degradante do quotidiano 
dentro dos estabelecimentos prisionais portugueses.

O Código Penal de 1993 aumentou a pena para delitos relacionados com 
droga, o que continuou a agravar a situação de sobrelotação carcerária, 
tendo a percentagem atingido o seu valor mais elevado em 1998. Segundo 
a Lei de 1979, cada recluso teria direito a uma cela individual, no entanto, 
esse direito tem sido constantemente esquecido devido ao número eleva-
díssimo de reclusos por prisão. 

119. António Dores (org.), Prisões na Europa. Um debate que apenas começa, Oeiras, Celta Editora, p. 96 
apud Donzília Coelho, A evolução do quotidiano prisional em Portugal: O caso da cadeia de Braga.



Através das entrevistas 120 efectuadas a oito reclusos do Estabelecimento 
Prisional do Porto, verificou-se que quatro deles encontravam-se detidos 
por crimes relacionados com o tráfico ou com o consumo de droga e que, 
em nenhum dos casos, o direito à cela individual estava a ser conferido. 
O tema foi abertamente discutido e constatou-se que a circulação ile-
gal de droga, dentro dos espaços prisionais, continua a ser um problema 
existente e de difícil resolução.

Hoje em dia, Portugal conta com cinquenta e uma prisões de diferentes 
tipos: quinze prisões centrais para cumprimento de penas superiores a 
seis meses; trinta e uma prisões regionais para cumprimento de penas in-
feriores a seis meses e cinco prisões especiais para reclusos que requerem 
atenção especial (mulheres, jovens, polícias e doentes). Em relação aos 
regimes de segurança, as prisões diferenciam-se por: segurança média, 
alta e especial. Sendo que a única prisão portuguesa de regime especial, 
equivalente às prisões supermax norte americanas, é a Prisão de Mon-
santo.121

Segundo o documento do Observatório Prisional Europeu intitulado 
Prison Conditions in Portugal de 2013, o panorama prisional português 
não tem sofrido grandes alterações desde a década de Oitenta da cen-
túria transacta. Este caracteriza-se pelo peso crescente que o corpo de 
guardas prisionais tem alcançado, pelo aumento da circulação ilegal de 
drogas dentro dos estabelecimentos e pela fragilidade do sistema admi-
nistrativo. Estas questões aliadas ao desinteresse político sobre o tema e 
à situação económica do país, têm inviabilizado o progresso do sistema 
penitenciário e a melhoria dos espaços de encarceramento.   
Na sua maioria, os estabelecimentos prisionais portugueses encontram-
-se muito degradados. Um plano de renovação foi lançado em 2001 com 
o objectivo de num prazo de quinze anos, requalificar os espaços pri-
sionais de forma a igualá-los às restantes prisões europeias. Contudo, 

120. Consultar anexos, p. 340. 
121. António Pedro Dores; Nuno Pontes; Ricardo Loureiro, Prison conditions in Portugal, Roma, Anti-
gone Edizioni, 2013, p. 14. 
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devido à crise económica sentida em território nacional, o programa foi 
embargado, pelo que apenas a renovação da Prisão de Caxias e a constru-
ção da Prisão da Carregueira avançaram.

Em 2007, é promulgada uma nova Reforma Penal, que implementa no-
vas práticas disciplinares de acordo com os direitos humanos; reforça a 
diversificação das penas; propõe medidas alternativas à pena de prisão, 
sendo esta vista como último recurso; e procede à obrigatoriedade do 
PIR (plano individual de readaptação) previsto na reforma de 1979. In-
felizmente, não se encontrou nenhuma proposta de melhoramento da 
qualidade arquitectónica prisional nestas últimas reformas.  

Têm surgido notícias de que os estabelecimentos prisionais portugue-
ses que se encontram num estado mais degradado serão recuperados ou 
demolidos. Além disso, foi também noticiada a proposta da construção 
de novas prisões no país, no entanto, até ao momento, ainda não houve 
nenhum avanço nesse sentido.
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II POLARIDADES



Teoria Absoluta/Retributiva
Pena como fim em si, sem finalidades 
sociais. Exigência absoluta e moral de 
compensação do mal causado:

1. Castigar o autor do crime
2. Realizar justiça

Geral Evitar a prática de futuros crimes por parte da sociedade

Positiva/de Integração - consciencializar a comunidade dos valores jurídicos

Positiva/de Integração - regenerar, reeducar, ressocializar o agente

Negativa/de Intimidação - dissuadir a comunidade para a prática criminal 

Negativa/de Intimidação - segregar, neutralizar o agente 

Especial Evitar a prática de reincidência criminal por parte do agente

Teoria Relativa/Preventiva
Pena como forma útil, não se justifi-
ca por si mesma, tem uma finalidade 
preventiva:

1. Evitar futuros crimes

Teoria Ecléctica/Mista/Unitária
Trata-se da conciliação das teorias an-
teriores: retribuição jurídica da pena 
com os fins de prevenção geral e de 
prevenção especial. A pena tem dupla 
função, retribuir o crime cometido e 
evitar a prática de novos delitos. 

Teoria Ressocializadora
Pena com finalidade única de readap-
tação social do recluso. A compen-
sação da sociedade é obtida através 
da ressocialização do agente e do seu 
consequente retorno à sociedade.

1|

2|

3|

4|

2.1|

2.2|

2.2.1|

2.1.1|

2.2.2|

2.1.2|

 | Teorias de finalidade da pena
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Função penal, conceito de pena

A sequência histórica da evolução prisional desenvolvida no capítulo an-
terior permitiu estabelecer o percurso dos diferentes significados e valores 
que foram sendo atribuídos à pena criminal ao longo dos tempos e as 
implicações que esses valores tiveram na arquitectura prisional. Tal como 
anteriormente se verificou, a interpretação da pena esteve desde sempre 
intrinsecamente ligada aos fundamentos morais e políticos que acompa-
nharam a sociedade. E estes fundamentos foram definindo as alterações 
no tipo de concepção espacial que as prisões sofreram. 

Neste subcapítulo pretende-se referir e explicar esses mesmos fundamen-
tos de forma a perceber o caminho que antecedeu e que, de alguma for-
ma, deu origem aos objectivos penais vigentes e às consequentes opções 
arquitectónicas.

Nos tempos primórdios, a pena era aplicada simplesmente segundo um 
sentido retributivo, ou seja, o seu único propósito visava castigar aqueles 
que tivessem cometido um crime, finalidade penal à qual se dá o nome de 
Teoria Absoluta ou Retributiva. Neste caso, em que a concepção da pena 
é o castigo, o seu objectivo resume-se à compensação do dano causado 
pelo infractor, não existindo preocupação alguma com a sua recuperação. 
Trata-se unicamente de uma ideia de exigência absoluta e ética, de que “se 
está a realizar justiça” e de que “alguém está a pagar” pelo mal cometido. 
Esta teoria, em que a punição equivale à infracção, foi apoiada por filóso-
fos como Kant e Hegel. Felizmente, na actualidade, poucos são os teóricos 
que aceitam uma concepção de pena que sugere o castigo do criminoso 
como finalidade única.

Contrariamente a este pensamento, surge na Antiga Grécia através de 
Platão, um pensamento bastante revolucionário, no qual a pena deveria 
intimidar pelas suas características e não pelo mal físico causado, fazendo 
com que tanto o criminoso como a restante população, a temessem e as-
sim se coibissem de quebrar a lei. Este pensamento deu origem à Teoria 
Relativa ou Preventiva, que funciona como um modo de prevenção da 
prática de possíveis crimes futuros. 
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111| Mulheres no pátio.
Valerio Bispuri, imagem 
captada numa prisão da 
América do Sul, projecto 
“Encerrados”.

No século XVII, Voltaire, Montesquieu e Rousseau retomam o conceito 
defendido por Platão e impulsionam a transformação do sentido flage-
lador da pena. Estes defendiam a adequação e proporção da pena ao cri-
me, individualizando as circunstancias de cada delito. Inicia-se assim uma 
ideia de humanização da pena com o crescente interesse pelas questões 
em redor do respeito pela dignidade humana, introduzidas pela primeira 
vez, nos debates dos reformistas do século XVIII, pelo trabalho do ilumi-
nista Cesare Beccaria, que se debruçou amplamente sobre o tema nos seus 
estudos penais. Beccaria, defendia que a função da pena deveria assentar 
na prevenção de novos crimes através de uma punição efectiva que não ac-
tuasse como um método agressivo. Esta pena preventiva defendida pelos 
utilitaristas, é vista como um objectivo em si e como salvaguarda da socie-
dade. Esta teoria ramifica-se na Teoria de Prevenção Geral e na Teoria de 
Prevenção Especial.122 No caso da primeira, a acção centra-se nos efeitos 
da pena sobre a sociedade, na segunda a acção centra-se no criminoso.

Surge também o conceito de Teoria Ecléctica, Mista ou Unitária, que se 
centra na combinação das teorias anteriormente apresentadas - retribui-
ção, prevenção geral e prevenção especial. Segundo esta teoria, a pena tem 
como finalidade castigar o culpado, desmotivar a comunidade a cometer 
crimes e intimidar o já criminoso a não reincidir.

As ideias ressocializadoras da pena, associadas à reforma e reinserção do 
indivíduo na sociedade, que apelavam a uma alternativa à finalidade da 
pena intensificam-se. Acompanhando os progressos no âmbito social e 
humanitário, desenvolveu-se vários conceitos em prol da defesa e do res-
peito individual, que se apoiam nos “direitos à vida, à integridade pessoal, à 
identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, (...) à liberdade de cons-
ciência e de religião.” 123 O direito à liberdade é visto como o valor moral 
de maior significado, pelo que foi a partir desse conceito, que se definiu 

122. As Teorias de Prevenção Geral e as Teoria de Prevenção Especial ainda se ramificam em Positivas/
de Integração e Negativas/de Intimidação, conforme o seu método de acção. Ver esquema das “Teorias de 
Finalidade da Pena”, presente na página ao lado. 
123. Assembleia Constituinte, Artigo 19.º da Constituição da República Portuguesa – VII Revisão
Constitucional, 1976.  
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112| Apropriação do es-
paço de uma cela. Valerio 
Bispuri, imagem captada 
numa prisão da América 
do Sul, projecto “Encer-
rados”.

o rumo que a punição criminal deveria tomar: a aceitação universal da 
pena privativa de liberdade como pena por excelência. Por outras pala-
vras, sendo a liberdade o bem maior presente na sociedade, tomou-se, 
universalmente, a privação deste direito, por um período variável de tempo 
e dependendo da gravidade do crime cometido, tomou-se, universalmen-
te, o método mais justo e acertado para punir indivíduos considerados 
culpados. 

Como visto anteriormente, a pena adquiriu múltiplos significados no 
decurso da história da punição. Será interessante também comparar as 
teorias de finalidade que foram sendo estabelecidas, com a interpretação 
no âmbito da arquitectura. 

Considerou-se assim a interpretação do Arquitecto inglês Leslie Fairwea-
ther (1929 - 2017), que em muito contribuiu para o estudo da arquitectura 
prisional. Para Fairweather, a finalidade da pena privativa de liberdade as-
senta em cinco propósitos: o primeiro prende-se com o carácter punitivo 
da pena, ou seja, a pena é vista como um castigo que tem um papel dissua-
sor, tanto para a reincidência criminal dos indivíduos que se encontram 
encarcerados, como para aqueles que se encontram no exterior. A função 
da prisão, neste caso é reabilitar o recluso e, ao mesmo tempo, enviar uma 
mensagem ao público em geral, de forma a que este não pratique um 
eventual acto criminoso. O segundo propósito consiste na protecção da 
população, isto é, a criação de barreiras físicas e psicológicas entre crimi-
nosos e o resto da sociedade, e assim zelar pela sua segurança. Em terceiro 
lugar encontra-se a reabilitação do recluso, que é conseguida através da 
(re)adquirição de valores morais, sociais e religiosos. A quarta finalidade 
diz respeito à cura das perturbações mentais que levaram o recluso a co-
meter o crime. Neste caso, a prisão é vista como  uma instituição terapêu-
tica na qual, mediante a prática de actividades educativas e ressocializa-
doras de grupo, é possível obter a recuperação do indivíduo. Como último 
objectivo, a prisão seria a afirmação pública de virtude moral, política e 
social. Vista desta perspectiva, a prisão passa a ser um objecto simbólico e 
abstracto, cuja mensagem transmitida à sociedade assume um papel com 
mais relevância que a vida quotidiana no interior da instituição. 



Teorias da Finalidade Penal Vigentes

| O papel da arquitectura na concretização da teoria penal vigente

Teoria RelativaTeoria Retributiva
(adaptada)

Teoria Geral Positiva Teoria Especial Positiva

regenerar, reeducar, ressocializar

É neste ponto que o papel da Arquitectura 
pode contribuir para o sucesso da pena pri-
sional através dos seguintes factores:

1| Localização
2| Dimensão
3| Organização e Qualidade Espacial
4| Método de Vigilância



185

Função penal, teoria penal vigente

O tema da finalidade da pena tem sido amplamente discutido. Muitas são 
as teorias que existem à volta do objectivo da sanção penal, não havendo 
um consenso sobre qual deva ser adoptada. O crime, por ser um acto e 
um fenómeno social complexo, torna quase impossível que seja dada uma 
resposta simples e única aos diversos aspectos que se colocam na sua abor-
dagem. 

Nos sistemas prisionais modernos a pena assume múltiplos significados, 
incluindo preocupações em redor das questões sociais da reclusão. A legis-
lação do sistema prisional português expressa desde a primeira grande re-
forma em 1901, passando pelas igualmente conhecidas reformas de 1936 
e de 1979, que abordam a necessidade de concretização de um processo 
de ressocialização do recluso para que a pena privativa de liberdade seja 
eficaz. 

Na reforma de 1979, a denominada Reforma Penitenciária de Eduardo 
Correia pode ler-se que: “A finalidade da execução da pena de prisão é a pre-
venção especial positiva ou de socialização.” 124 A ideia de flexibilizar a pena 
de prisão de forma a transformar o lugar de detenção numa  “prisão aberta 
e em interacção com as comunidades locais” 125 encontrava-se bastante clara 
nos objectivos da legislação. 

Segundo a finalidade penal descrita no artigo 42. º, nº 1, do Código Penal 
Português em vigor, “A execução da pena de prisão, servindo a defesa da so-
ciedade e prevenindo a prática de crimes, deve orientar-se no sentido da rein-
tegração social do recluso, preparando-o para conduzir a sua vida de modo so-
cialmente responsável, sem cometer crimes.” 126 O artigo 40.º, nº 1, do mesmo 

124. Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de Agosto do Código Penal, 1979.
125. Idem. 
126. Decreto-Lei n.º 400/87, de 23 de Setembro do Código Penal, 2007. 
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112| Sanitários. Valerio 
Bispuri, imagem captada 
numa prisão da América 
do Sul, projecto “Encer-
rados”.

código, onde se lê que “A aplicação de penas e de medidas de segurança visa a 
protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade.” Conclui-se 
então que, actualmente, as finalidades da pena assentam nos princípios 
das teorias relativas gerais e especiais positivas, nas quais objectivos de 
consciência comunitária e de reintegração do agente na sociedade encon-
tram-se presentes.

Assim sendo, clarifica-se que o ponto de vista no qual a pena se asso-
cia “a um imperativo ético categórico, a simples exigência ético-retributiva de 
resposta a um mal” 127 anulando por completo qualquer questão social, se 
encontra definitivamente ultrapassado. Porém, isto não invalida a ideia de 
que a pena possa expressar uma vertente punitiva. É facto que existe uma 
consequência negativa para o agente do crime que consiste na limitação 
da sua liberdade por um determinado período de tempo, mas essa sanção 
retributiva não pode jamais ser analisada como finalidade única. Por outro 
lado, as teorias relativas permitem a dupla realização de transmitir um 
sentimento de estabilidade e de segurança à comunidade, ao mesmo tem-
po que promovem a socialização do delinquente. Ficam assim enunciadas 
as finalidades comuns à grande maioria dos sistemas penais modernos. 

De modo geral, apesar da dimensão ressocializadora e das constantes ten-
tativas de dignificação da pena terem estado sempre presente nos objec-
tivos penais, problemas de sobrelotação e de condições inapropriadas, vi-
vidas dentro da maioria dos estabelecimentos prisionais, têm-se revelado 
um entrave à sua plena concretização. Em parte, a responsabilidade recai 
sobre as más políticas penitenciárias e sistemas em vigor, mas também se 
deve à ausência de uma arquitectura prisional apropriada e consciente. 

A falta de interesse, a nível global, e o “esquecimento” político relativo aos 
problemas carcerários não é recente. Infelizmente, sempre houve quem 
pensasse que para acentuar o carácter limitador de liberdade da punição, 

127. Os Fins das Penas e a Prática Judiciária, Albufeira, Conselho Superior da Magistratura, 2011, p.24.
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113| Homem no exterior 
da prisão. Valerio Bispuri, 
reportagem “Prigionieri”.

esta deveria ser executada num espaço opressivo cujo planeamento ade-
quado ao cumprimento dos direitos humanos não seria relevante. A ideia 
lamentável da priorização de outros equipamentos em detrimento dos es-
tabelecimentos prisionais, uma vez que, “o lugar onde os criminosos vivem 
será o último na lista dos interesses governamentais” continua, infeliz-
mente, a ser sentida. Como foi exemplificado através da legislação penal 
portuguesa, há já muito tempo que foram decretadas as leis que visam o 
caminho correcto do propósito prisional; o problema encontra-se na au-
sência de políticas governamentais de investimento nestas infraestruturas. 

Um outro aspecto crítico do problema diz respeito à falta de qualidade ar-
quitectónica na execução de projectos para edifícios prisionais. As prisões 
são construídas sem a participação activa, sensibilidade e planeamento de 
um arquitecto. Isto resulta numa muito fraca qualidade espacial e conse-
quentemente em ambientes pouco dignos da condição humana.

Apesar destes constantes retrocessos em relação a questões que outrora se 
encontravam na ordem do dia de debates internacionais, têm surgido al-
guns trabalhos e estudos em várias áreas de conhecimento, que permitem 
manter alguma esperança na resolução destas questões, ou pelo menos na 
continuação do seu debate.

A eficácia da ressocialização em meio prisional depende de vários factores 
sendo a Arquitectura um dos mais importantes. É através da finalidade 
relativa especial positiva, aquela em que se procura a regeneração, a edu-
cação e a ressocialização do agente do crime, que o papel da arquitectura 
pode ser relevante. 

Seguidamente, será explorada a forma como as características espaciais 
das prisões podem contribuir para que o propósito actual da pena privati-
va de liberdade seja realizado.



Arquitectura Prisional Contemporânea

combinação entre

Controlo / Segurança

1|Impedir a ocorrência de novos crimes
2|Garantir a segurança da comunidade

Aparência doméstica / Semelhança com a vida no exterior

1|Promover o sentido de autonomia, independência e responsabilidade
2| Aumentar a sensação de “normalidade” e de bem-estar
3| Combater a perda de identidade própria
4| Estimular uma interacção social saudável

| Desafio principal na concretização do espaço prisional vigente
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Função espacial, 
o papel da arquitectura na concretização da teoria penal vigente

No inicio do presente capítulo enunciaram-se os diferentes objectivos penais 
que foram ocorrendo no decurso dos tempos e que estiveram na base do tipo 
de arquitectura prisional adoptado. Seguidamente, identificaram-se as teo-
rias retributivas e as relativas como sendo os objectivos penais que imperam 
actualmente no mundo ocidental. Dentro desta última teoria, identificou-se 
que a teoria especial positiva, ou seja, aquela que apela à regeneração, ree-
ducação e ressocialização dos reclusos constitui o objectivo penal ao qual o 
papel da arquitectura pode ser determinante. No presente subcapítulo serão 
lançados os principais pontos em que a arquitectura pode dar uma resposta 
concreta na concretização da teoria especial positiva ou de ressocialização.

Como é sabido, actualmente todos os sistemas penitenciários pertencentes a 
um Estado democrático assentam no princípio privativo de liberdade. A pena 
prisional consiste na limitação de liberdade de movimento de um indivíduo 
dentro de um espaço circunscrito, no qual grande parte das suas acções são 
vigiadas e controladas. O espaço prisional representa assim o dispositivo ins-
titucional símbolo do poder social sobre o indivíduo culpado que ao limitar 
as suas acções garante a ordem e a segurança pública.
Com a atribuição de pena por excelência à pena privativa de liberdade, o lugar 
de detenção ganha uma importância acrescida. Tal como Trigueiros afirma: 
“(...) quando pensamos que a pena privativa de liberdade, a prisão, o lugar onde 
a sentença se cumpre, já não é meramente um âmbito, um elemento mais ou menos 
acidental e de pouca transcendência, é a própria prisão que se converte num factor 
punitivo desde o momento em que a sentença judicial condena o réu a permanecer 
numa prisão durante um período de tempo.” 128

Sumariamente, entende-se assim, que o universo de uma prisão depende es-
sencialmente do sistema prisional, do corpo de guardas e reclusos e do espaço 
que lhe é atribuído. Todas estas variáveis condicionam o ambiente da prisão 
que, consequentemente, afecta os reclusos e o seu processo de reabilitação.

128. Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros op cit, p. 309. 
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114| Grades no pátio 
de uma prisão. Valerio 
Bispuri, reportagem “Pri-
gionieri”.

Nas últimas três décadas, têm sido desenvolvidos trabalhos muito interes-
santes, tanto por parte de arquitectos como de cientistas, que estudam os 
efeitos ambientais no comportamento humano e, mais concretamente, o 
impacto da arquitectura prisional nos seus ocupantes. Não é fácil estabe-
lecer uma relação directa entre a componente espacial e a comportamen-
tal, uma vez que existem inúmeras variáveis envolvidas no processo, que 
dificilmente são controláveis, tais como, a personalidade de cada recluso e 
funcionário ou a gestão e políticas internas do estabelecimento prisional. 
É importante reforçar a ideia de que a arquitectura consiste apenas numa 
das muitas variáveis que influenciam o comportamento prisional e que 
nem sempre é fácil analisar separadamente os seus efeitos. Assim sendo, é 
impossível, para um arquitecto, prever os efeitos exactos que um edifício 
prisional irá provocar nos seus utilizadores. A sua incumbência deverá 
visar, idealmente, a reabilitação do recluso, proporcionando um ambiente 
humano, tanto aos agentes criminais como aos funcionários e às visitas. A 
satisfação destes dois últimos influencia indirectamente o comportamento 
dos primeiros, acrescenta-se o facto de que o estabelecimento prisional 
não deve ser entendido como uma entidade isolada, mas sim parte inte-
grante da comunidade.

As características espaciais de encerramento, limitação e controlo são as 
que mais se evidenciam num espaço de detenção. Os efeitos de impedi-
mento da possível continuação da prática criminal por parte do agente, 
e da consequente protecção do resto da comunidade durante esse mes-
mo período de reclusão, são consequências bastante óbvias e fáceis de ser 
entendidas. O efeito mais difícil de estudar e compreender, diz respeito 
à forma como a reabilitação pode ser alcançada dentro de uma prisão e 
de que modo esta dimensão espacial pode influenciar positivamente esse 
processo. Após uma leitura atenta de vários trabalhos sobre esta temática, 
conclui-se que os aspectos espaciais fundamentais para essa concretização 
dizem respeito à localização da prisão, à sua dimensão, à sua organização 
e qualidade espacial e ao tipo de vigilância adoptado. 

O período temporal que o recluso passa no interior de uma prisão deve ser 
aproveitado da forma mais útil possível e, apesar das limitações inerentes 
à sua reclusão, este deve aproximar-se, ao máximo, da vida no exterior. Em 
vez de adoptar uma acção passiva, o indivíduo deve procurar participar, 
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115| “Ronda da noite”, 
2010.

de forma activa, em actividades educativas e sociais que constituam fer-
ramentas decisivas para a sua vida após a libertação. Claro está que nada 
disto pode ser imposto ou funcionar como uma obrigação. Os recursos 
devem-se encontrar disponíveis e deve existir uma promoção dos mesmos, 
mas a vontade de adesão dependerá sempre do recluso. O papel do arqui-
tecto assenta assim na criação de espaços qualificados para a realização 
de funções específicas tais como salas de aula, oficinas de trabalho, salas 
destinadas a actividades artísticas, espaços para actividades desportivas e 
salas próprias para convívio com familiares. 

“(...) A socialização e a intervenção nesta área nunca poderão ser coactivas. 
Mas, isto traz dificuldade, porque é preciso saber o que é esse tratamento/ essa 

intervenção, e quais as regras dentro de um estabelecimento prisional. Não 
se pode obrigar nenhum recluso a participar nestes programas de intervenção 
pessoal. A execução das penas e medidas de segurança privativas da liberdade 
visa a reinserção do agente na sociedade, preparando-o para conduzir a sua 
vida de modo socialmente responsável sem cometer crimes, protegendo bens 

jurídicos e defendo a sociedade." 129

Outro factor que se mostra decisivo no processo de reabilitação é o tipo de 
segurança e controlo adoptados. Através da evolução histórica do espaço 
prisional, verificou-se que a severidade e rigidez dos sistemas de controlo 
em nada contribuem para uma transformação positiva do comportamento 
dos reclusos.

De forma bastante resumida, estão assim enunciados os principais facto-
res, a partir dos quais a arquitectura pode contribuir para a ressocialização 
dos reclusos. Mais à frente, estes aspectos serão subdivididos em indica-
dores espaciais concretos, que se espera serem úteis à projecção de futuros 
espaços prisionais.

129. Maria João Simões Escudeiro, Execução das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade, Análise Evo-
lutiva e Comparativa, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, p.576. 
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De cima para baixo:

116| Fotografia tirada a 
Peter M. Schulthess du-
rante a visita guiada à ex-
posição de sua co-autoria: 
“the portuguese prison 
photo project,” CFP, 2017.

117| Fotografia tirada a  
Luís Barbosa durante a 
visita guiada à exposição 
da sua co-autoria: “the 
portuguese prison photo 
project,” CFP, 2017.

Análise, casos de estudo

Objectivos da análise

Na sequência da análise das fontes gerais relativas ao percurso interna-
cional e nacional da história da arquitectura prisional, nesta fase debru-
ça-se a atenção sobre fontes específicas, através da sua análise e síntese. O 
exame detalhado dos exemplos escolhidos e a sua consequente categori-
zação mostraram constituir uma ferramenta decisiva para a compreensão 
mais aprofundada do tema e para a obtenção de dados necessários à 
discussão. 

Após a descrição e a análise do percurso da Arquitectura Prisional, con-
cluiu-se que a reabilitação associada a um nível de segurança adequado, é 
o caminho mais interessante e de maior sucesso que os espaços peniten-
ciários podem adoptar. Como tal, e tendo em conta as novas experiências 
que têm sido realizadas seguindo esta ideologia, pretende-se com esta 
análise compreender de que forma estes conceitos espaciais podem ser 
extensíveis a outros países com características sociais, culturais distin-
tas.  

Tal como anteriormente se referiu, a ideia de analisar e caracterizar as di-
ferentes soluções prisionais existentes não tem como objectivo encontrar 
uma tipologia ideal. A noção de que não existe uma resposta universal 
para a problemática carcerária encontra-se bastante presente. É sabido 
que para cada caso, dependendo de factores como o tipo de sociedade, 
a cultura do país, o tipo de segurança, o poder económico, e até mesmo 
a individualidade de cada pessoa que habitará esse espaço, existe uma 
solução diferente. E mesmo tendo em conta todas estas condicionantes, 
não é certo que a concepção arquitectónica seja bem sucedida. 

É improvável que a importação de prisões americanas para o Reino Unido seja 
bem-sucedida, assim como a prática britânica e americana não podem ser bem-
-sucedidas na Austrália. Esta é uma das lições mais importantes da última dé-



cada de privatização penal. As empresas podem acreditar que existe um mercado 
global para prisões, mas na prática o mercado é altamente segmentado, reflectindo 

diferenças nacionais, históricas e culturais.” 130

No entanto, é muito importante analisar estas novas soluções prisionais 
que têm alcançado um sucesso incontestável nos seus países, e perceber 
quais são, exactamente, as bases em que se apoiam, de forma a equacionar 
a sua aplicação em países com contextos diferenciados, como é o caso de 
Portugal.

Os casos de estudo

Para a materialização do estudo, foram analisados os seguintes casos:
-Estabelecimento Prisional do Porto, Portugal, 1974, Arq. Rodrigues Lima

-Halden Prison, Noruega, 2010, Erik Moller Architects e HLM Architects

-East Jutland State Prison, Dinamarca, 2006, Friis & Moltke

-Justizzentrum, Leoben, Áustria, 2004, Hohensinn Architektur

Processo de selecção dos casos de estudo

A análise foi realizada com base em 3 exemplos de estabelecimentos pri-
sionais europeus, contemporâneos, e 1 estabelecimento prisional portu-
guês, construído nos finais do século XX. Os casos de estudo contem-
porâneos foram seleccionados segundo determinados parâmetros, como 
a morfologia do estabelecimento, as suas características distributivas, a 
sua organização funcional e espacial, o sistema de gestão e o nível de se-
gurança e controlo. O caso de estudo nacional foi escolhido por ser um 
dos exemplos mais alarmantes, devido à sua elevada taxa de sobrelotação, 
que corresponde a uma das principais causas de stress dentro das prisões. 
Importante será relembrar que verificando-se uma grande tendência para 
que quanto mais elevada for a taxa de sobrelotação, menos eficaz será o 
estabelecimento. 131

130. Stephen Shaw, Prison architecture and the politics of reform, p.158 in Leslie Fairweather e Seán Mac-
Conville, Prison Architecture: policy, design and experience,Woburn, Architectural Press, 2000. 
131. Além de que a sobrelotação provoca o aumento da imprevisibilidade social, que por sua vez aumenta 
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Os casos de estudo contemporâneos seleccionados proporcionam uma 
perspectiva geral das novas experiências prisionais europeias. Apesar de 
existirem muitos outros casos igualmente interessantes, por motivos de 
balizamento do trabalho, foi necessário restringir a análise a 3 casos. Tal 
como o Arquitecto Luigi Vessella afirma relativamente a uma situação 
semelhante no processo de selecção de casos de estudo de prisões contem-
porâneas: “(estes) parecem ser aqueles que mais contribuem para a definição de 
novas tipologias de instituições penitenciárias, isto é, aqueles que são capazes de 
caracterizar uma estrutura penitenciária não só pelas suas funções de custódia e 
de isolamento, mas também pelas  funções relativas à habitação e à reabilitação, 
funções essas que devem ser a expressão de uma instituição penitenciária.” 132 
Em oposição ao Estabelecimento Prisional do Porto, as instituições pri-
sionais atrás referidas como casos de estudo, aparentam ser exemplos de 
referência considerando os aspectos de conjugação projectual, de seguran-
ça e de controlo com condições de habitação dignas, o que propícia uma 
reabilitação mais bem sucedida.

A partir da apresentação dos casos de estudo acima realizada existem duas 
questões que inevitavelmente se levantam. A primeira diz respeito à razão 
pela qual se optou por escolher 3 casos de prisões estrangeiras contempo-
râneas, em detrimento de um só caso de uma prisão portuguesa e desta 
ser antiga. A segunda, prende-se com a explicação de se ter elegido uma 
prisão portuguesa como o EPP, com um considerável conjunto de proble-
mas associados.

Relativamente à primeira questão, a selecção foi feita pois não se vê razão 
para que a base desta análise exclua considerações previamente conheci-
das. Isto é, se à partida já existe um conhecimento sobre quais os critérios 
gerais que tornam uma prisão bem sucedida, torna-se desnecessário e até 
algo dissimulado incluir vários casos que, a priori se sabe que não funcio-
nam. Toma-se o caso do EPP como exemplo de uma concepção arqui-

também o stress nos reclusos. Consultar Leslie Fairweather, Seán Mcconville, Prison Architecture: policy, 
design and experience, Woburn, Architectural Press, 2000, p.32. 
132. Luigi Vassella, op. cit., pp. 263/264. 



tectónica fraca para a concretização dos objectivos penais vigentes. Não 
se considerou necessário escolher um número superior de casos negativos 
visto que o objectivo desta análise não se baseia na identificação dos casos 
prisionais que funcionam e os que, pelo contrário, não atingem a função 
pretendida. Essa noção foi clarificada com a revisão literária exposta ante-
riormente. Através da análise dos casos de estudo pretende-se desmistifi-
car a hipótese da aplicação dos conceitos espaciais contemporâneos.

Respondendo à segunda questão, apesar de à partida se concluir que o 
caso do EPP constitui uma variável mais frágil, o que pode ser visto como 
uma desigualdade inicial, entende-se que, a despeito da prisão portugue-
sa constituir um exemplo geral de pouco sucesso, é importante, por essa 
mesma razão, aprofundar o conhecimento sobre as suas características e 
funcionamento. Integrar um exemplo deste tipo no estudo, serve assim 
para corroborar a ideia de que na projecção de uma penitenciária não 
existe um modelo único a seguir, e de que a partir de um caso como o EPP 
podem também ser retirados critérios válidos para a estruturação de um 
mapa operativo.

As fontes utilizadas

A recolha de informação foi obtida através da consulta de documentos pre-
sentes nos arquivos da DGRSP (Sul e Norte), de revistas científicas, de 
websites institucionais, de websites da administração das prisões ou mesmo 
dos arquitectos que as projectaram, de trabalhos académicos, de encontros 
com profissionais e especialistas em assuntos prisionais e em observações 
feitas in loco (no caso do EPP). Recorreu-se também à consulta das plantas 
dos estabelecimentos às quais foi possível ter acesso (tarefa dificultada por 
razões compreensíveis de segurança uma vez que os estabelecimentos se 
encontram activos), a imagens antigas da sua construção e a informação 
generalizada disponível ao público.
Devido à impossibilidade de visitar pessoalmente os estabelecimentos pri-
sionais internacionais e à disponibilidade reduzida de informação, os dados 
e a sua análise foram completados pelos resultados de trabalhos académicos, 
nos quais foi também estudada a relação entre as tipologias arquitectónicas 
carcerárias e os efeitos no processo de reabilitação de reclusos. 



201

Para este efeito, foram essenciais os seguintes trabalhos:

- FIKFAK, Alenka; KOSANOVć, Saja; CRNIč, Mia; PEROVć, Vasa J. 
- The contemporary model of prison architecture: Spatial response to the 
re-socialization programme. Spatium, nº 34, pp. 27-34, 2015.

- VESSELA, Luigi - La Casa a Custodia Attenuata - tipologie alternative 
al carcere tradizionale. Criteri di progettazione. Florença: Università degli 
Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, 2015.

- DOKGÖZ, G. Deniz - Prison Architecture, A Typological Analysis of Spa-
tial Organizations in respect to Punishment Systems. İzmir, Turquia: İzmir 
Institute of Technology, 2002.

Estratégia adoptada

Para a concretização da análise dos casos de estudo, em primeiro lugar 
procedeu-se ao levantamento de todo o material bibliográfico disponível 
e sumariaram-se as informações provenientes dos contactos directos com 
os especialistas no tema. Seguidamente, foram estabelecidos parâmetros 
de análise como “localização e relação com o tecido urbano”, “tipologia e 
forma geométrica”, “áreas funcionais e organização espacial”, “organização 
do núcleo residencial”, que ajudaram a orientar o processo de comparação 
dos quatro casos de estudo. Os dados obtidos serviram para definir os in-
dicadores espaciais que são discutidos no capítulo III - Consciencialização.

Visitas, encontros e entrevistas 

A concretização da componente prática desta dissertação, presente no ca-
pítulo actual - Polaridades, muitas foram as contribuições externas que 
auxiliaram a procura de uma imagem real do que é, verdadeiramente, o 
espaço prisional. De seguida, enunciam-se alguns dos momentos que ti-
veram maior relevância para essa concretização.

Um dos primeiros contactos directos, deu-se em Outubro de 2017, aquan-
do da visita à exposição “the portuguese prison photo project,” no Centro 



Português da Fotografia, com os fotógrafos e autores da exposição, Luís 
Barbosa e Peter M. Schulthess. Este contacto e o diálogo sobre o ambien-
te que presenciaram enquanto captavam as imagens das prisões portugue-
sas e estrangeiras foi muito interessante e constituiu uma base de conheci-
mento importante para o trabalho. Nessa mesma altura, houve o prazer de 
conhecer a Professora Doutora Maria José Moutinho Santos, especialista 
em história prisional e autora da tese de doutoramento A sombra e a luz : 
as prisões do liberalismo, que muito amavelmente se dispôs a várias reuniões 
para a discussão do tema da presente dissertação. A sua ajuda foi essencial 
para aprofundar o conhecimento sobre a história da arquitectura prisional 
em contexto nacional e internacional.

As visitas à biblioteca da DGRSP em Lisboa, graças à disponibilidade da 
Dra. Cristina Santos, chefe de divisão, deram acesso a uma bibliografia a 
que dificilmente se teria acesso.

Paralelamente à pesquisa apoiada nos documentos bibliográficos, sentiu-
-se, em certo momento da pesquisa, sentiu-se a necessidade de manter um 
contacto mais directo e pessoal com o contexto penitenciário, de forma a 
compreender  melhor a qualidade destes espaços e o seu ambiente. As-
sim, solicitou-se ao Sr. Director dos Serviços Prisionais Portugueses, Dr. 
Celso Manata a permissão para visitar o Estabelecimento Prisional do 
Porto, um dos casos de estudo compreendidos na presente dissertação. A 
permissão foi concedida e em Março de 2017, a visita realizou-se graças 
à disponibilidade da sub-directora, Dra. Maria Sofia Canário, que ama-
velmente guiou e orientou o percurso pelo interior da prisão. Foi também 
requerida a permissão para visitar uma prisão nórdica, aquando de uma 
viagem realizada à Finlândia em Novembro do 2017, no entanto, não foi 
obtida qualquer resposta positiva.

A visita ao Estabelecimento Prisional do Porto ocorreu em três momen-
tos distintos. O primeiro, que antecedeu o percurso pela prisão, focou-se 
numa reunião com a Dra. Maria Sofia Canário, onde foram aprofundadas 
questões sobre a organização espacial, o tipo de funcionamento, os méto-
dos de controlo e vigilância, o quotidiano dos reclusos e, por fim, o pro-
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blema da sobrepopulação. O segundo momento, correspondente à visita 
guiada, constituiu um aspecto muito importante dada a proximidade com 
a realidade prisional, tendo possibilitado a observação directa dos espaços 
presentes no quotidiano daquela população reclusa. O terceiro e último 
momento teve lugar na área escolar da prisão, onde foram realizadas en-
trevistas 133 a um grupo de oito reclusos, de forma a completar as conclu-
sões da visita com o testemunho directo dos residente. Esta visita permitiu 
esclarecer questões relacionadas com a organização espacial e com funcio-
namento prático do estabelecimento prisional que se mantinham mesmo 
após a consulta de literatura encontrada sobre o EPP, da leitura atenta 
dos Relatórios Prisionais, 134 e das conversas e reuniões com as diferentes 
personalidades ligadas ao meio prisional que se disponibilizaram a ajudar.

Em Março de 2018, realizou-se uma visita ao Arquivo Histórico da 
DGRSP (Norte), localizado no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz 
do Bispo. Além da consulta bibliográfica, esta visita proporcionou a uma 
conversa muito esclarecedora com o ex-director do EPP, o Dr. José Alves 
de Sousa, que descreveu como os espaços da Prisão do Porto e a sua popu-
lação reclusa se foram alterando ao longo do seu mandato. 

A visita ao Arquivo Histórico da DGRSP (Sul), localizado no Estabele-
cimento Prisional de Lisboa, em Maio de 2018, apesar de não ter possi-
bilitado encontrar muita bibliografia útil ao trabalho, proporcionou uma 
conversa com o técnico superior, responsável pelo arquivo, Paulo Jorge 
Adriano, autor da dissertação de mestrado Penitenciária Central de Lisboa: 
A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal, 
que abriu espaço à discussão sobre o tema penitenciário.

133. Em anexo, p.340, encontram-se disponíveis as entrevistas em formato completo.
134. Em anexo, p.348 encontram-se disponíveis os resumos, feitos pela autora, dos capítulos referentes ao 
Estabelecimento Prisional do Porto inseridos nos Relatórios Prisionais de 1996, 1999, 2001 e 2017. Estes 
documentos constituíram a primeira aproximação à organização espacial da penitenciária e às transforma-
ções que esta foi sofrendo ao longo dos anos.
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7 Km

centro urbano do Porto

E.P. do Porto
restantes casos de estudo

prisão

Localização:
Porto, Portugal

Página ao lado:

118| Pormenor das torres 
de vigia do EPP.

Nesta página, de cima para 
baixo:

119| Localização do EPP 
relativamente às outras 
prisões em estudo.

120| Distância do EPP ao 
centro do Porto.

Estabelecimento Prisional do Porto

O Estabelecimento Prisional do Porto ou Prisão de Custóias começou a ser 
construído em 1961 pelas mãos de 230 reclusos da Cadeia Civil, perten-
centes à Brigada de Trabalho Prisional do Porto. Esta prisão, localizada a 7 
Km do centro da cidade do Porto, à data da sua construção encontrava-se 
bastante afastada do tecido urbano, algo que já não se verifica actualmente.

O projecto para esta prisão de segurança elevada passou por diversas alte-
rações até se optar pela tipologia em poste telegráfico. Em 1974, mesmo 
antes da obra estar terminada, a prisão recebeu os primeiros reclusos, vindos 
da antiga Cadeia da Relação, que acabara de ser fechada devido à Revolu-
ção dos Cravos.

Apesar do EPP ter sido destinado apenas à população reclusa masculina, 
por falta de um estabelecimento prisional feminino no Norte do país, até 
2004 funcionou, em condições precárias, um Sector Feminino, que alberga-
va mulheres e crianças dentro do estabelecimento.

A transferência da população feminina para o Estabelecimento de Santa 
cruz do Bispo, apesar de ter diminuído ligeiramente o número total de 
reclusos não foi suficiente para por fim à sobrelotação da penitenciária. 
A prisão que foi projectada para 686 alberga actualmente 1219 reclusos, 
sofrendo de uma taxa de ocupação de 177,70%. 135 Devido a esta sobre-
lotação acentuada, as celas que deveriam ser para um encontram-se, por 
vezes, ocupadas por quatro reclusos. A luta por espaço, torna-se assim uma 
constante.

A área residencial está dividida em quatro pavilhões. Os pavilhões A, B 
e C comportam celas destinadas, respectivamente, aos reclusos em prisão 
preventiva, aos que possuem uma ocupação laboral e aos que estudam. O 
pavilhão D, assume a forma de camarata, e destina-se às pessoas mais jo-
vens, velhas, vulneráveis ou com melhor comportamento.

135. Dados referentes a 10 de Maio de 2017, retirados do Relatório dos Serviços Prisionais do mesmo ano.  
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p. 206, de cima para baixo:
121| Exterior do EPP, 
rede de segurança.

122| Corredor de celas.

123| Pormenor do muro 
exterior, torre de vigia e 
vedação metálica.

p. 207:
124| Vista do exterior da 
prisão.

p. 208:
125| Esquema de identifi-
cação das áreas funcionais 
do EPP.

p. 210 e 211, respectiva-
mente:
126| Análise da relação 
unidade/todo: cela/prisão.

127| Análise comparativa 
entre o espaço construído, 
as áreas verdes e os campos 
desportivos exteriores.

p. 212 e 213:
128| Entrada do EPP.

p. 214:
129| Análise da área resi-
dencial.

p. 215 e 216, respectiva-
mente:
130| - 136| Imagens da 
construção do EPP.

p. 217:
137| Análise da área de 
contacto exterior.

A norte dos pavilhões residenciais encontram-se as oficinas de trabalho. 
Existem vários tipos, desde mecânica, electricidade ou artesanato. Infeliz-
mente a maior parte dos espaços encontram-se desactivados ou em condi-
ções precárias. 

Outra forma de ocupar o tempo livre e de ganhar competências para a vida 
pós-reclusão passa por aderir a um dos programas que a escola da prisão 
proporciona. Posteriormente à data de construção do complexo prisional 
foi acrescentado um volume para executar as funções de escola. Neste es-
paço possível continuar os anos de escolaridade obrigatória e/ou ingressar 
num curso profissional ou universitário, durante o período de reclusão. Tan-
to as oficinas como a escola são opcionais. Os reclusos são livres de ocupar o 
seu tempo livre como entenderem no entanto ainda são obrigados a passar 
longas horas fechados nas celas.

Além destas áreas educativo/profissionais, a penitenciária tem uma biblio-
teca, dois ginásios, uma igreja, um quarto para visitas intimas, uma área 
de visitas, um refeitório, uma loja e alguns campos desportivos murados. 
Sendo que a área verde acessível aos reclusos é praticamente inexistente e 
o espaço exterior muito reduzido para o número de reclusos.

Existem ainda três outras áreas residenciais, separadas do resto das instala-
ções: a primeira, destina-se aos abusadores sexuais de menores, a segunda à 
reclusão solitária e a terceira, à unidade livre de drogas. 

Esta última consiste num projecto de reabilitação, no qual um grupo re-
duzido de reclusos, partilha um espaço (onde dorme, come e socializa), 
regido por um conjunto de regras distintas e uma organização espacial di-
ferente da que impera no restante espaço prisional. 

As pessoas que se encontram nesta unidade, lutam por acabar com a sua 
dependência às drogas, através de um programa de entre-ajuda e partilha. 
É muito interessante perceber que dentro de uma prisão com múltiplas 
condições desfavoráveis ao processo de reabilitação e ressocialização é pos-
sível que este processo aconteça e seja bem sucedido. Mais à frente serão 
expostas e discutidas as razões que levaram a este acontecimento.
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centro urbano de Halden
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restantes casos de estudo

prisão

Localização:
Halden, Noruega

Página ao lado:
138| Pormenor da entrada 
da Prisão de Halden.

Nesta página, de cima para 
baixo:
139| Localização Prisão 
de Halden relativamente 
às outras prisões em es-
tudo.

140| Distância da Prisão 
de Halden ao centro da 
cidade.

Prisão de Halden

O estabelecimento prisional de Halden situa-se numa área isolada, den-
samente arborizada, a 6 km do centro de Halden e a cerca de 100 km da 
cidade de Oslo, na Noruega. A escolha para a sua localização deve-se à 
intenção de estender a Natureza para o interior da prisão, criando uma 
relação directa entre a envolvente e o ambiente intra-muros. A paisagem 
da floresta escandinava, mantida na sua forma natural, além de amenizar a 
atmosfera inerente a um meio prisional, impede a alienação total dos reclu-
sos face ao mundo exterior 136.

A prisão, inaugurada em 2010, com um custo de 200 milhões de euros, 
foi fruto da parceria entre Erik Møller Architects e HLM Architects, que 
juntos desenvolveram o que pode ser considerado um dos melhores exem-
plos da aplicação de um regime prisional de responsabilidade num esta-
belecimento de segurança máxima. Considerada a “prisão mais humana 
do mundo”, foi desenhada de forma a assemelhar-se o mais possível com a 
vida no exterior, promovendo a responsabilidade e a autonomia junto dos 
reclusos e concedendo-lhes a possibilidade de organizarem o seu tempo 
livre de forma independente. 

Halden foi a primeira prisão norueguesa a ser construída após a reforma 
do sistema penal norueguês, que passou a ter como objectivo principal a 
reabilitação e a reintegração social dos reclusos. 137 Esta instituição promove 
a reabilitação comportamental, através de um tratamento qualificado que 
não viole, de forma alguma, os direitos dos reclusos, contrariando o regime 
punitivo dominante na generalidade das prisões actuais.

 Tal como Labutta refere, “Os reclusos aprendem a viver em sociedade em vez 
de aprenderem a viver numa prisão ou dentro de uma subclasse social contra a 

136. Uma das queixas mais recorrentes entre reclusos relaciona-se com a perda de noção do espaço e do 
tempo durante o período de reclusão, devido ao ambiente irreal criado entre as quatro paredes do seu 
quotidiano. 
137. Jessica Benko, The Radical Humaneness of Norway’s Halden Prison: The Goal of the Norwegian 
Penal System is to Get Inmates Out of It, N.Y. TIMES MAG., 2015. 
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p. 220, de cima para baixo:
141| Fachada de uma uni-
dade residencial.

142| Pátio exterior com 
mobiliário urbano e am-
plos espaços verdes.

p. 221:
143| Pormenor da dife-
rença de materiais na fa-
chada da entrada principal. 

Página ao lado:
144| Esquema de identifi-
cação das áreas funcionais 
da Prisão de Halden.

p. 224 e 225, respectiva-
mente:
145| Análise da relação 
unidade/todo: cela/prisão.

146| Análise comparativa 
entre o espaço construído, 
as áreas verdes e os campos 
desportivos exteriores.

qual se rebelem.” 138 Pretende-se assim, que o quotidiano seja preenchido 
por actividades educativas e/ou profissionais, e que o restante tempo seja 
direccionado para a realização de actividades de lazer, mantendo os reclusos 
ocupados e fora das celas durante a maior parte do cumprimento da pena. 

A composição espacial da prisão é concebida através de volumes simples 
e monolíticos, cada um deles associado a um tipo de actividade diferente, 
permitindo a livre circulação dos reclusos dentro desse perímetro e a esco-
lha autónoma das actividades a desenvolver. A prisão é composta por vários 
espaços qualificados para as diferentes actividades. Além das salas de aula, 
da biblioteca e das salas de workshops, os reclusos têm acesso a uma sala de 
música, a uma sala multimédia, a uma grande cozinha onde são realizados 
workshops de culinária, a um espaço de oração e a campos desportivos inte-
riores e exteriores. As diferentes actividades disponíveis permitem diminuir 
os níveis de agressividade nos reclusos, combater o aborrecimento, a solidão 
e a revolta, e proporcionar ferramentas importantes que não os “desliguem 
da realidade” e que sejam úteis para a sua vida profissional e pessoal futura.

Para uma ressocialização efectiva, em paralelo com os espaços de activida-
des comuns, existem diversos espaços para a realização de visitas externas, 
de familiares e amigos, ou de advogados e psicólogos, como também um 
espaço muito semelhante a uma cabana rústica norueguesa, que possibili-
ta que os reclusos passem 24 horas com a sua família num ambiente mais 
íntimo e descontraído.

Cada unidade residencial é composta por quatro núcleos que albergam um 
máximo de doze reclusos. Cada núcleo residencial, além de incluir uma 
área privada, onde se encontram as celas, maioritariamente individuais com 
unidade sanitária privada, inclui também uma área social com sala de estar, 
de jantar e uma cozinha comum completamente equipada (nenhuma parte 
do mobiliário ou dos utensílios de cozinha foram redesenhados ou excluí-
dos por se tratar de uma prisão) para que os reclusos possam cozinhar as 
suas refeições, limpar e gerir as despesas em conjunto. Desta forma, é dada 

138. Emily Labutta, The Prisoner as One of Us: Norwegian Wisdom for American Penal Practice. Georgia: 
Emory University School of Law, 2017, p. 346. 
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Página ao lado:
147| Graffiti do artista 
norueguês Dolk, na parede 
de um dos pátios  
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dencial.
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das unidades residenciais.

152| Análise da área de 
contacto exterior.

a possibilidade de escolha de usufruir da comida providenciada pela canti-
na ou de comprar ingredientes na loja da prisão e cozinhar refeições a seu 
gosto. O interior das celas é pintado de branco e encontra-se mobilado por 
objectos simples e de design contemporâneo. 

Adicionalmente ao regime “de responsabilidade e de autonomia”, a prisão 
de Halden é conhecida pelas suas características espaciais, formais e ma-
teriais que também foram idealizadas de forma a que o estabelecimento 
se afastasse da ideia de uma prisão comum e se aproximasse da natureza 
residencial e colectiva de instituições como hospitais, conventos e lares de 
idosos, por forma a diminuir a alienação e proporcionar a sensação de “nor-
malidade” ao quotidiano dos seus utilizadores. Os elementos de segurança 
interna como barras de ferro nas janelas e portas blindadas, foram excluí-
dos e foi feito um investimento no trabalho de artistas plásticos que criaram 
murais e peças de arte que também contribuíram para suavizar e dinamizar 
o ambiente prisional.

Os materiais predominantemente utilizados como o tijolo, a madeira e o 
aço são produzidos localmente e relembram as formas e as cores da paisa-
gem. Dependendo do grau de segurança exigido, as fachadas dos volumes 
variam na sua materialidade, passando pela madeira, tijolo escuro, aço e 
betão. A arquitectura é usada assim como reforço dos princípios penais 
noruegueses. Por um lado, a rigidez do aço galvanizado representa a afir-
mação da detenção, por outro, a brandura da madeira de pinheiro, sem tra-
tamento, simboliza a reabilitação. A sensação da presença do muro exterior 
permanece, no entanto encontra-se atenuada, seja pela sua forma curva 
- diferente da austeridade potenciada pela ortogonalidade mais recorrente, 
- seja pela composição criada pela já referida vasta arborização. O espaço 
exterior é abundante e marcado pela presença de algum mobiliário urbano 
e por um circuito de corrida.

Os 340 profissionais que trabalham em Halden procuram estabelecer uma 
relação directa com cada recluso. O seu papel não se prende unicamen-
te com a vigilância e com a manutenção da segurança, alargando-se ao 
aconselhamento e à ajuda emocional e motivacional prestada aos reclusos. 
Através desta relação de confiança, os níveis de agressividade diminuem e é 
possível preservar um ambiente seguro.
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Centro de Justiça e de Detenção de Leoben

O Centro de Justiça e de Detenção de Leoben encontra-se inserido no 
tecido urbano dos subúrbios da pequena cidade austríaca de Leoben. A sua 
localização resulta da intenção de construir um edifício aberto que se en-
contre ao serviço da comunidade, permitindo que se estabeleçam relações 
de troca com o contexto urbano envolvente. 

O centro, projectado pelo atelier Hohensinn Architektur e inaugurado em 
2004, encontra-se dividido em duas partes: a primeira, de fachada em vidro 
voltada para a cidade, corresponde a um tribunal, a segunda, posicionada 
atrás do edifício do tribunal, trata-se de uma prisão de segurança mínima. 
A imagem transparente e acessível transmitida pelo edifício do tribunal 
sugere a ideia contemporânea de justiça, na qual o tribunal deixa de ser um 
edifício austero e imponente, dando lugar a uma estrutura convidativa a to-
dos os cidadãos. A qualquer indivíduo é permitido o livre acesso às áreas de 
investigação e estudo ou aos serviços direccionados ao público. Este factor 
possibilita a aproximação da comunidade ao complexo jurídico-prisional e 
uma melhor aceitação social da população reclusa.

No muro exterior da prisão encontram-se gravadas duas frases: na primei-
ra, tirada do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pode ler-se 
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” 
e, na segunda, correspondente ao primeiro artigo dos Direitos Humanos, 
lê-se “Todas as pessoas privadas de liberdade devem ser tratadas com hu-
manidade e com respeito pela dignidade inerente à pessoa humana.” Logo 
à entrada, antecipa-se o tipo de ideologia penal e arquitectónica que rege 
esta instituição.

Na prisão de Leoben, as condições de vida assemelham-se bastante às da 
vida no exterior em termos de habitação, trabalho e lazer. As quatro áreas 
residenciais foram concebidas como apartamentos partilhados por um má-
ximo de quinze reclusos, onde existem todos os confortos de uma habita-
ção comum, tais como sofás, mesas, televisões, etc. A qualidade dos espaços, 
dos materiais e do mobiliário foi pensada de forma a criar um ambiente 
positivo que estimule uma boa relação entre reclusos, agilizando o processo 
de ressocialização. Cada unidade é composta por uma pequena cozinha, 
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p. 240 e 241, respectiva-
mente:
160| Análise da relação 
unidade/todo: cela/prisão.

161| Análise comparativa 
entre o espaço construído, 
as áreas verdes e os campos 
desportivos exteriores.

p. 242 e 243
162| Vista lateral da prisão 
(à dir. e do tribunal à esq.).

p. 244 e 245, respectiva-
mente:
163| Análise da área resi-
dencial.

164| Cela.

p. 246 e 247, respectiva-
mente:
151| Sala comum de uma 
das unidades residenciais.

152| Análise da área de 
contacto exterior.

um balneário, um ginásio, uma sala comum e um pátio.139 Cada recluso 
ocupa uma cela individual equipada com mobiliário normal e em madeira 
(não adaptado por se encontrar numa prisão) e iluminada por uma ampla 
abertura para o exterior com uma pequena varanda. Dentro das áreas resi-
denciais, os reclusos são livres de circular sem o acompanhamento de um 
guarda.

O tempo livre dado aos reclusos em Leoben é superior ao comum nas res-
tantes prisões, sendo-lhes permitido orientá-lo da maneira que entenderem. 
Têm, também, permissão para se deslocarem de forma independente entre 
as áreas residenciais e as actividades educativas e profissionais. Todas estas 
pequenas alterações no sistema de liberdade do recluso são extremamente 
significativas, pois permitem que o indivíduo não perca a sua autonomia, 
tornando o período de detenção menos traumático. Além disso, trazem 
também benefícios à carga horária de trabalho dos guardas. Os restantes 
espaços da prisão são ocupados por um centro desportivo, um centro edu-
cativo e profissional, áreas recreativas e culturais, um espaço de culto, uma 
área para visitas conjugais, jardins e campos desportivos exteriores. 

O arquitecto esforçou-se por minimizar os elementos tradicionais de segu-
rança, como as grades e as vedações, de forma a garantir a menor sensação 
de clausura possível. As grades existentes nas varandas são para a segurança 
dos próprios reclusos (prevenção de possíveis suicídios). A existência de um 
muro exterior a cercar o complexo prisional é suficiente para não permitir 
a saída de nenhum recluso.

O objectivo principal para este edifício foi sempre o de conjugar uma se-
gurança efectiva com o conforto e o respeito pela dignidade e direitos da 
população reclusa.140 Apenas assim, segundo o autor, é possível alcançar 
uma reabilitação efectiva.

139. Hohensinn Architektur disponível em http://www.hohensinn-architektur.at/project/justizzentrum-
-leoben-2/.
140. Josef Hohensinn, autor do projecto, afirma na entrevista dada à revista TIMES que “a dignidade dos 
reclusos é tudo o que lhe interessa” na concepção de uma penitenciária. Disponível em https://www.nytimes.
com/2009/06/14/magazine/14prisons-t.html. 
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10 Km

centro urbano de Horsens

prisão de East Jutland

Localização:
Horsens, Dinamarca

restantes casos de estudo

prisão

Página ao lado:
167| Pormenor da fachada 
da Prisão de East Jutland.

Nesta página, de cima para 
baixo:
168| Localização Prisão 
de  East Jutland relativa-
mente às outras prisões em 
estudo.

169| Distância da Prisão 
de  East Jutland ao centro 
da cidade.

p. 250, de cima para baixo:
170| Vista exterior do 
volume de uma unidade 
residencial.

171| Unidades residen-
ciais e pátio.

p. 251:
172|  Pormenor de passa-
gem entre volumes.

Prisão de East Jutland 

A Prisão de East Jutland, projectada pela dupla de arquitectos Friis & 
Moltke, fruto de um concurso lançado pela administração penitenciária 
dinamarquesa, foi inaugurada em 2009 e situa-se numa área agrícola iso-
lada, a 10 Km do centro de Horsens, na Dinamarca. Considerada a prisão 
mais segura do país, veio substituir a antiga penitenciária da cidade de 
Horsens.

Como objectivos principais para esta nova prisão destaca-se: o nível de 
segurança; a aposta nas actividades de tratamento e de trabalho; a flexibili-
dade dos espaços internos e a diminuição dos custos de gestão. 141

O complexo prisional, em esquema aberto, é composto por oito edifícios  
unidos por um caminho interno e rodeados por uma ampla paisagem ru-
ral que se estende intra-muros. Uma organização espacial deste tipo reduz 
o stress induzido por uma possível convivência forçada com uma ampla 
comunidade desconhecida. O facto de a penitenciária estar dividida em 
vários edifícios, desenhados à escala humana e que albergam um pequeno 
número de pessoas, permite que a socialização entre reclusos seja um pro-
cesso mais gradual e positivo. Ao contrário do que aconteceria, certamente,  
numa prisão onde o número total de reclusos fosse obrigado a partilhar os 
mesmos espaços comuns.

Os uso do tijolo como material principal deveu-se à intenção de recriar 
a imagem da casa rural, tipicamente dinamarquesa, com o objectivo de 
diminuir os efeitos de alienação provocados pela institucionalização pe-
nitenciária.

Os 228 reclusos encontram-se divididos por cinco unidades residenciais, 
que diferem em termos de nível de segurança. Uma dessas unidades é usa-
da para o isolamento solitário e para reclusos de risco elevado. As restantes 
quatro unidades são idênticas, cada uma com 24 celas, 12 das quais são 

141. Luigi Vessela, op. cit., p. 278. 
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Página ao lado:
173| Esquema de identifi-
cação das áreas funcionais 
da Prisão de Leoben.

p. 254 e 255, respectiva-
mente:
174| Análise da relação 
unidade/todo: cela/prisão.

175| Análise comparativa 
entre o espaço construído, 
as áreas verdes e os campos 
desportivos exteriores.

p. 256 e 257:
176| Vista exterior da 
prisão.

p. 258 e 259, respectiva-
mente:
177| Análise da área resi-
dencial.

178| Vedação.

p. 260 e 261, respectiva-
mente:
179| Pormenor da ligação 
de um núcleo (área resi-
dencial + actividades).

180| Análise da área de 
actividades.

individuais, para o albergue total de 48 reclusos. Cada cela contém uma 
unidade sanitária, um pequeno frigorífico, uma televisão e encontra-se 
equipada por mobiliário simples em madeira.

Estas unidades funcionam como pequenos blocos independentes, pois 
para além de abrangerem diversas áreas comuns como sala de estar, cozinha 
e sala de jantar, estão rodeadas por pavilhões com actividades educativas, 
profissionais e recreativas, como é o caso de aulas de música, workshops, 
salas de estudo e oficinas técnicas.

A segurança de cada unidade residencial é assegurada pela presença de 
um único segurança, que circula casualmente por entre os reclusos. Este 
tipo de vigilância tem conseguido produzir resultados muito positivos na 
criação de laços entre guardas e reclusos, uma vez que se torna-se muito 
menos ameaçadora a presença de um guarda, que convive com os reclusos 
nos espaços comuns das áreas residenciais, do que patrulhas ocasionais.

Esta prisão aposta num regime de responsabilidade e autonomia, pelo que 
existe uma grande flexibilidade na liberdade conferida aos reclusos. Estes 
podem deslocar-se dentro dos blocos de forma independente e decidir 
como ocupam o seu tempo livre. A política adoptada neste estabelecimen-
to direcciona-se para uma reabilitação eficaz que permita que os indiví-
duos, após o cumprimento do tempo de reclusão, regressem à sociedade 
como cidadãos capazes de desenvolverem o seu papel. 

Os restantes edifícios compreendem uma área de visitas, uma biblioteca, 
um pavilhão desportivo, um centro cultural com um espaço de culto, uma 
área hospitalar e uma pequena loja onde os reclusos podem comprar alguns 
produtos e ingredientes para cozinhar as suas refeições. Há também uma 
área para os funcionários da prisão e uma portaria.

Os arquitectos, ao projectarem a prisão, evitaram o uso de barras nas ja-
nelas e outro tipo de elementos de segurança tradicionais, de forma a tor-
narem o ambiente o mais humano possível. Para garantir a segurança do 
complexo, recorreu-se ao uso de vedações metálicas e de um muro exterior 
de formato irregular, cuja presença é amenizada a sua presença num espaço 
tão amplo e despido como é o caso das áreas exteriores desta prisão.
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A análise dos quatro casos de estudo acima realizada mostrou-se muito 
útil para um melhor entendimento das novas soluções prisionais que têm 
vindo a ser desenvolvidas ao longo dos primeiros anos do presente século. 
As prisões contemporâneas analisadas mostraram que independente-
mente do nível de segurança exigido, é possível adoptar as medidas espa-
ciais e de gestão que possibilitam uma ressocialização efectiva. Em todos 
estes casos foram identificadas características comuns que estiveram no 
pensamento dos arquitectos enquanto projectavam estes complexos pri-
sionais. Características essas como: a tentativa de minimizar a utilização 
de elementos típicos de segurança prisional; a ampliação da área livre de 
circulação e de acção dos reclusos; a diminuição da escala do complexo 
prisional; a semelhança entre as características exteriores e as interiores; a 
criação de espaços com diferentes níveis de privacidade e de acessibilida-
de; o envolvimento da comunidade nas actividades desenvolvidas dentro 
dos espaços prisionais, etc.

Relativamente ao caso do EPP, foram confirmadas as características que 
já se tinha conhecimento de serem impeditivas da reabilitação, tais como 
o tipo de tipologia e escala utilizados; a área reduzida a que cada recluso 
tem acesso; a degradação dos espaços; a ausência de espaços que permi-
tam ter alguma privacidade, etc. No entanto, o estudo da ULD mostrou-
-se como uma ferramenta decisiva que permitiu aprofundar o conheci-
mento sobre a viabilidade da extensão das características espaciais a um 
país como Portugal. Esta unidade assemelha-se a uma experiência onde 
dentro de um ambiente desfavorável como o conjunto sobrepopulado e 
degradado do EPP, recria-se um outro tipo de ambiente prisional através 
de uma reduzida amostra de reclusos e algumas transformações espaciais 
decisivas.

O sucesso presenciado aquando da visita a esta unidade permitiu tirar 
algumas conclusões sobre a adaptação a Portugal dos conceitos e ideo-
logias nórdicas presentes nas concepções prisionais contemporâneas que 
tantos resultados positivos têm alcançado. Estas conclusões foram deter-
minantes para alcançar os objectivos a que esta dissertação se propôs ini-
cialmente. A sua apresentação e discussão encontram-se presentes mais à 
frente neste trabalho.





A
ná

lis
e,

 t
ab

el
as

 d
e 

ca
ra

ct
er

iz
aç

ão

E.P. do Porto Prisão de Halden Prisão de Leoben Prisão de 
East Jutland

Dados Numéricos

Capacidade da 
prisão 600 reclusos 252 reclusos 205 reclusos 228 reclusos

Taxa de 
sobrelotação 173,8% 0% 0% 0%

Área global da 
prisão 40 715 m2 150 000 m2 98 151 m2 115 000 m2

Área global per 
capita 39 m2/pessoa 300 m2/pessoa 350 m2/pessoa 500 m2/pessoa

Área total exterior 20 715 m2 s/ inf 16 962 m2 100 000 m2

Área total edificada 
(todos os pisos) s/ inf 27 500 m2 27 346 m2 28 500 m2

Área edificada per 
capita s/ inf 110 m2/pessoa 100 m2/pessoa 125 m2/pessoa

Área total de 
reclusão
(dormitórios e 
celas)

s/ inf 4 800 m2 4 800 m2 9 200 m2

Área de reclusão 
per capita s/ inf 20 m2/pessoa 80 m2/pessoa 40 m2/pessoa

Custo s/ inf 200 milhões de 
euros 46 milhões de euros s/ inf



Indicadores 
Espaciais

Subcategorias dos 
indicadores 
espaciais

E.P. do Porto Prisão de Halden Prisão de Leoben Prisão de 
East Jutland

Localização e 
Relação com a 
Envolvente


Relação da prisão 
com o tecido 
urbano 

localizada na 
periferia da 
cidade 

isolada, 
localização remota

localizada nos 
suburbios da 
cidade

isolada, localização 
remota longe da cidade 

Características da 
envolvente próxima

rodeada por 
campos 
agrícolas

rodeada por uma 
floresta

rodeada por tecido 
urbano em três 
lados e a Sul por 
uma floresta e auto-
estrada

rodeada por áreas 
agrícolas e quintas

Relação com os 
edifícios próximos 

não existe 
relação com os 
edifícios 
próximos

o design da prisão 
assemelha-se ao 
tipo de arquitectura 
Norueguesa

o tribunal domina a 
paisagem, 
enfunado que a 
prisão esconde-se 
por trás do muro

o design da prisão 
assemelha-se ao tipo 
de arquitectura 
Dinamarquesa e com o 
padrão de urbanização 

Correlação entre a 
envolvente 
e o espaço 
prisional exterior

espaço exterior 
da prisão 
pouco 
conectado com 
a envolvente

espaço exterior da 
prisão representa 
parcialmente uma 
extensão da 
floresta envolvente

espaço exterior da 
prisão conectado 
com a envolvente

espaço exterior da 
prisão desenhado como 
continuidade das áreas 
agrícolas extra-muro

Correlação entre a 
flora exterior e o 
interior da prisão 

não conseguida

conseguida devido 
à existência de 
árvores de grande 
porte 

conseguida 
parcialmente 
devido à ausência 
de árvores de 
grande porte 

conseguida 
parcialmente devido à 
ausência de árvores de 
grande porte 



INDICADORES 
ESPACIAIS 

Subcategorias dos 
indicadores 
espaciais

E.P. do Porto Prisão de Halden Prisão de Leoben Prisão de 
East Jutland

Conceito Espacial 

e Forma


Composição 
espacial

blocos 
rectangulares 
paralelos entre 
si, unidos por 
um bloco 
perpendicular 
central 

volumes 
longitudinais 
unidos por quatro 
braços

composição 
irregular de 
volumes e de 
espaços abertos 

múltiplos conjuntos de 
edifícios com 
composições 
irregulares que um pátio 
central

Tipologia/forma
espinha ou 
poste 
telegráfico 

reticulada com 
átrio 

rectangular com 
átrio reticulada com átrio 

Qualidade de luz 
natural insuficiente suficiente abundante suficiente

Materiais aplicados 
no edifício tijolo de burro madeira e tijolo betão, madeira e 

vidro tijolo vernáculo 

Uso de cor e de 
peças de arte/
instalações 

azulejos de 
cores pastel, 
ausência de 
peças de arte

áreas coloridas 
para identificar o 
propósito do 
espaço, fotografias 
de grandes 
dimensões e graffiti

espaços interiores 
coloridos, murais 
nas paredes e 
presença de 
objectos de arte

esquema de cores 
neutro, pinturas nas 
paredes e instalação 
artística na capela

Espaço exterior útil reduzido abundante reduzido abundante 

Materialização das 
áreas exteriores

áreas 
cimentadas, 
ausência de 
áreas verdes

áreas amplas 
ajardinadas, 
pavimentos em 
gravilha, 
vegetação média e 
de grande porte

áreas pavimentadas 
e ajardinadas e 
coberturas 
ajardinadas 

áreas pavimentadas, 
ajardinadas e 
elementos com água 

Mobiliário urbano inexistente bancos, palas e 
papeleiras bancos em betão bancos e mesas 

Analogia com 
elementos do 
mundo exterior 

não alcançada

elementos de uma 
cidade, uma 
floresta natural e 
um jardim

relembra uma 
densa área urbana

relembra uma pequena 
povoação, uma praça e 
um jardim com um lago

Existência, 
aparência e 
presença do muro 
exterior 

muro de betão 
bastante 
presente do 
interior e 
exterior

presença do muro 
suavizada no 
exterior e no 
interior devido à 
modelação da 
paisagem 

muro discreto visto 
do exterior; 
bastante presente 
do interior

presença do muro de 
betão suavizada pela 
sua forma orgânica, 
tanto no interior como 
no exterior

Impressão da 
prisão vista do 
interior

aparência 
monotona 

aparência 
dinamica aparência dinamica aparência monotona 



INDICADORES 
ESPACIAIS 

Subcategorias dos 
indicadores 
espaciais

E.P. do Porto Prisão de Halden Prisão de Leoben Prisão de 
East Jutland

Programa

e Função

Separação por 
idade, género e 
nível de segurança 

prisão 
masculina, 
separação por 
nível de 
segurança

separação por 
nível de segurança 

separação por 
idade, género e 
nível de segurança 

separação por idade, 
género e nível de 
segurança 

Analogia com o dia 
a dia fora da prisão 

fraca analogia 
com a vida 
urbana

analogia com a 
vida numa vila

analogia com a vida 
urbana

analogia com a vida no 
campo

Diversidade de 
programa

limpar, estudar, 
trabalhar, act. 
desportivas, 
act. religiosas, 
plano de 
saúde, visitas 
intimas 

cozinhar, servir e 
limpar, trabalhar, 
estudar, meditar, 
act. desportivas, 
música, 
actividades, plano 
de saúde, act. 
religiosas, visitas 
priv., compras, 
passeios

cozinhar, servir e 
limpar, trabalhar, 
estudar, meditar, 
act. desportivas, 
música, actividades 
recreativas, plano 
de saúde

cozinhar, servir e limpar, 
trabalhar, estudar, act. 
religiosas, act. 
desportivas, música, 
actividades recreativas, 
plano de saúde, 
compras

Espaços comuns oficinas, 
refeitório, área 
de compra de 
alimentos, dois 
ginásios, salas 
de visitas, sala 
para biblioteca, 
enfermaria, 
capela, área 
exterior de 
horticultura, 
campos de 
jogos 
exteriores, 
unidade livre de 
drogas, área 
escolar

cozinhas,  
áreas de jantar e 
de estar, varandas, 
lavandaria, campo 
de jogos, ginásio, 
campos de jogos 
exteriores, 
biblioteca, salas de 
aula, sala interior 
para act. 
religiosas, salas de 
workshops, centro 
cultural, quartos 
para visitantes, 
loja, campos 
exteriores, 
percursos para 
passeios

cozinhas, áreas de 
jantar, lavandaria, 
campo de jogos, 
ginásio, biblioteca, 
salas de aula, 
capela

cozinhas, áreas de 
jantar e de estar, 
lavandaria, sala de 
jogos, ginásio, salas de 
workshops, salas de 
aula, quartos para 
visitantes, campos 
exteriores, sala de 
informática, igreja, sala 
de oração, 
supermercado, sala de 
música

Ligações 
estabelecidas com 
instituições 
externas

inexistente inexistente trabalho fora da 
prisão, várias 
instituições 
externas trabalham 
com a prisão 

inexistente 

Inclusão do público inexistente inexistente público incluído em 
programas de 
trabalho e 
reabilitação 

inexistente 

Desenvolvimento 
de percursos e 
mobilidade

existência de 
vários pátios 
exteriores sem 
ligação directa 
entre eles e de 
uma outra zona 
exterior de 
maior dimensão 
para uso 
hortícola

o percurso 
principal une os 
edificios às áreas 
exteriores

divisão da área 
exterior em áreas 
menores 

os reclusos movem-se 
dentro de uma das 
duas áreas cercadas 
conforme o nível de 
segurança



INDICADORES 
ESPACIAIS 

Subcategorias dos 
indicadores 
espaciais

E.P. do Porto Prisão de Halden Prisão de Leoben Prisão de 
East Jutland

Vigilância e 
Segurança

Nível de 
Segurança

elevado elevado mínimo vários níveis de 
segurança

Existência de 
barras nas janelas

sim não sim não

Tipo de vigilância supervisão 
indirecta

supervisão directa 
e câmaras de 
vigilância

supervisão directa supervisão directa e 
câmaras de vigilância

Elementos de 
segurança 

muro de 6m,  
1 vedação 
metálica

muro de 8m,  
1 vedação metálica

muro de 8m,  
2 vedações 
metálicas

muro de 8m,  
2 vedações metálicas

Área Residencial

Tipo de área 
residencial

bloco de celas unidade 
residencial

unidade residencial unidade residencial

Número de 
pessoas por cela

celas 
individuais 
usadas para 
2/3 reclusos

maioritariamente 
celas individuais

maioritariamente 
celas individuais 

celas individuais

Dimensões 
standard das celas

s/ inf 10 m2 s/ inf 12.6 m2

Design da cela, 
materialização, 
equipamentos e luz 
natural 

celas com 
unidade 
sanitária, 
paredes 
brancas, 
mobiliário 
simples (cama, 
prateleira), luz 
natural fraca

celas com unidade 
sanitária, paredes 
brancas, mobiliário 
contemporâneo 
simples em 
madeira; luz 
natural suficiente

celas com unidade 
sanitária, paredes 
brancas, mobiliário 
contemporâneo 
simples em 
madeira, frigorífico, 
televisão; luz 
natural abundante 

celas com unidade 
sanitária, paredes 
brancas, mobiliário em 
madeira, frigorífico, 
televisão; luz natural 
moderada 

Número de celas/ 
reclusos por bloco

cerca de 200 
reclusos por 
bloco

até 12 reclusos por 
bloco

10 reclusos por 
bloco 

até 6 reclusos por bloco
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181| Ocupação do tempo: 
a forma como a arquitec-
tura prisional pode inter-
ferir com as actividades  
quotidianas dos reclusos.

“Os arquitectos não podem determinar com precisão qual o efeito que os seus 
edifícios terão sobre os utilizadores. Na melhor das hipóteses, os seus projectos 
podem apoiar o processo de reabilitação e oferecer um ambiente humano para  

os funcionários e reclusos; na pior das hipóteses, deveriam pelo menos, não 
causar danos. Devem sempre respeitar a dignidade humana dos prisioneiros, 

funcionários e visitantes.”  142

Posteriormente à passagem pelos principais episódios que compõem a 
história da arquitectura prisional, presentes no primeiro capítulo, Espaço, 
e passando pelo trabalho empírico, elaborado no segundo capítulo, Po-
laridades, onde se confrontam e analisam as características baseadas em 
opções arquitectónicas, de uma prisão de tipologia tradicional com três 
prisões contemporâneas, chega-se ao terceiro, e último capítulo, Cons-
ciencialização, no qual, com base nas conclusões intermédias dos capítu-
los anteriores, serão enunciados e descritos elementos espaciais prisionais 
desfavoráveis, directrizes espaciais de auxílio ao trabalho de projecção de 
uma prisão e serão ainda discutidas as ideias retiradas da análise da ULD.

Discussão, respostas espaciais a elementos desfavoráveis

O facto de que a prisão não constitui um mecanismo ideal, é de conheci-
mento geral há já algum tempo. No entanto, como ainda não se chegou 
a um consenso sobre uma alternativa à sua utilização, o espaço prisional 
continua a ser um recurso do qual não se pode prescindir. Assim, deve-se 
tomar como objectivo principal, tornar o período de reclusão o mais curto 
e eficiente possível visto que o encarceramento para a grande maioria dos 
indivíduos é uma experiência traumática que pode influenciar negativa-
mente o seu bem-estar físico e psíquico. Ora, se a esmagadora maioria 
dos reclusos vai regressar à sociedade após a sua libertação, é importante 
garantir que estes serão capazes de retomar o seu papel enquanto cidadãos  
responsáveis e que o período de reclusão tenha tido realmente um impacto 
positivo na transformação do seu comportamento.  

142. Leslie Fairweather, Seán MacConville, op. cit., p.33. 
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182| Danny lyon, Sala de 
Visitas, 1971.

183| Andrew Lichten-
stein, Unidade de Huges, 
Texas, 2000.

Para que este processo de reabilitação alcance os melhores resultados pos-
síveis, deve procurar-se minimizar os factores que possam promover si-
tuações de stress nos reclusos, funcionários e visitas. Por stress entende-se 
qualquer reacção fisiológica e comportamental de resposta a uma situação 
perturbadora. Vários estudos mostram que as fracas condições das insti-
tuições prisionais podem provocar o aumento dos níveis de stress, doenças 
físicas e até a morte dos reclusos. 143 Estas relações são bastante complexas 
e o seu estudo é ainda muito incipiente. 

A relação entre a Arquitectura e o comportamento humano é algo que 
sempre fascinou os especialistas, no entanto, quando se fala dos efeitos 
que a arquitectura prisional provoca nos seus utilizadores, entra-se num 
sub-campo ainda muito pouco explorado. Além disso, existe a sensação de 
que os resultados a que os arquitectos e cientistas têm chegado nos últimos 
anos, “por vezes não são bem-vindos”. Leslie Fairweather acrescenta ainda, 
que os investigadores “nem sempre recebem muito entusiasmo por parte das 
autoridades em prestar atenção aos seus resultados e em agir em função deles”. 144

 
Não existe uma relação causa-efeito, significativamente testada, que per-
mita avaliar, com precisão, os efeitos que as características espaciais pro-
vocam no comportamento dos reclusos. Existem inúmeros factores, como 
a personalidade de cada indivíduo e o tipo de sistema organizacional, que 
podem influenciar interferir nesses comportamentos. A concepção espa-
cial corresponde a uma única variável que, conjuntamente com muitas 
outras, influenciam as acções humanas. O importante é que exista uma 
parceria efectiva entre todas essas variáveis, para que o estabelecimento 
prisional seja bem sucedido a nível arquitectónico, organizacional, opera-
tivo e funcional. 

O Arquitecto Faiweather afirma que as questões causadoras de maior 
preocupação junto dos reclusos são diversas. Para melhor explicitação do 

143. Craig M. Zimring, W. Harry Munyon, Larry Ard, Reducing stress in jail, Ekistics, vol. 55, nº332/332, 
1988, p. 215. 
144. Leslie Fairweather, Seán MacConville, op. cit., p.31. 
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184| Kevin Tindall, Divan 
8.2.7, 2013. 

que se pretende demonstrar categorizou-se o discurso em alguns pontos 
e corroborou-se esses pontos com extractos das entrevistas realizadas a 8 
reclusos 145 :

- separação da família:

“ (A adaptação) foi muito difícil. Tenho saudades da minha mulher.”

“Às vezes, quando passa um avião, imagino que os meus filhos possam tê-lo visto também.”

“(O aspecto mais positivo da prisão) é quando falo com a minha família ao fim do dia. Mas 

não chega! Só nos dão 5 minutos por dia.” 

“Felizmente tenho muitas visitas da minha família, o que ajuda muito”

“Pensamos, tão perto e tão longe de casa. Dá uma tristeza muito grande. Uma saudade...”

- perda de liberdade: 

“Gostava de passear no exterior.”

“Qualquer coisa que nos faça sair da cela é boa.”

- a preocupação com a vida pós-reclusão:

 “Arranjar trabalho vai ser um problema. (...) Ninguém vai dar emprego a um ex-recluso.” 

“Quando sair não vou ter dinheiro nenhum.  (...) Não sei como vai ser.”

- preservação de auto-estima e identidade: 

145. As entrevistas foram feitas a um grupo de oito reclusos do sexo masculino do Estabelecimento Pri-
sional do Porto no dia 22 de Março de 2018. A transcrição integral das entrevistas encontra-se em anexo 
no final da presente dissertação. Foi muito curioso constatar que todos os factores mencionados por Leslie 
Fairweather foram facilmente corroborados pelas entrevistas a uma pequeníssima amostra de uma deter-
minada população reclusa.



“Vou ser sustentado pela minha mulher e pelos meus pais?! Posso lá viver assim!”

“Trabalhar? Em que? Não sei fazer nada!”

 “Sempre fui útil e contribui para a sociedade. Custa-me muito sentir que não produzo nada aqui.”

Apesar dos pontos acima enunciados não poderem ser solucionados por  
uma resposta directa espacial, ainda assim considerou-se importante re-
feri-los resumidamente, uma vez que permitiram abrir caminho à iden-
tificação e compreensão das soluções espaciais de resposta aos problemas 
prisionais.

Uma vez mais reforça-se a ideia de que o papel da Arquitectura é crucial 
para pôr em prática qualquer sistema prisional que se adopte, bem como 
para o sucesso dos princípios de ressocialização. No entanto, é necessário 
ter presente, que muito dificilmente se pode alcançar o sucesso destes 
princípios, exclusivamente, através de um ambiente espacial qualificado. 
Os princípios ressocializadores só podem ser (possivelmente) alcançados 
caso se verifique uma cooperação efectiva entre os diversos factores que 
constituem a instituição -  a arquitectura, a administração, os funcio-
nários, as actividades desenvolvidas e o apoio da comunidade. Através 
dos factos acima apresentados, compreende-se que para o estudo dos ele-
mentos espaciais prisionais é importante ter consciência dos efeitos dos 
outros tipos de factores, que também interferem no comportamento dos 
reclusos.

Tal como anteriormente mencionado, para a enumeração das respostas 
espaciais aos factores de stress, foi determinante o conhecimento prove-
niente das visitas ao Estabelecimento Prisional do Porto, dos encontros 
com a direcção da prisão, das reuniões com os especialistas, das conversas 
com o corpo de guardas e das entrevistas realizadas aos reclusos. Este 
conhecimento permitiu criar uma imagem mais precisa e pessoal dos 
principais problemas espaciais mencionados por vários autores, que im-
pulsionam verdadeiros factores de stress e de insucesso reabilitativo, bem 
como das possíveis respostas.
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Seguidamente apresenta-se a enumeração desses factores, também valida-
dos por excertos das entrevistas aos reclusos e avançam-se algumas hipó-
teses de soluções espaciais que atenuem os seus efeitos.

Em primeiro lugar, deve referir-se o momento em que o recluso estabelece 
o primeiro contacto com a prisão. Trata-se de uma das fases causadoras 
de maior stress:“Os níveis de stress variam durante o tempo, sendo mais ele-
vados durante a recepção e nas primeiras semanas na prisão (...).” 146 A perda 
de liberdade juntamente com o confronto com uma “ampla comunidade 
desconhecida” (VESSELLA, 2012), conhecedora dos costumes e regras do 
quotidiano prisional, constitui um processo difícil para todos. 

“Pensei: cheguei à selva! Senti-me muito assustado, era muito novo.” 

O período compreendido entre este primeiro choque e a adaptação ao 
meio, constitui um dos momentos mais delicados de detenção. Durante 
este período a taxa de suicídio é superior, especialmente para pessoas sem 
experiências prévias de detenção. 147

“Da primeira vez que entrei chorei muito, claro! (...) Foi um grande choque quando vi a prisão.” 

“Foi complicada. Fui bem recebido mas foi um grande choque.”

Uma das medidas mais óbvias a tomar com o objectivo de reduzir o stress 
causado pela entrada na prisão passa por restringir o número total de re-
clusos admitidos. Quanto menos extensa for a comunidade, mais facili-
dade terá o novo recluso em adaptar-se. Uma prisão com 1219 reclusos, 
como se verificou no Estabelecimento Prisional do Porto, é um exemplo 
de um caso traumático para alguém que estabelece um primeiro contacto 
com o contexto prisional. 

“Já conhecia muita gente aqui, o que melhorou a situação. (...) Nisso tive sorte!”

146. Leslie Fairweather, Seán MacConville, op. cit., p.32. 
147. Luigi Vessella, op. cit. p. 212.
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185| Richard Ross, Celas 
de Segurança, Cuba, 2006.

Outra solução, avançada pelo Arquitecto Luigi Vessella, passa por criar 
áreas específicas dentro da prisão para os primeiros tempos de adap-
tação.  Desta forma, seria proporcionada aos reclusos a possibilidade de 
fazerem uma transição mais gradual entre o mundo exterior e a prisão, 
atenuando-se assim o impacto negativo do choque inicial.

Em segundo lugar, a diminuição drástica da área de movimento, de acção 
e de privacidade sentida pelo indivíduo ao entrar para a prisão. A redução 
a uns poucos metros quadrados do espaço disponível por pessoa pode ser 
uma fonte de grande stress e causar nos reclusos danos psicológicos graves.

“O espaço é reduzido mesmo para uma pessoa. Quase não dá para passar entre o beliche e a mesinha.”
 

“É um espaço muito apertado para duas pessoas. Mal nos mexemos.”

“É difícil para quem está habituado a ter casa própria, o seu espaço, dormir numa boa cama...”

“O aspecto mais negativo é estar sempre entre quatro paredes”

“(...) Há tanta parede aqui que primeiro que se chegue ao muro de fora ainda vai um bocado.”

As soluções passam por aumentar a “densidade espacial (área por pes-
soa)” (ZIMRING, MUNYON, ARD, 1988), isto é, tendo em conta os 
constrangimentos inerentes à detenção, deve-se procurar expandir ao máxi-
mo os limites espaciais de movimentação livre de cada recluso. Desta forma 
é possível  mitigar o efeito de alienação provocado por todo o tempo passado 
dentro da cela.

“Para aqueles que não vão (à escola) nem trabalham o dia é muito pior. Só podem sair das celas as 

11h às 14h para almoçar e depois das 17h às 19h para jantar. Isto afecta muito psicologicamente.”

Em terceiro lugar, a deterioração das relações com a família, amigos e 
outros causada pelo encarceramento prolongado, levando “a um forte sen-
timento de isolamento e solidão nos reclusos”.148 As visitas e os contactos tele-
fónicos são muitas vezes insuficientes.

148. Luigi Vessella, op. cit. p.212. 



“(O mais positivo da prisão) é quando falo com a minha família ao fim do dia. Mas não chega! 
Só nos dão 5 minutos por dia. Para falar com a minha mulher e o meu filho e depois ligar para a 

minha mãe é muito apertado.”

“Foi um choque, por deixar a minha família. Devastador...”

“Pensamos, tão perto e tão longe de casa. Dá uma tristeza muito grande. Uma saudade...”

Adicionalmente refere-se ainda que seria muito importante a aposta na 
concepção qualificada de espaços específicos para o contacto com as vi-
sitas, tais como salas de convívio adaptadas a crianças (onde os reclusos 
possam desfrutar de tempo de qualidade com a sua família e amigos), 
quartos de visitas intimas e salas próprias para contactos com visitas 
externas (advogados, psicólogos, professores, etc.). O contacto com a co-
munidade externa e as trocas entre o interior e o exterior durante o pe-
ríodo de reclusão, são muito importantes para que os reclusos não percam 
o contacto com a realidade, tornando mais fácil a futura ressocialização. 

O modelo Norueguês presente no caso de estudo da Prisão de Halden, 
aplica o “princípio da normalidade” de forma a combater os efeitos negati-
vos da reclusão. Este baseia-se na integração de membros da comunidade 
exterior no quotidiano prisional, para garantir que os reclusos não sentem 
os efeitos da segregação social que o seu aprisionamento acarreta.  O afas-
tamento da comunidade resultante da reclusão deve ser apenas físico mas 
não relacional.149

Como quarto factor, a restrição na variedade de pessoas com quem se 
relacionar e a diminuição do tipo de possibilidades de interacção social 
que provoca uma espécie de retrocesso nas competências sociais. Este as-
pecto produz ainda sensações de alienação e de isolamento, dificultando o 
processo de socialização.

 “Imagino como é o exterior, a relva, as outras pessoas. Aqui vêm-se sempre as mesmas...” 
“Tenho amigos cá dentro porque vivia num bairro social e eles são de lá.”

149. Emily Labutta, The Prisoner as One of Us: Norwegian Wisdom for American Penal Practice. Georgia: 
Emory University School of Law, 2017, p. 351.
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A solução aqui passa por criar espaços comuns que promovam a socia-
lização e combatam a progressiva perda de capacidades de relaciona-
mento. Vessella avança que “A possibilidade dos reclusos enfrentarem, por 
meio de actividades ou trabalhos de grupo, diferentes formas de abordagem, 
poderia, em parte, favorecer a socialização e ajudar os indivíduos no processo de 
recuperação.” 150

O quinto factor que tem um impacto negativo nos reclusos consiste na 
impossibilidade de organizarem o seu próprio tempo. A perda drástica de 
autonomia e responsabilidade leva à desorientação e à perda de auto-es-
tima. Mais uma vez, é sentido um retrocesso nas competências humanas 
que pode desencadear comportamentos agressivos nos reclusos. 

Uma solução que tem sido testada, como se observou no caso da Prisão de 
East Jutland, passa pela criação de núcleos residenciais auto-suficientes 
que compreendem áreas de socialização, de trabalho/estudo e recrea-
ção, nas quais os reclusos se movimentam livremente sem a necessidade 
de serem acompanhados por um guarda. A possibilidade de organizarem 
o seu tempo de forma autónoma, atenua a sensação de aprisionamento e 
de incapacidade, promovendo a ligação ao tipo de vida extra-muros.

“Passo o dia na escola. É uma boa forma de passar o tempo. Tem que se arranjar qualquer coisa 

para não enlouquecermos.”

“O melhor são as oportunidades que nos dão para estarmos ocupados. Estudo na universidade e 

trabalho no bar. Tento ocupar todo o tempo livre que tenho.”

“Está a ver aqueles livros todos naquela prateleira? Fui eu quem os trouxe todos. Empresto aos 

outros. São os livros do meu curso. Temo-nos que entreter com alguma coisa.”

“ Vou para a escola e passo lá o dia. Para aqueles que não vão nem trabalham o dia é muito 

pior. Só podem sair das celas as 11h às 14h para almoçar e depois das 17h às 19h para jantar. 

Isto afecta muito psicologicamente.”

150. Luigi Vessella, op. cit. p. 212. 
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186| Sobrepopulação 
Valerio Bispuri, imagem 
captada numa prisão da 
América do Sul, projecto 
“Encerrados”.

Dentro do Estabelecimento Prisional do Porto, o caso de estudo com 
o qual se estabeleceu um contacto mais directo, foi dado a observar que 
a Unidade Livre de Drogas funcionava como uma pequena experiência 
deste conceito de núcleo auto-suficiente. Aqui os reclusos podem gerir 
o seu tempo de forma mais independente sendo-lhes dada uma maior 
liberdade de movimento e de acção. O sucesso desta unidade, em com-
paração com o resto da prisão, é evidente. Mais à frente, este caso será 
aprofundado.  

O sexto factor causador de stress nos reclusos consiste na ausência de pri-
vacidade no quotidiano de uma prisão. A convivência forçada num espa-
ço reduzido com um número elevado de pessoas com hábitos diferentes 
leva à perda de controlo das acções e à propensão de impulsos agressivos 
por parte dos reclusos. 

“O espaço é reduzido mesmo para uma pessoa. (...) Imagine como é estar a viver num 

espaço, tão reduzido, com uma pessoa que não se lava?! Não é muito agradável!” 

Como resposta ao problema acima poderia dividir-se as grandes secções 
de reclusão por vários núcleos de dimensões inferiores, que alberguem 
um máximo de 20/30 reclusos, e que incluam tanto espaços individuais 
para descanso e privacidade como espaços comuns para a realização de 
actividades em grupo que promovam a socialização. A ideia destes nú-
cleos residenciais é que a aproximação à vida doméstica de uma casa civil, 
na qual os espaços se encontram organizados segundo uma progressão gra-
dual de níveis de privacidade, semelhantes à hierarquia de uma habitação 
familiar. 151 Como foi mostrado por várias experiências europeias, a estru-
turação da área de reclusão segundo um ambiente residencial, tem o efeito 
de diminuir os níveis de stress associados à reclusão, ao mesmo tempo que 
potencia a eficácia dos factores de reeducação e a reintegração social.152

151. R. Di Giullio, C. Terpolilli, Criteri generali di progettazione, 2002, p. 74 apud Luigi Vessella, Halfway 
housing for inmates - Typologycal alternatives to traditional prison, Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Architectura, 2015.
152. Luigi Vessella, Halfway housing for inmates, Typologycal alternatives to traditional prison, Università 



Aumento População Encarcerada 

Aumento Sobrepopulação Prisional

Insucesso dos Objectivos Penais

- re-integração social
- reabilitação

Aumento dos Problemas

- falta de condições mínimas
- degradação do espaço
- convivência forçada
- ausência de privacidade
- conflitos, agressividade

Aumento da Reincidência Criminal

| O problema da sobrepopulação.
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O sétimo e último factor que se apresenta, sendo um dos maiores proble-
mas carcerários a nível mundial, diz respeito à sobrepopulação prisional. 

Segundo o último relatório do Council of Europe Annual Penal Statistics 
(SPACE), publicado em 2017, o nosso país ocupou o sexto lugar na lista 
das prisões mais sobrelotadas. Com valores mais elevados que Portugal 
encontram-se a países como a Macedonia, Hungria, França e Chipre. Os 
dados avançam que em 2016 havia 109,4 reclusos para 100 lugares nas 
prisões portuguesas. Em Dezembro de 2017, os valores nacionais mos-
tram-se mais positivos. 

“Nas 49 cadeias do país estão neste momento 13.318 reclusos para uma lotação 
de 12.895, numa taxa de ocupação de que é de 103,3% no geral. Mas a taxa fica 

abaixo dos 100% (99,4) quando se exclui os presos que estão no regime PDL 
(Prisão por Dias Livres, ao fim de semana).” 153

Um estudo desenvolvido no Texas baseado numa amostra de doze re-
clusos, mostrou que a presença de vários reclusos numa cela de espaço 
reduzido e com pouca privacidade, aumenta a probabilidade de suicídios, 
homicídios, doenças psiquiátricas, conflitos entre reclusos, infracções dis-
ciplinares, auto-mutilação e doenças fisiológicas.154 Muitos outros estudos 
mostraram ainda que condições de sobrepopulação resultam em respostas 
de stress e numa diminuição de auto-controlo por parte dos reclusos 155 o 
que compromete o processo de reintegração social.

degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architectura, 2015.
153. Os dados são avançados pela ministra da Justiça Francisca Van Dunem na 1ª comissão do Parlamen-
to, 2018. 
154. V. C. Cox, P.B. Paulus, G. McCain, Prison crowding research: The relevance for prison housing standards 
and a general approach regarding crowding phenomena, American Psychologist, vol. 39, pp. 1148- 1160 apud 
Craig M. Zimring, W. Harry Munyon, Larry Ard, Reducing stress in jail, Ekistics, vol. 55, nº332/332, 
1988, p. 215.
155. R.B. Ruback, C.A. Innes, The relevance and ir relevance of psychological research, American Psychologist, 
vol. 9, 1988, pp. 683-693 apud Craig M. Zimring, W. Harry Munyon, Larry Ard, Reducing stress in jail, 
Ekistics, vol. 55, nº332/332, 1988, p. 215. 
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187| Liz, 20 anos, Chow-
chilla State Prison, 2003.

“Os ginásios (...) são um bocado pequenos para tanta gente. Só temos duas salas pequenas 

para mil e tal reclusos.”

“O espaço é reduzido mesmo para uma pessoa. (...) Depois aparecem as doenças! Temos um grande 

problema de sarna.”

Em prisões com taxas de ocupação tão elevadas como no Estabelecimento 
Prisional do Porto (177,70% 156), o sucesso da instituição encontra-se, à 
partida, comprometido. Por muito boas que sejam as práticas adoptadas 
e os programas de reabilitação implementados, quando não existem con-
dições espaciais propícias à sua realização, o método encontra-se corrom-
pido. “Os efeitos de reclusão relacionados com o stress são bastante óbvios, mais severos em 
prisões de segurança máxima altamente lotadas do que em ambientes de segurança mínima 
sem sobrelotação. (...) a superlotação é um factor importante na maioria das prisões, e há 

uma forte tendência para que as prisões mais sobrelotadas sejam menos eficazes ”.157

Uma possível solução a este problema passa pela organização espacial do 
estabelecimento prisional de forma a que permita o aumento/ acres-
cento do conjunto edificado. Assim, caso o número de reclusos aumente, 
será possível contornar a situação.

A identificação das principais causas de stress em ambiente prisional e 
a proposta de estratégias para as mitigar são duas tarefas cruciais para 
aumentar a eficácia do tratamento de reabilitação. 

Os efeitos psicológicos e físicos provocados nos reclusos pelas fontes de 
stress, além de comprometerem o sucesso do tratamento, tanto suscitam 
comportamentos agressivos entre reclusos como auto-lesivos. Como tal, 
é muito importante que se processa à identificação dessas fontes e que se 
encontrem estratégias para minimizar aqueles efeitos. A concepção es-
pacial é um factor que se considera da máxima importância e que se 
abordará seguidamente com mais detalhe.

156. Dados referentes a 10 de Maio de 2017, retirados do Relatório dos Serviços Prisionais do mesmo 
ano.  
157. Leslie Fairweather, Seán MacConville, op. cit., p. 32. 
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Discussão, indicadores espaciais de reintegração social

Como em qualquer projecto de Arquitectura, os edifícios penitenciários 
seguem determinados parâmetros que delineiam, de alguma forma, a sua 
concepção, tais como questões tipológicas, morfológicas e organizacionais. 

Para tentar responder à questão da aplicação das soluções espaciais con-
temporâneas, exploradas principalmente nos países nórdicos,em países 
com características sociais e culturais distintas, entendeu-se que apesar 
de não existir um modelo único que se aplique a todos os casos, é possível 
enunciar directrizes, baseadas no programa de ressocialização e reabili-
tação do recluso, que auxiliem os arquitectos no processo de projecção 
prisional.

Claro está que, durante a fase projectual, estas directrizes devem obedecer 
a aspectos de segurança que se pretende para a prisão. No entanto, admi-
te-se a sua utilidade para a grande maioria das instituição, median te tais 
adaptações.

Por questões temporais e da própria natureza de uma tese de mestrado, 
não foi possível integrar todos os critérios que estruturam um projecto 
de uma prisão, nem tão pouco estudar a fundo aqueles que se passará a 
enunciar. Pretende-se, com este trabalho, efectuar a selecção daqueles que 
se considera serem mais relevantes. Após a leitura e análise da bibliogra-
fia sobre o tema, a análise comparativa dos casos de estudo, as visitas ao 
meio prisional, as conversas com os entendidos na área e as entrevistas 
aos reclusos, os critérios em análise e o seu desenvolvimento constituem o 
produto final do trabalho de pesquisa realizado.

Os cinco principais critérios projectuais que se abordou foram respecti-
vamente: “Localização e Relação com a Envolvente”; “Conceito Espacial 
e Forma”;  “Programa e Função”, “Vigilância e Segurança” e “Área Resi-
dencial”.
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188| Relação da prisão 
com a comunidade 
externa.

Localização e Relação com a Envolvente

A localização de uma instituição prisional é um factor relevante pois, é 
certo que, esta terá consequências no impacto social que a prisão tem na 
envolvente, e vice versa. Estamos, portanto, perante um factor que inter-
fere com a ressocialização. 

A escolha de um local para a edificação de uma nova prisão não deve 
assentar apenas em “critérios de segurança e de economia de lugar” (VES-
SELLA, 2012), como se verifica em muitos casos actuais. Os critérios 
para a sua determinação devem passar, maioritariamente, por uma pro-
ximidade razoável ao tecido urbano. A prisão deve funcionar como uma 
instituição “local” pertencente a uma comunidade, com a qual estabelece 
trocas a vários níveis. É importante que exista uma boa ligação a serviços 
comunitários, proporcionada por acessos a estradas principais e a redes de 
transporte, bem como proximidade a “lugares dedicados à execução da justi-
ça” que permitam “um relacionamento mais fácil entre os operadores judiciais 
(advogados, magistrados, assistentes sociais, etc.) e prisioneiros.” 158 

A proximidade da comunidade externa à instituição prisional, por um 
lado, facilita as deslocações das visitas à prisão, o que mantém e fortalece 
as ligações aos familiares e amigos que, como se sabe, são tão importantes 
para o bem-estar emocional dos reclusos. Permite ainda que exista uma 
relação próxima entre instituições, serviços e especialistas que, através das 
actividades sociais que prestam, promovem o vinculo mútuo entre a prisão 
e o exterior. Quando os reclusos passam muitos anos a conviver unica-
mente com outros reclusos, é normal que os comportamentos criminosos 
sejam reforçados, em vez de serem substituídos por outros mais positivos.

 “O aspecto mais negativo são as experiências aqui vividas. Sai-se com o dicionário todo do 

crime! ”

158. Luigi Vassela, op. cit., p. 205. 



O isolamento da sociedade leva a que os reclusos fiquem confinados aos 
seus antigos padrões negativos e que através da pressão social dos seus 
pares, caiam na reincidência criminal. Sem exemplos positivos à sua volta, 
torna-se muito difícil quebrar este ciclo.159

Nos últimos anos, têm surgido algumas propostas de prisões afastadas dos 
centro das cidades. Por bom senso, dir-se-ia que esta alteração se deve à 
intenção de integrar a prisão num contexto natural mas, também pode ser 
vista, como um distanciamento físico, necessário para que a comunidade 
se sinta desligada emocionalmente de um problema que não deseja en-
frentar. Cabe ao Estado promover do ponto de vista social as instituições 
carcerárias, e para tal, um dos primeiros passos importantes consiste logo 
à partida na escolha de uma localização próxima à comunidade. O isola-
mento de uma prisão não só é indesejável para o sucesso do tratamento 
dos reclusos como também  é inconveniente para os seus funcionários. É 
importante não esquecer que os guardas e os restantes profissionais que 
mantêm um contacto diário com a prisão, também necessitam dos ser-
viços prestados pela comunidade como a habitação, comércio, habitação, 
educação, etc. 160

O “Princípio da Normalidade e Responsabilidade” norueguês, aposta na 
reintegração como objectivo principal do encarceramento e tem alcança-
do um decréscimo bastante acentuado nos níveis de reclusão e de reinci-
dência criminal. O papel da comunidade no interior da prisão ganha uma 
importância acrescida, pois os serviços médicos, educativos e profissionais, 
deixam de ser prestados pelos funcionários da prisão, passando a ser pres-
tados pelos cidadãos. Como resultado, os reclusos não só seguem as vidas 
destas pessoas como modelo para a sua reintegração, como também criam 
relações que podem ter continuidade depois da sua libertação.161  

159. Emily Labutta, The Prisoner as One of Us: Norwegian Wisdom for American Penal Practice, Georgia, 
Emory University School of Law, 2017, p. 351.  
160. Leslie Fairweather, Seán MacConville, op. cit., p. 34.  
161. Emily Labutta, op. cit., p. 345. 
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“(...) o que é necessário (...) são prisões baseadas num nível mínimo apropriado 
de segurança combinado com um nível máximo de envolvimento da comuni-
dade - instituições cujas paredes são, permeáveis e maximizam a interacção 

guardas-reclusos; cujos valores são abertos, democráticos e inclusivos.” 162

Um aspecto interessante a referir é o facto de algumas destas prisões nór-
dicas, que seguem os modelos prisionais mais avançados e que tem mos-
trado alcançar melhores resultados, localizam-se no entanto em lugares 
isolados. Nestes casos apostou-se na relação com a Natureza e a sua ex-
tensão para o interior da prisão como estratégias interessantes e legitimas. 
Refira-se no entanto, que apesar da sua localização, a relação com a comu-
nidade exterior não foi descurada.

É de referir também que a aplicação de características semelhantes ao 
exterior no interior da prisão, por si só não é suficiente. O prolongamento 
da  paisagem natural norueguesa para o interior da prisão, algo que deveria 
acalmar e transmitir sentimentos apaziguadores aos reclusos, pode não ser 
bem recebido por alguém que sempre viveu numa cidade, onde os sons, 
os ritmos e a paisagem são completamente diferentes. John K., um nome 
fictício para um recluso da Prisão de Halden, partilha a sua insatisfação 
com o ambiente tranquilizador que lhe foi imposto: “Portanto, aqui estou 
eu na Prisão de Halden. Que bela Natureza! Árvores do  outro lado da minha 
janela! Uma paz e tranquilidade às quais, simplesmente, não estava habitua-
do. Sou um rapaz de Oslo, um “townie”, e vou-me manter como tal até que 
este corpo solitário solte a sua última respiração. O facto de que os especialistas 
decidiram que a Natureza da Noruega, as árvores e o silêncio seriam bons para 
mim, faz-me sentir mais zangado do que nunca.” 163 A declaração acima pro-
va que a prisão deve ser uma instituição local. Um cidadão de Oslo deveria 
estar numa prisão perto desse mesmo centro urbano, numa prisão com 
características semelhantes ao estilo de vida a que está habituado e, mais 
importante ainda, perto dos seus familiares e amigos. 

162. Stephen Shaw, Prison architecture and the politics of reform, p.158 in Leslie Fairweather e Seán Mac-
Conville, Prison Architecture: policy, design and experience,Woburn, Architectural Press, 2000. 
163. Elisabeth Fransson, Francesca Giofrè, Berit Johnsen, op. cit., p. 30.
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189| Conceito e organiza-
ção espacial da prisão.

Apesar dos aspectos acima referidos e após a comparação dos casos de 
estudo e o confronto da opinião de vários especialistas, considerou-se que 
a opção que traz mais benefícios é aquela que permite uma continuidade 
do exterior para o interior da prisão, que pode ser obtida através de “o uso 
de materiais, como fachadas de tijolos, reboco colorido ou revestimento de pedra, 
para obter uma continuidade com os edifícios locais tradicionais” 150 e da “esco-
lha da vegetação, (que) não pode ser separada das características geográficas e 
ambientais do local.” 164  Juntamente com uma relação de proximidade à co-
munidade que permita “melhores ligações, distâncias mais curtas e potenciais 
relações sólidas com a população.” 165

Conceito Espacial e Forma

Através deste ponto não se pretende enunciar uma nova tipologia de res-
posta a todas as situações mas sim, abrir hipóteses para algumas indicações 
projectuais que apontem os critérios a valorizar no sentido de se alcançar 
os objectivos e conceitos na concepção de espaços de reclusão. 

Ao contrário dos antigos modelos tipológicos de configurações rígidas, 
que tinham como princípio a punição, segurança e a vigilância; as novas 
tecnologias e os conhecimentos sociais e psicológicos sobre os efeitos do 
encarceramento, trouxeram uma nova liberdade de desenho aos espaços 
prisionais. 

Hoje em dia, em países como a Áustria, Espanha, Dinamarca e Suécia 
tem-se apostado no “Princípio da Normalidade e Responsabilidade” como 
método de tratamento ,166 no qual os reclusos vivem num ambiente muito 
próximo ao do exterior, onde lhes são conferidas responsabilidades, lhes é 
pedido que participem activamente nas actividades disponibilizadas pela 
prisão e que, em certa medida, organizem o seu tempo. 

164. Elisabeth Fransson, Francesca Giofrè, Berit Johnsen, op. cit., p. 132. 
165. Alenka Fikfak, Saja Kosanović, Mia Crnič, Vasa J. Perović, The contemporary model of prison archi-
tecture: Spatial response to the re-socialization programme, Spatium, nº 34, 2015, p. 28.
166. Luigi Vessella, Halfway housing for inmates - Typologycal alternatives to traditional prison, Univer-
sità degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architectura, 2015, p. 104. 



Desta forma, pretende-se minimizar os efeitos colaterais do encarcera-
mento prolongado nos reclusos, como o isolamento e alienação, e im-
plementar rotinas e bons hábitos que lhes sejam úteis ao regresso à vida 
em comunidade. Sendo a reintegração social o principal objectivo deste 
modelo, os reclusos são vistos como cidadãos que foram afastados tem-
porariamente da sociedade, e como tal todo o tempo de encarceramento 
deve ser direccionado para a aplicação de um tratamento efectivo que os 
ajude a alcançar esse mesmo objectivo.167

Para pôr em prática este modelo, é importante que a configuração espacial 
da prisão seja próxima da escala humana, ou seja, apesar de não existir 
uma tipologia única e concreta, importa que a prisão seja semelhante a 
uma estrutura colectiva de carácter residencial, como um lar de idosos ou 
uma residência de estudantes. A concepção organizacional a uma escala 
doméstica, onde existem diferentes níveis de privacidade, ajuda a manter 
a relação com o quotidiano fora da prisão. Este modelo costuma encon-
trar-se associado a prisões abertas de segurança mínima, mas como se viu 
no caso de estudo da Prisão de Halden, também pode funcionar num es-
tabelecimento de segurança elevada, devendo para tal proceder-se a adap-
tações específicas.

“Devíamos parar de pensar grande escala e começar a pensar a pequena escala. 
Certamente não é por acaso que as melhores prisões deste país - aquelas com 
melhores relações entre funcionários e prisioneiros, as melhores ligações com 
as comunidades locais e os melhores regimes desenvolvidos - tendem a ser de 
pequena escala. (...) Construir em tamanho pequeno é também a única ma-

neira de garantir que os prisioneiros são mantidos próximos das suas famílias e 
próximos da comunidade a qual eles retornarão. ” 168

167. Emily Labutta, op. cit., p. 345. 
168. Stephen Shaw, op. cit., 2000. 
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Optar por um esquema aberto, no qual os reclusos se encontram divididos 
por vários edifícios de escala inferior, que se posicionam de forma orga-
nizada, estudada e pensada no espaço onde se encontram e se relacionam 
com a envolvente, foi provado que traz vários benefícios à concretização 
do tratamento prisional. 

Tal como mencionado anteriormente, um ambiente semelhante a uma 
residência comum comporta uma certa normalidade, que por sua vez di-
minui os níveis de stress nos reclusos. A configuração espacial segundo 
uma “progressão de permeabilidade e acessibilidade a várias áreas”, tal como 
“diferentes níveis de privacidade e segurança” (VESSELLA, 2015) permite 
que exista uma área mais intima com celas e casas de banho e uma área 
mais pública, com zonas comuns de convívio e de refeição, garantindo 
simultâneamente as condições necessárias à privacidade e à socialização.
A atenção dada ao desenho do espaço exterior da prisão deve ser igual à 
do espaço construído. É importante que existam amplos espaços verdes, 
pontuados por mobiliário urbano, que alarguem a área de acção dos reclu-
sos fora das paredes da prisão.

Em suma, uma prisão contemporânea deve ser concebida a pequena esca-
la; incluir espaços verdes amplos;  comportar um número reduzido de re-
clusos; basear-se numa analogia ao espaço residencial; incluir tanto espa-
ços privados, como semiprivados e públicos; ter áreas comuns qualificadas 
onde se realizem actividades em grupo que promovam a ressocialização, e 
por fim, permitir o desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia 
nos reclusos através da sua configuração espacial.  

Programa e Função

A organização espacio-funcional do modelo tradicional de prisão rege-se 
apenas, por critérios relacionados com segurança e controlo, sem existir 
qualquer outro tipo de critério que tenha em consideração as necessidades 
dos diferentes utilizadores do espaço. 

Neste ponto propõe-se que, de forma a atingir os objectivos de ressociali-
zação pretendidos, se promovam condições de habitabilidade, conforto e 
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190| Hierarquia segundo 
a privacidade, a acessibi-
lidade e os utilizadores 
das diferentes áreas que 
deveriam compor uma 
prisão.

usabilidade capazes por um lado de recrear um ambiente doméstico, por 
outro, de racionalizar a sucessão de espaços conforme a sua função e as ca-
racterísticas dos utilizadores. 169 

O arquitecto Luigi Vessella propõe uma organização muito interessante, na 
qual se procede a uma categorização espacial por “áreas funcionais” diferen-
tes, baseada em diferentes níveis de permeabilidade, acessibilidade, tipo de 
actividade e características dos usuários. A organização das “áreas” permi-
te uma passagem gradual de níveis de acessibilidade e privacidade que vai 
desde a Área Administrativa, passando pela Área de Terapia e Tratamento 
até à Área Residencial. A Área Administrativa, onde se encontram os servi-
ços administrativos e de gestão, apresenta o nível de acessibilidade elevado, 
podendo ser acedida tanto pelos funcionários da prisão como por visitas 
exteriores (encontrando-se interdita apenas aos reclusos), terá e um nível de 
privacidade reduzido. A Área de Terapia e Tratamento engloba uma zona de 
serviços gerais (ex.: salas de terapia) à qual tanto podem aceder os visitan-
tes externos, como os funcionários da prisão, como os reclusos; trata-se de 
ressocialização, onde existe um maior nível de privacidade, sendo interdita 
a entrada aos visitantes externos. Por último, a zona de menor acessibilida-
de e, consequentemente maior privacidade, diz respeito à Área Residencial, 
encontrando-se acessível apenas aos reclusos e aos funcionários da prisão.

A organização espacial segundo diferentes níveis de permeabilidade traz 
diversos benefícios tais como, a possibilidade de permitir que os reclusos se 
movimentem livremente dentro de determinadas secções prisionais sem o 
acompanhamento de um guarda; apropria a organização e distribuição das 
diferentes áreas funcionais segundo o tipo de actividade desenvolvida, e o 
tipo de usuário e condições que acarreta e, por último, aumenta a eficácia da 
gestão de vigilância dos espaços (por ser possível criar interdições de usuá-
rios por área funcional). 170

169. R. Di Giullio, C. Terpolilli, Criteri generali di progettazione, 2002, p. 72 apud Luigi Vessella, Halfway 
housing for inmates - Typologycal alternatives to traditional prison, Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Architectura, 2015. 
170. Luigi Vessella, op. cit., 2015, p. 108.
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As propostas de organização espacial dentro da esfera prisional apresen-
tadas nas últimas duas décadas, têm permitido aumentar o perímetro de 
circulação do recluso, sem o acompanhamento de um guarda. Estratégias 
deste tipo ajudam a que o recluso não sinta os efeitos negativos de uma di-
minuição drástica do seu espaço de acção e reduzem os custos associados 
à contratação de guardas necessários ao acompanhamento dos reclusos 
entre cada actividade.

Como referido anteriormente, a organização das áreas funcionais segundo 
diferentes “ilhas” permite que os reclusos possam circular de uma activida-
de para outra sem acompanhamento e vigilância e permite a organização 
do seu quotidiano de forma mais independente. Cada pavilhão ou “ilha” 
possui uma área para um guarda que realiza a vigilância directamente. 
Desta forma introduz-se o indicador espacial que se abordará de seguida.

Vigilância e Segurança

Os métodos de controlo e vigilância constituíram a base da estrutura e or-
ganização das prisões durante muitos anos, tal como foi possível avaliar o 
estudo dos principais episódios que compõem a História da Arquitectura 
Prisional. Hoje em dia importa que exista um equilíbrio entre os métodos 
de segurança aplicados e o sucesso do processo de reeducação. Os elemen-
tos tradicionais de segurança como as barras de ferro, e as vedações de ara-
me farpado devem ser evitadas, sempre que possível, independentemente 
do nível de segurança da prisão. 

O método de vigilância que tem obtido resultados mais surpreenden-
tes nos últimos anos tem sido a Vigilância Directa. Como já abordado 
anteriormente, este método permite que os guardas vigiem os reclusos 
de forma mais próxima, possibilitando a criação de laços positivos entre 
funcionários e reclusos. A vigilância deixa de se centralizar num único 
ponto, como acontece nos modelos tradicionais, passando a um sistema 
em que os guardas circulam livremente entre os reclusos, aumentando a 
sua participação e responsabilidade no papel ressocializador prestado pela 
instituição prisional. 

191|Proposta de núcleos 
que compreendem 
diversas actividades e nos 
quais os reclusos podem 
deslocar-se sem acompa-
nhamento.
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Devido ao processo de aglutinação das diferentes áreas funcionais em 
pavilhões temáticos, é possível estabelecer diferentes níveis de segurança 
e de áreas livres de circulação para cada tipo de utilizador, facilitando a 
eficácia das medidas de segurança a adoptar. Este tipo de organização 
espacial possibilita também, uma maior liberdade de planeamento e per-
mite mais facilmente a separação dos reclusos pelos diferentes pavilhões, 
segundo exigências de níveis de segurança diferentes.

Área Residencial

Relativamente às áreas de reclusão, a diferença mais significante que os 
últimos modelos prisionais implementaram, foi a passagem dos blocos 
de detenção para as unidades residências. Ao contrário do que ocorre nas 
prisões antigas, nas quais os blocos são caracterizados por celas sobrelo-
tadas, casas de banho insuficientes e, na melhor das hipóteses, por uma 
área social pouco qualificada, nas prisões contemporâneas propõe-se uma 
analogia à organização doméstica de uma casa, na qual cada área residen-
cial seja composta por áreas privadas - celas (na sua maioria individuais) 
que proporcionam um espaço de intimidade e privacidade, e amplas áreas 
comuns (cozinha, sala de estar), que promovam a socialização.

A existência de espaços privados onde os reclusos possam permanecer  
sozinhos é essencial para manter os níveis de stress e agressão controla-
dos, uma vez que “a privacidade (...) permite a auto-avaliação, a existência 
de conversas intimas e a distância psicológica dos outros. Promove ainda a 
autonomia e a sensação de individualidade e controlo sobre as situações.” 171 
Por outro lado, as “celas individuais voltadas para uma grande área social 
podem reduzir a sensação acentuada de isolamento. Os reclusos ganham 
assim autonomia para optar por um ambiente de intimidade ou de so-
cialização, por actividades individuais ou de grupo, pela comunicação ou 
isolamento.

171. Leslie Fairweather, Seán MacConville, op. cit., p. 38. 
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Discussão, o caso da Unidade Livre de Drogas

Neste ponto retoma-se o curioso caso da ULD presente no Estabeleci-
mento Prisional do Porto. Como foi referido anteriormente, esta área que 
se encontra separada do resto das instalações prisionais mas localizada no 
corpo principal da prisão, corresponde a um sector ao qual os reclusos po-
dem-se candidatar e participar num programa que visa o tratamento da 
dependência de droga. Com base nesta informação, poderia parecer um 
caso de estudo interessante para explorar unicamente dentro do campo 
da sociologia, da psicologia ou da antropologia mas não da arquitectura. 
No entanto, à medida que o estudo foi avançando, ficou claro que é pos-
sível estabelecer vários paralelos entre o caso da ULD e as características 
próprias da arquitectura prisional contemporânea. Assim, esta relação 
torna o caso muito relevante para ser estudado também do ponto de vista 
espacial.

Como acima referido aquando da análise do EPP, foi muito importante 
para os objectivos deste trabalho verificar que  dentro de uma prisão com 
várias condições desfavoráveis ao processo de reabilitação e ressocializa-
ção é possível que este aconteça e seja bem sucedido. No entanto, deve-se 
ter em atenção as circunstâncias especiais que levaram a que tal fosse 
possível. 

Não estaremos perante um caso da formação de um micro-ambiente 
com condições favoráveis dentro de um macro-ambiente com condi-
ções desfavoráveis? É curioso analisar a forma como estes indivíduos se 
apropriaram do espaço e a forma como cuidam dele. Uma forma muito 
diferente daquela que os  restantes reclusos tratam os restantes espaços da 
prisão. É surpreendente como através de simples modificações espaciais 
o ambiente é completamente transformado e a função ali desempenhada 
é profundamente alterada.

Após a identificação dos cinco indicadores espaciais de resposta à resso-
cialização, procedeu-se à análise da ULD, sob a orientação dos mesmos. 

197|Planta esquemática 
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Em primeiro lugar, relativamente à “Localização e Relação com a En-
volvente”, e este ponto é, evidentemente, comum aos restantes espaços 
da prisão, a ULD encontra-se favoravelmente posicionada, uma vez que 
a proximidade ao tecido urbano permite um maior contacto com a po-
pulação. Concretamente, como o propósito desta unidade baseia-se num 
programa social, a presença de entidades exteriores que auxiliam esse pro-
cesso, tal como psicólogos, educadores, etc., é constante. A possibilidade 
de receber, frequentemente, visitas dos familiares e amigos, devido à faci-
lidade de deslocações, é também um factor muito importante.

Em segundo lugar, o “Conceito Espacial e a Forma” desta unidade são 
também coincidentes com os pontos apelados pelas opções espaciais con-
temporâneas, isto é, a configuração espacial concebida à escala humana, 
com diferentes níveis de privacidade, ajuda a manter o paralelo com o 
quotidiano fora da instituição prisional. Este aspecto é muito importante 
para evitar a alienação social típica do período de reclusão.

A propósito do “Programa e Função”, esta unidade, apesar de não com-
preender várias áreas onde os reclusos possam livremente atender às di-
ferentes actividades propostas, existe uma certa independência na forma 
como foi concebida pois os espaços que lhe são concedidos possuem al-
gum tipo de conforto e usabilidade que permite aos reclusos desenvolve-
rem várias actividades na área comum.

Foi observado também que a “Vigilância e Segurança” nesta unidade são 
aplicadas de forma um pouco diferente do resto da prisão. Os guardas 
circulam livremente entre os reclusos de forma descontraída e informal, 
o que gera uma sensação de bem-estar e diminui os níveis de stress. Pelo 
que se entendeu, existe uma espécie de hierarquia dentro da ULD que 
organiza os reclusos segundo a sua experiência dentro do programa. Os  
novatos mostram respeito e obediência aos veteranos, o que promove o 
bom comportamento e a ausência de conflitos, facilitando o trabalho de 
vigilância dos guardas.
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Por fim, em relação à configuração espacial da “Área Residencial”, cons-
tatou-se que a unidade funciona como uma pequena ilha dentro da pri-
são, na qual cada recluso tem o seu próprio espaço - a cela, e um espaço 
comum, onde pode socializar. A apropriação do espaço dentro de cada 
cela, foi ainda um aspecto que considerou-se interessante realçar, uma vez 
que vai ao encontro da necessidade humana de lutar contra a perda de 
identidade devido à institucionalização. Cada recluso pode decorar o seu 
espaço privado conforme o seu gosto, o que permitiu fortalecer a presença 
da identidade de cada indivíduo no seu espaço. O número de reclusos que 
habitam este espaço é reduzido, pelo que as instalações puderam ser dese-
nhadas conforme uma residência comum. A semelhança com os espaços 
a que os reclusos estavam habituados quando viviam nas suas próprias 
residências, permite que o processo de reabilitação e ressocialização al-
cancem melhores resultados.

Este último capítulo constitui a fase de discussão dos resultados e das 
ideias que se foram formando ao longo da análise, da comparação de 
vários espaços prisionais e dos efeitos que estes provocam no compor-
tamento dos reclusos, guardas e visitas - aspectos desenvolvidos nos ca-
pítulos anteriores. Estas conclusões, apoiadas na análise documental de 
especialistas, no estudo tipo-morfológico (tanto de casos gerais como de 
casos específicos), nos princípios legislativos vigentes e nos contactos di-
rectos com o contexto prisional (visitas, encontros, reuniões, conversas e 
entrevistas) permitiram identificar questões importantes que devem estar 
presentes na concepção arquitectónica e na sequência sugerir critérios 
gerais para uma possível solução. 



Considerações Finais

Relembrando que a dissertação de mestrado foi motivada pelo estudo da  
importância da arquitectura prisional na concretização das finalidades 
penais contemporâneas (ocidentais) de reabilitação e ressocialização do 
recluso. Para tal, assumiu-se como objectivo principal compreender a via-
bilidade da aplicação das novas soluções arquitectónicas, experimentadas 
em países maioritariamente nórdicos, a países com características distin-
tas, tais como Portugal. Deste modo, será exposta uma síntese deste traba-
lho, o mais clara e sucinta possível, que permita explicar o encadeamento 
de ideias que levou à concretização desse mesmo objectivo.

Esta análise apoiou-se no estudo do processo de transformação espacial e 
ideológica dos estabelecimentos prisionais ao longo da História, com vista 
à sua humanização, no estudo das características espaciais que influenciam 
o sucesso da ressocialização e reabilitação prisional e na possibilidade da 
sua aplicabilidade a um país como Portugal.

Esta dissertação iniciou-se com uma revisão literária sobre os espaços 
prisionais da Antiguidade até aos contemporâneos. Em virtude do que 
foi mencionado no decorrer da abordagem transversal aos momentos que 
compõe a história da arquitectura prisional, concluiu-se que a procura da 
humanização dos espaços prisionais e o sucesso da reabilitação do recluso, 
apesar de serem processos morosos e complexos que ainda não alcançaram 
inteiramente os seus objectivos, surgiram historicamente mais cedo do 
que se poderia supor.

Os espaços prisionais começaram por ser lugares escuros, húmidos e te-
nebrosos, onde todo o tipo de indivíduos indesejados pela sociedade (cri-
minosos, vagabundos, delinquentes, prostitutas, loucos) eram detidos e 
torturados num acto de custódia e protecção social. Característicos do 
período medievo, estes espaços localizavam-se normalmente nas mas-
morras e calabouços de edifícios com outra função que não a prisional. 
Juntamente com o espectáculo proporcionado pela execução pública, estes 
lugares carcerários desumanos incorporavam o exibicionismo da autorida-
de soberana sobre o povo, não havendo ainda mostras de qualquer tipo de 
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interesse pela dignidade humana ou pelo processo reabilitativo, bem como 
pela preocupação do espaço arquitectónico prisional.
Porém, este cenário não tarda a sofrer transformações. Entre meados do 
século XV e as primeiras décadas do século XVII, dá-se uma maturação 
ideológica espacial, muito influenciada pelo modelo de reclusão monásti-
co. O acto punitivo concilia, pela primeira vez, uma vertente reabilitativa 
que se apoia na função ética e disciplinar própria da penitência conventual. 
As medidas de reabilitação e reeducação associadas ao isolamento celular 
tornam-se também os fundamentos presentes na concepção e organização 
espacial do que viriam a ser as work houses. Os seus princípios assentavam 
no trabalho árduo e na prática moral e religiosa que, juntos, actuavam 
com vista a um duplo objectivo: o correctivo e o penal. Por consequência 
desta metodologia, a organização dos espaços prisionais alterou-se, dando 
origem à compartimentação celular para o recolhimento individual e à 
segmentação espacial por género e, posteriormente, por tipo de crime. Por 
muito ténues que fossem, os primeiros traços do processo reabilitativo e 
dos ideais da pena privativa de liberdade estavam esboçados.

Entre a segunda metade do século XVII e o início do século XVIII, o 
poder da Igreja Católica sobre os espaços de reclusão intensifica-se, trans-
formando as antigas work houses em modelos cujas soluções estruturais e 
funcionais se aproximam da arquitectura prisional moderna. A primei-
ra manifestação destes progressos verificou-se na edificação da Prisão de 
San Michele, através da concepção de celas individuais e de um sistema 
estrutural inovador que permitiu a criação de unidades sanitárias indivi-
duais e uma ventilação dos espaços mais eficaz. Dada a atenção concedida 
ao lugar de reclusão, nomeadamente à sua exposição solar, ao sistema de 
canalização e ao sistema de segurança e vigilância, entende-se que este 
exemplo constitui um caso revolucionário de arquitectura social. Claro 
está que estes avanços são extremamente embrionários e que se poderá 
alegar que ocorreram em virtude de objectivos contraditórios que manti-
nham a punição como finalidade principal. No entanto, é inegável o des-
pontar do interesse pelos espaços mais humanizados e a sua apropriação 
às necessidades dos utilizadores através de uma organização e estrutura 
capazes de dar resposta ao tratamento reabilitativo do recluso. 



O decorrer do século XVIII foi pontuado por avanços muito significati-
vos relativamente ao desenvolvimento do espaço prisional. Em primeiro 
lugar, salienta-se a cisão definitiva entre os actos de “julgar” e de “punir”, 
que abriu caminho ao nascimento da arquitectura prisional propriamente 
dita. A detenção que até à data se encontrava fundida tanto a nível ideo-
lógico como espacial com a justiça, passa a ter lugar num edifício próprio 
que constitui um dos principais elementos organizadores de uma cidade. 
Em segundo lugar, a importância da erradicação do “suplício” medievo 
e a sua substituição progressiva pela pena privativa de liberdade, que se 
deveram, em grande parte, aos esforços dos reformadores penais Beccaria, 
Howard e Bentham, que tanto lutaram pela transformação do sistema e 
dos espaços de detenção, segundo um pensamento humanista. Por último, 
convém ainda lembrar o aparecimento, já no final da centúria, da concep-
ção panóptica de Bentham cuja “arquitectura (...) seria um operador para a 
transformação dos indivíduos: agir sobre aquele que abriga, dar domínio sobre 
o seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um co-
nhecimento, modificá-los.”  172 O panóptico marca o início de uma época em 
que a arquitectura é vista como uma ferramenta maquinal que influencia 
inteiramente o comportamento humano. 

Entre o decorrer do século XIX e os primeiros anos do século XX, surgem 
as tipologias radial, ferradura e em poste telegráfico que, apesar de segui-
rem uma trajectória que visa a melhoria dos espaços prisionais, se apoiam 
em ideologias e sistemas que muito pouco contribuem para a reabilitação 
do recluso. Nas restantes décadas do século XX atravessam-se períodos 
bastante díspares entre si, no que diz respeito à relação entre as prisões e 
o processo de reabilitação. Tanto nasce um anseio pela conquista efectiva 
dos direitos dos reclusos que influencia o uso de prisões abertas, como o 
aumento da severidade penal dá origem a prisões de segurança máxima, 
nas quais a arquitectura é usada para limitar ao máximo os movimentos 
dos indivíduos. 

172. Michel Foucault, op. cit., p. 144. 
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Sobre as novas experiências prisionais que têm sido adoptadas durante os 
primeiros anos do século XXI, especialmente nos países nórdicos, não exis-
te ainda muita informação disponível. Sabe-se que não seguem uma tipo-
logia única mas que, de forma geral, a sua configuração espacial baseia-se 
numa disposição livre de pequenos pavilhões que se adaptam às caracte-
rísticas do local, permitindo criar um ambiente prisional menos austero 
e mais humano. Alguns destes estabelecimentos apostam num sistema de 
responsabilidade que confere aos reclusos um maior domínio sobre a or-
ganização do seu tempo e oferece um leque variado de opções de trabalho 
e de actividades que ajuda os reclusos a ganhar competências necessárias à 
sua vida pós reclusão. Realça-se aqui uma vez mais a relação directa entre os 
conceitos de humanização acima referidos e a organização espacial, para a 
qual a arquitectura pode dar sem dúvida um contributo muito significativo.

Na conclusão da revisão literária das transformações prisionais, foi incluí-
da um subcapítulo que se debruça sobre o percurso das reformas e das 
transformações espaciais das prisões portuguesas. Apesar de a partir do Li-
beralismo português ter nascido uma verdadeira intenção de melhorar as 
condições dos estabelecimentos prisionais, que se materializou em diversas 
reformas e consequentemente num processo evolutivo do espaço arquitec-
tónico das prisões, o cenário actual  ainda se mantém muito distante de 
corresponder aos objectivos penais que o próprio país se propôs. 

À medida que o presente trabalho foi progredindo, duas ideias foram  ga-
nhando consistência. A primeira relaciona-se com a “importância vital para 
os resultados a obter em qualquer regime, da arquitectura de um Estabelecimento 
Prisional. A sua influência tanto nos reclusos, como nos guardas e até no próprio 
Director, está sobejamente demonstrada em diversos países onde existem Estabe-
lecimentos Prisionais de diversos partidos arquitectónicos”.173 A outra ideia, que 
se foi tornando cada vez mais clara, assenta na impossibilidade de desenvol-
ver uma tipologia prisional capaz de responder efectivamente a todas as ne-
cessidades de uma população reclusa, de um qualquer lugar, época e cultura.

173. Raul Rodrigues Lima, op. cit., p.158. 



De seguida, procedeu-se à análise das diferentes finalidades que a pena 
tomou ao longo da história e verificou-se que, actualmente, nos países do 
mundo ocidental, a pena tem como objectivo cumprir a Teoria Retributiva 
e Relativa. Dentro da Teoria Relativa, constatou-se que existem dois tipos 
de teorias, e que desses dois, a Teoria Especial Positiva, que visa a rege-
neração, reeducação e ressocialização do recluso que se relaciona com as 
características espaciais das prisões. Posteriormente a esta dedução, con-
cluiu-se que através de factores como a escala, a organização e qualidade 
espacial e a localização, a arquitectura pode, realmente, auxiliar o processo  
de concretização da Teoria Especial Positiva.

Como já referido o trabalho empírico apresentado na dissertação envol-
veu um contacto directo com o contexto prisional (visitas, entrevistas, 
reuniões, conversas) e uma análise comparativa baseada em quatro casos 
de estudo: um estabelecimento prisional português do século XX e três 
estabelecimentos prisionais do século XXI. Deste estudo empírico reti-
raram-se alguns resultados bastante interessantes. Nesta sequência, Em 
primeiro lugar refere-se que, mesmo através de uma amostra reduzida (8 
reclusos) como aquela que se usou para a realização das entrevistas do 
EPP, foi possível corroborar todos os factores prisionais causadores de 
maior stress que se identificaram a partir da revisão literária. Da análise a 
estes problemas concluiu-se que existem soluções espaciais relativamente 
fáceis de executar, que podem vir a ter um grande impacto no processo de 
ressocialização. Para evitar os níveis de stress elevados no período inicial 
de adaptação à prisão, sugere-se o planeamento de uma área específica, 
com um reduzido número de pessoas; para a diminuição drástica da áreas 
de acção, recomenda-se a criação de núcleos dentro do estabelecimento 
prisional, nos quais os reclusos podem circular livremente e sem acom-
panhamento; relativamente à deterioração das relações interpessoais, 
aconselha-se o investimento em espaços qualificados para a realização de 
visitas; no sentido de se contornar o stress causado pela impossibilidade 
de organizar o seu próprio quotidiano, sugere-se a organização de áreas 
qualificadas para a realização de actividades diversas, nas quais os reclusos 
possam mover-se livremente e escolher a actividade que querem integrar; 
para evitar a falta de privacidade, reforça-se a ideia de ser imperativo que 
cada recluso tenha direito a uma cela individual e a espaços onde possa 
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socializar; por último, mas não menos importante, é de referir que é im-
perativo que ao projectar-se um estabelecimento prisional, se tenha em 
consideração a possibilidade de ser necessário expandir o seu espaço.
Um caso particular que surgiu muito positivamente, durante a análise ao 
EPP, relaciona-se com a Unidade Livre de Drogas. Tendo em conside-
ração o caso do sucesso reabilitativo desta unidade poderá inferir-se que 
o processo de reabilitação e de ressocialização prisional não depende da 
aplicação dos conceitos nórdicos utilizados hoje em dia. No entanto, caso 
se aprofunde o conhecimento sobre as circunstâncias deste pequeno nú-
cleo dentro do estabelecimento prisional, entende-se que este processo 
ocorre num espaço com características muito diferentes das dos restantes 
espaços da prisão. Não é nas áreas sobrepopulados, nas quais a privacidade 
é praticamente inexistente e onde a escala do conjunto arquitectónico re-
vela-se completamente inadequada que este processo se verifica. 

É muito curioso perceber que as características espaciais da Unidade Livre 
de Drogas são muito semelhantes às características típicas de uma prisão 
de esquema aberto contemporânea. Isto é, pequenos núcleos residenciais, 
onde um reduzido número de pessoas vivem em comunidade. Núcleos 
esses, nos quais existem quartos individuais, onde o recluso dispõe de pri-
vacidade, como também de espaços comuns, para a realização de acti-
vidades de cariz social. Tal como já foi mencionado, uma das causas de 
maior stress em ambiente prisional deve-se à socialização forçada com 
uma ampla comunidade desconhecida. Nos casos de sobrelotação de es-
paço, ocorre, obviamente, uma agravante da situação. 

Em função dos factos registados e apresentados sobre a ULD, constata-
-se que certas opções espaciais presentes no modelo ideológico defendido 
pelos países nórdicos produzem, realmente, consequências positivas no 
processo de ressocialização. Conclui-se ainda que, muito possivelmente, 
caso se edifiquem prisões baseadas nestes princípios em países com carac-
terísticas diferentes, estas irão também obter resultados positivos, desde 
que adaptadas às particularidades do lugar. 

Com base nestes termos, e tendo consciência de que não existe uma tipo-
logia prisional ideal que possa ser aplicada a qualquer situação, conside-



rou-se ser mais apropriado definir directrizes e princípios fundamentais 
que sirvam de ferramentas comuns à concretização projectual de futuras 
prisões. Independentemente das especificidades inerentes a cada inter-
venção, é importante que sejam identificados, reunidos e sistematizados 
um conjunto de parâmetros espaciais que facilitem e orientem o trabalho 
do arquitecto numa área que se encontra, ainda tão pouco estudada e de-
senvolvida, como é o caso da arquitectura prisional.

Evidencia-se neste contexto a importância de ter em consideração os se-
guintes indicadores espaciais: Localização e Relação com a Envolvente, 
Conceito Espacial e Forma, Programa e Função, Vigilância e Segurança e 
por fim, Área Residencial.  

Este estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente ao nível do 
contacto directo com instituições prisionais contemporâneas. Dada a im-
possibilidade de visitar pessoalmente as prisões que foram abordadas nos 
casos de estudo, em alternativa, recorreu-se à pesquisa realizada por outros 
arquitectos, bem como à recolha de dados presentes na pouca bibliografia 
existente sobre o tema. Outra limitação deste estudo relaciona-se com a 
inexistência de uma proposta concreta para uma prisão que exemplifique 
a aplicação concreta dos cinco critérios espaciais atrás enunciados. Dada a 
complexidade do tema e a falta de pesquisas precedentes onde se pudesse 
apoiar o estudo, não foi possível apresentar um projecto, dentro dos limi-
tes temporais destinados à realização de uma dissertação de mestrado. Por 
estas razões, optou-se assim por elaborar um estudo consolidado, assente 
numa pesquisa teórica aprofundada e numa análise prática variada.

Apesar das limitações descritas, considera-se que o estudo realizado per-
mitiu aprofundar o conhecimento sobre as transformações que o espaço 
prisional foi sofrendo até alcançar as novas soluções contemporâneas.
 
Pretende-se assim referir a ideia de que a arquitectura prisional constitui 
um factor importante para a reabilitação dos reclusos, confirmar a hipó-
tese de que não existe um único modelo prisional de resposta a todas as 
situações e presumir que é possível adoptar as soluções espaciais nórdicas 
a países como Portugal, desde que com algumas variações.
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Futuros trabalhos poderiam recorrer à análise de amostras mais amplas, 
quer incidindo num maior número de prisões portuguesas, quer alargando 
o âmbito à análise de prisões de outros países que não correspondessem 
às características nórdicas. Desta forma, muito provavelmente, consoli-
dar-se-ia a ideia de que é possível aplicar os conceitos espaciais nórdicos 
a países diversificados.

Sugere-se, ainda o estudo mais aprofundado sobre as características do 
contexto prisional português que permita a projecção de novas prisões 
com base nos critérios espaciais enunciados. Não havendo recursos para 
a construção imediata de novos equipamentos, seria interessante realizar 
pequenas alterações espaciais nas prisões nacionais que testassem o su-
cesso dos indicadores propostos. Tal como se verificou no caso da ULD, 
através de alguns ajustes espaciais, obtiveram-se resultados consideráveis. 
Fazer este tipo de experiências, antes da projecção de prisões em Portugal 
com base na ideologia nórdica seria até bastante conveniente no sentido 
da validação de conhecimentos prévios antes de-se proceder a uma grande 
edificação. 

Por fim, é importante referir que este estudo constituiu apenas um peque-
no contributo para o conhecimento da arquitectura prisional. Dada a im-
portância, complexidade e interdisciplinaridade do tema considera-se que 
há ainda um longo caminho percorrer no campo da investigação existindo 
um campo fértil de trabalho para os investigadores. Espera-se assim que 
esta dissertação de mestrado contribua e fomente a continuação do estudo 
da arquitectura prisional.
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ENTREVISTAS  - Protocolo de Entrevista Individual

Antes da entrevista

O meu nome é Beatriz Ferreira, sou estudante do 5º ano de Arquitectura na Faculdade de Arquitectura do Porto e 
estou a realizar esta investigação no âmbito da Tese de Mestrado para a conclusão do curso. O estudo em questão 
refere-se à Influência da Arquitectura no Espaço Prisional, mais especificamente à forma como a Arquitectura 
aliada à educação e ao trabalho dentro do Estabelecimento Prisional podem ter uma repercussão positiva na 
reinserção social.

Todas as informações que forem obtidas através da nossa conversa serão utilizadas exclusivamente para fins aca-
démicos, pelo que a sua identidade nunca será revelada no trabalho.

1. Como era a sua vida antes de ter sido detido e julgado?

2. É reincidente?

3. Qual foi a impressão que teve do E.P. quando entrou pela primeira vez? 

4. Como foi a sua adaptação ao Estabelecimento Prisional?

5. Quais os aspectos que considera serem mais positivos no seu período de reclusão? E negativos?

6. Como é a sua relação com os outros reclusos? E com os guardas?

7. Como considera ser a presença do muro exterior da prisão?

8. Como descreveria a área de recreio?

9. Como é a presença de luz natural no interior da prisão?

10. Sobre a sua cela/camarata

       - partilha-o com quantas pessoas

       - existem sanitários em cada cela/dormitório?

       - fale-me, por favor, do tipo de mobiliário, cor das paredes, presença de luz natural na sua cela.

11. Descreva-me, por favor, a sua rotina diária.

12. Que tipo de actividades gosta de desenvolver no E.P.?

13. Que outras actividades gostaria de desenvolver?

14. Como acha que vai ser o seu processo de reintegração na sociedade? 

Depois da entrevista

Agradeço-lhe desde já a sua colaboração neste estudo. Caso tenha alguma questão sobre esta entrevista ou mesmo 
sobre o trabalho que estou a desenvolver estou completamente disponível para o esclarecer. Após a transcrição 
da entrevista, posso partilhá-la consigo de modo a ter oportunidade de acrescentar algum detalhe em falta que 
considere pertinente.

As entrevistas foram feitas no dia 22 de Março de 2018, a 8 reclusos (sexo masculino),  do E.P.P.

Anexos
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RECLUSO 1

Curso superior em gestão, homicida, pena de 19 
anos já com recurso

1. “Tinha uma vida boa e estável. Trabalhava nos 
escritórios de uma empresa. Tenho mulher e dois filhos 
que sempre me apoiaram. O meu filho tem 24 anos e a 
minha filha tem 19.”

2. “Não.”

3. “Achava que não ia sair daqui vivo! (Risos)” 

4. “Foi complicada. Fui bem recebido mas foi um 
grande choque.”

5. “O melhor é o trabalho aqui no secretariado da es-
cola. Trabalho aqui das 8:30h às 18:00, quase há seis 
anos. Gosto muito disto. Temos 300 alunos na escola. 
Vêm cá duas escolas de fora e trabalhamos também com 
a Universidade Aberta. Está a ver aqueles livros todos 
naquela prateleira? Fui eu quem os trouxe todos. Em-
presto aos outros. São os livros do meu curso. Temo-nos 
que nos entreter com alguma coisa. Também trouxe es-
tas violas todas e o piano. O aspecto mais negativo é 
estar sempre entre quatro paredes.”

6. “Boa. Tanto com os meus colegas como com os guar-
das. Sempre me dei bem com toda a gente.”

7. “Nem o vemos! Antes dele temos “a pista”. É como 
chamamos ao espaço que há entre o muro do pátio e o 
muro principal. Só o vemos melhor quando estamos 
dentro do pavilhão nos andares de cima mas não cha-
teia.”

8. “Eu estou no pavilhão D, o nosso pátio tem muito 
espaço! Não tem campos de futebol como há nos outros 
pátios. Só temos umas balizas velhas mas não podemos 
jogar ali à bola. Temos é o ginásio. Eu não vou porque 
não quero! (Risos).”

9. “Há umas quantas janelas no tecto em cada cor-
redor. Entra alguma luz mas se se desligar as luzes 
fica escuro. Olhe fica tipo assim! (Desliga as luzes 
da sala onde estamos. Fica um ambiente bastante 
sombrio, com a excepção da claridade que entra 
pela pequena janela. Volta a ligar a luz.) Sem a luz 
acesa nas camaratas fica muito escuro. Mesmo a meio 
do dia!”

10. “Estou numa camarata do D. É a camarata com 
melhores condições, temos tudo arranjadinho! Temos 
16 lugares mas agora só lá estamos 12. Temos 2 sa-
nitas para todos, não é muito... Os balneários são 
comuns e são fora da camarata. Há chuveiros nas ce-
las mas estão desactivados. Os balneários têm 5 ou 6 
chuveiros. Temos 4 ou 5 mesinhas de cabeceira para 
todos. Os que estão lá há mais tempo, como eu, são os 
que as têm. Há uns banquitos de plástico mas estão 
todos partidos. Não há prateleiras. Cada um tem um 
armário. Temos 4 televisões e playstation. Não tro-
cava por uma cela de dois! Depois chateava-me com 
o outro e tinha que o aturar! Assim somos muitos. Há 
sempre alguém com quem falar.”

11. “Tomo o pequeno almoço e depois venho para aqui 
(secretariado da escola). Passo aqui o dia todo. Vou 
almoçar e volto para cá. Gosto muito!”

12. “Não tenho mais actividades. Ah, estou também 
a fazer umas cadeiras de Gestão. Qualquer um pode 
candidatar-se à universidade só que nem todas se dis-
põem a vir cá fazer-nos os exames. As condições não 
são boas mas vai se fazendo. Temos uma sala com 4 
computadores para quem está a fazer um curso da 
Universidade Aberta. Sem internet, claro. Temos dis-
poníveis uns 3 ou 4 cursos. Mais era complicado de 
organizar.“

13. “Outras actividades? Não sei, gosto das que há cá!”



14. “Vai ser bom. Sempre me adaptei a tudo. Feliz-
mente tenho uma família que me apoia muito. Tra-
balho há de se arranjar!”

RECLUSO 2

6º ano de escolaridade, 28 anos, posse de droga, 
pena de 8 anos

1. “Vendia pedras! Não sabes o que são pedras?! (risos) 
Cocaína! O que aparece-se roubava! Estava feliz! Fiz 
também um curso de pasteleiro mas não me dei bem 
com o chefe e andamos à mocada! Coisas da vida!”

2. “É a segunda vez.”

3. “Da primeira vez que entrei chorei muito, claro! 
Tinha 21 anos! Era um puto! Foi um grande choque 
quando vi a prisão.”

4. “Já estive em Paços (E.P. de Paços de Ferreira) e 
aqui. Lá estive no sector disciplinar. Não foi assim tão 
difícil.”

 5. “Positivos? Sei lá! Gosto de pegar em coisas e ficar 
com elas! (Risos) Ando aqui na escola mas é só para 
os enganar. Não falto muito mas não quero saber disto 
para nada! Tudo o que faço é para os enganar!”

6. “Com os colegas com que me dou bem, é boa com os 
que me dou mal, é má! (Risos). Com os guardas sou só 
cínico, como eles!”

7. (Risos) Muro? Qual muro?! Nem o vejo! Há tan-
ta parede aqui que primeiro que se chegue ao muro de 
fora ainda vai um bocado.”

8. “Razoável.”

9. “Luz? Sim luz até há! Mas é fria! Muito fria e 
húmida!”

10. “Estava numa camarata com 5. Ontem fui mu-
dado para uma cela só com mais um. Gostava mais de 
estar na camarata. Temos uma sanita e um lavatório. 
Há uma mesa, daquelas fixas e 2 bancos. Temos umas 
prateleiras de madeira e uma janela com grandes e 
rede.”

11. “Tomo o pequeno almoço, fumo umas ganzas, vou 
para a escola, finjo que faço qualquer coisa, (risos) 
depois almoço e vou para o trabalho mas fico mais a 
ver, (risos) tento sempre que não me peçam para fazer 
nada, depois vou para o ginásio, vou buscar a comida 
à cantina e levo para o quarto. Só como lá para as 
21h. ”

12. “Vou ao ginásio. Gosto de puxar ferro e dos bancos 
(de abdominais).“

13. “Está bem como está: chato e cansativo! (Risos)”

14. “Quando sair? Tenho que me desenrascar! Vou 
vender outra vez! Mas agora tenho um plano! Vou 
roubar os traficantes! Esses não me podem denunciar! 
(Risos) Trabalhar? Em que? Não sei fazer nada! 
Eu preciso de moedas rapidamente quando sair. Só 
a roubar é que as consigo facilmente! Isso da reinte-
gração é uma treta! Achas mesmo que alguém me vai 
dar trabalho?”

RECLUSO 3

5º ano de escolaridade, 32 anos, tráfico de droga, 
pena de 7 anos e seis meses

1. “Antes de vir para aqui estava desempregado mas 
já trabalhei numa garagem. Arranjava automóveis. 
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Tinha uma vida normal, tenho mulher e um filho de 9 
anos. O meu crime foi um erro, uma estupidez! Guar-
dei um saco de droga de um amigo na minha garagem. 
Moro num bairro social, fizeram uma rusga e viemos 
todos parar aqui. Como envolveu menores e teve mui-
to alarme social, as penas foram muito penalizadas.”

2. “Não. Tive uma vez uma pena suspensa.”

3. “Pânico total!” 

4. “Já conhecia muita gente aqui, o que melhorou a 
situação. O facto de viver num bairro social, faz com 
que se conheça metade das pessoas de uma cadeia. Nis-
so tive sorte! Mas não deixa de ser pesado.”

5. “É quando falo com a minha família ao fim do dia. 
Mas não chega! Só nos dão 5 minutos por dia. Para 
falar com a minha mulher e o meu filho e depois li-
gar para a minha mãe é muito apertado. Ela está com 
cancro e sai tarde da quimioterapia. Não há como não 
infringir o sistema e ter um telemóvel cá dentro. São 
os guardas que os vendem cá dentro. Um telemóvel que 
custe 20€ lá fora custa 200€ cá dentro. Ainda no outro 
dia foi apanhado um guarda de cá cheio de telemóveis 
para vender. Até apareceu nas notícias!  Também se 
espera muito tempo por tudo aqui. Estou à espera de 
ter direito a uma visita intima à 18 meses. Fui pena-
lizado por ter cometido uma falta e por isso tive que 
esperar mais 6 meses mas já lá vão 18... O contacto 
que temos com a direcção também é muito negativo. O 
director nunca viu a minha cara e já estou aqui há vá-
rios anos. Somos tratados por números. É desumano.”

6. “É boa, no geral. Não tenho problemas com nin-
guém, mas para desabafar e ter uma conversa séria 
tem que se escolher bem a pessoa. Aqui não dá para o 
fazer com qualquer um.”

7. “Sinto muito a presença do muro. No Verão, é o 

pior. Vemos as pombas a pousar no muro e isso é o que 
mais dói. Até elas têm mais liberdade que nós.”

8. “É suficiente.”

9. “Sim, tem alguma luz.”

10. “Estou numa cela com um parceiro em precária. 
Além do beliche, temos dois bancos, uma mesinha e 
uma sanita. É um espaço muito apertado para duas 
pessoas. Mal nos mexemos. Não há muita presença de 
cor. Nem cortinados nos deixam trazer!”

11. “Quando entrei aqui só tinha o 5ºano, e agora já 
estou a acabar o 9º. Quero fazer o secundário tam-
bém.”

12. “Ir à escola, basicamente.”

13. “Fazia um curso de auto-mecânica.”

14. “Não há grande ajuda quando se sai. Temos que 
nos encontrar regularmente com uma assistente social, 
quando saímos em liberdade, mas não ajuda em nada. 
Querem saber o que fazemos, o que faz a  nossa mu-
lher, os nossos filhos, onde estamos a viver. Tudo! Mas 
ajuda, nem vê-la! Arranjar trabalho vai ser um pro-
blema. Adiantou estudar na prisão? Claro que não! 
Ninguém vai dar emprego a um ex-recluso. Quando 
sair não vou ter dinheiro nenhum. Vou ser sustentado 
pela minha mulher e pelos meus pais?! Posso lá viver 
assim! E depois, claro, viver num bairro social é mui-
to mais propício a que nos envolvamos no crime. Não 
sei como vai ser.”



RECLUSO 4

Fraude, pena de 10 anos, já cumpriu 3.

1. “Tinha uma vida muito estável. Sempre trabalhei! 
Já tive muitos trabalhos. Estive 20 anos nos CTT, 
trabalhei num stand de automóveis, etc. Estava muito 
bem integrado na sociedade, tinha amigos. Casei-me 
muito cedo, com 19 anos e por isso o início da minha 
vida foi muito difícil mas sempre dei a volta por cima.”

2. “Não.”

3. “Revolta! A prisão é muito fria. Desculpe-me o ter-
mo mas parece uma vacaria. Isto é um edifício para 
animais, não é para pessoas. Tento mentalizar-me 
que estou no Ultramar ou que fui trabalhar para uma 
base de aviões. Assim não perco a sanidade mental.” 

4. “Adaptei-me muito bem. Sempre me adaptei a tudo 
na vida.”

5. “O melhor são as oportunidades que nos dão para 
estarmos ocupados. Estudo na universidade e traba-
lho no bar. Tento ocupar todo o tempo livre que tenho. 
O aspecto mais negativo é a falta de educação da popu-
lação reclusa. As pessoas que estão aqui querem sempre 
fazer mal umas às outras. As condições da prisão tam-
bém são muito más. É difícil para quem está habitua-
do a ter casa própria, o seu espaço, dormir numa boa 
cama... As canalizações também estão em muito mau 
estado. É normal. O edifício é velho.”

6. “Tento manter um relacionamento bom tanto com 
os guardas como com os outros reclusos. Caro que evito 
dar-me com certo tipo de pessoas. Tem que se escolher 
muito bem com quem se pode contar.”

7. “Sinto muito a presença, sim. Não se vê para o ou-
tro lado, não é? (Sorri) Imagino como é o exterior, a 

relva, as outras pessoas. Aqui vêm-se sempre as mes-
mas... Sentimo-nos muito presos. Só se vê o céu e as 
nuvens. Às vezes, quando passa um avião, imagino 
que os meus filhos possam tê-lo visto também.”
8. “É uma área velha, fechada, suja. O espaço é com-
prido e estreito. O chão é de cimento. Não há área ver-
de nenhuma, é uma pena. No Verão há milhares de 
baratas, do tamanho de grilos! As paredes estão mal 
pintadas, com a tinta toda a cair. Há grades e ferros 
por todo o lado.”

9. “A exposição solar é fraca devido às grades e às re-
des nas janelas que não deixam entrar muita luz. De 
manhã bate o sol nas janelas mas só durante cerca de 
1 hora.”

10. “Partilho a cela com mais uma pessoa. Nem uma 
secretária há mas temos TV e DVD. Temos umas cor-
tinas que fomos nós que pusemos. Se um guarda, mal 
disposto, passar por lá, arranca-nos tudo. As paredes 
são beiges e o tecto também. O chão é escuro. Não é 
preto. É tipo um castanho escuro.”

11. “Tomo o pequeno-almoço e vou trabalhar no bar 
do Pavilhão A. Depois o almoço, quando fecho o bar, 
venho para a escola ou vou carregar o bar.”

12. “O melhor é sem dúvida a escola!”

13. “Contacto com o exterior. Trabalhar numa fá-
brica, por exemplo. Sempre trabalhei e paguei os im-
postos. Sempre fui útil e contribui para a sociedade. 
Custa-me muito sentir que não produzo nada aqui. 
Podiam pôr-nos a trabalhar gratuitamente nos bom-
beiros, ao menos éramos úteis.”

14. “Não sei como vai ser, mas penso que terei facilida-
de em recompor a minha vida. Tenho muito apoio da 
minha família e tenho casa própria. ”
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RECLUSO 5

Vendedor ambulante, vários assaltos, pena de 12 
anos, já cumpriu 6.

1. “Tenho mulher e uma filha de 6 anos. Era feirante 
como a minha família. Sempre andei com más compa-
nhias mas tinha uma vida estável. Era novo quando 
cometi os assaltos. Se fosse agora era diferente.”

2. “Sim. Estive preso dos 17 aos 18 anos. Depois saí, e 
voltei aos 21. Já tenho 28.”

3. “Pensei: cheguei à selva! Senti-me muito assustado, 
era muito novo.” 

4. “Adaptei-me bem das duas vezes. Ando na escola.”

5. “O melhor é a escola, conviver com as professoras e 
com os colegas. Assim reintegras-te melhor na socieda-
de. Passado 15 dias de ter entrado aqui perdi a minha 
santa mãe. Só me deixaram ir ao velório durante 10 
minutos. Ela era tudo para mim... Morreu também o 
meu primo e o meu cunhado desde que estou cá. Pedi 
para ir ao funeral mas disseram que só podiam se fos-
se família directa. Depois destas perdas só tive duas 
consultas com a psicóloga. Nunca mais me chamaram. 
Sinto que preciso de falar com alguém sobre estas coi-
sas. A forma como somos tratados pelos guardas tam-
bém é muito má. Sempre me portei bem. Nunca tive 
um castigo. Mas houve uma noite em que fui parar ao 
hospital porque bebi demais. Foi um erro! Nunca fui 
pessoa de beber. Nem lá fora. Mas naquela noite não 
tinha jantado porque a comida estava azeda, bebi 3 
copos de vinho e cai para o lado. Levaram-me para 
o hospital. Agora, alguns guardas gozam comigo por 
ter ficado bêbedo. Chamam-me o ‘borracholas’. Sinto-
-me muito triste quando o fazem. Já me queixei deles 
à direcção mas ninguém quer saber. É injusto que nos 
tratei assim. Outro aspecto negativo é a forma como 

escolhem as pessoas. Quem tem contactos e conhece os 
guardas, passa à frente na enfermaria.”  
6. “Dou-me bem com os outros reclusos. Com os guar-
das já é mais complicado.”

7. “Eu trabalhava na messe (cantina, fora da prisão, 
onde os guardas almoçam). Quando estava lá fora 
e olhava para o muro, pensava no tempo que ainda 
tinha daquele lado. Quando temos visitas também 
sentimos muito a presença do muro. Ficamos à espe-
ra deles, e sabemos que eles estão, mesmo ali, do outro 
lado. Olha-se para o muro e sente-se oprimido.”

8. “Temos uma área de recreio aceitável. Os ginásios 
é que são um bocado pequenos para tanta gente. Só 
temos duas salas pequenas para mil e tal reclusos.”

9. “Tem alguma claridade, mas não muita.”

10. “Numa cela com outro recluso. A cela é toda branca 
e tem prateleiras de madeira. Podemos trazer fotogra-
fias de casa.”

11. “Depois do pequeno almoço vou para a escola. 
Estou lá todo o dia. Antes de me deitar ligo à minha 
mulher.”

12. “Frequentei um curso sobre a má condução nas es-
tradas e fiz outros dois cursos.”

13. “Não sei, talvez mais cursos.”

14. “Espero sair daqui dentro de um ano. Vou pedir 
recurso. Já não aguento estar aqui. Quero casar-me 
com a minha companheira. O meu pai é de etnia ciga-
na mas a minha mãe não era. Já somos uma família 
mais aberta. A minha companheira não é de etnia ci-
gana mas não faz mal. Queremos até casar pelo civil. 
Felizmente tenho muitas visitas da minha família, o 
que ajuda muito. Espero reintegrar-me bem quando 
sair. Tenho estudado muito para isso.”



RECLUSO 6

5º ano, traficante de droga, pena de 6 anos, já cum-
priu 1 ano e meio.

1. “Vendia droga. Tinha uma vida boa e estável. Te-
nho mulher, mãe e pai. Vivia numa casa alugada por 
mim.”

2. “Não. É a primeira vez.”

3. “Até pensava que era pior! Pelo que se vê nos fil-
mes, fica-se com uma ideia pior do que aquilo que é 
na verdade.”  

4. “Adaptei-me bem. Tenho amigos cá dentro porque 
vivia num bairro social e eles são de lá.”

5. “O melhor é a oportunidade que nos dão de estudar 
para arranjarmos emprego quando sairmos. O pior é 
a comida. Não tanto a quantidade porque é suficiente 
mas a qualidade é péssima!”  

6. “Tenho uma boa relação com os outros reclusos. Com 
os guardas, tentamos ser respeitados. Não é fácil mas 
também não vale a pena ir contra o sistema.”

7. “Sente-se mais no dia das visitas. Pensamos, tão 
perto e tão longe de casa. Dá uma tristeza muito 
grande. Uma saudade...”

8. “Eu estou no Pavilhão B, temos um bom espaço de 
recreio.”

9. “Sim, a luz é boa.”

10. “Estou numa cela de dois. Não temos armário, só 
uma prateleira. Podemos trazer lençóis e cobertores de 
casa.”

11. “ Vou à escola de manhã, depois vou um bocado 
para a minha cela antes de almoço. Convivo, à tarde, 
com os meus colegas antes de ir outra vez para a escola. 
Depois ou vou correr ou vou ao ginásio. Tomo banho, 
janto e vou dormir.”

12. “Fazemos torneios de futebol.”

13. “Lá fora fazia combates de boxe. Gostava muito 
de ter um saco e umas luvas cá dentro. Sei de outras 
prisões que têm.”

14. “Espero arranjar trabalho mas sei que não vai ser 
fácil.”

RECLUSO 7

Romeno, vários assaltos, pena de 2 anos e 5 meses, 
pediu transferência para a Roménia.

1. “Fiz muitos assaltos. Tudo corria bem até que vim 
preso. A minha mulher está na Roménia.”

2. “Sim, é a segunda vez.”

3. “Da primeira vez pensei: não é muito tempo, vou 
sair rápido! Desta vez, foi um inferno. ” 

4. “Foi muito difícil. Tenho saudades da minha mu-
lher.”

5. “O melhor é o trabalho e a escola. Qualquer coisa 
que nos faça sair da cela é boa. O pior, é estar longe da 
família e não ter visitas.”

6. “Tenho uma boa relação com todos.”

7. “Sente-se muito a presença do muro.” É horrível! 
Tudo é controlado!”
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8. “Temos uma boa área.”

9. “Alguma luz, não muita.”

10. “Cela de duas pessoas. A cela é toda branca. Tem 
um beliche pequeno e uma mesinha.”

11. “ Vou à escola, depois trabalho na oficina de artesa-
nato, dá para passar o tempo, fazemos caixas em ma-
deira e vendemos para fora, depois à tarde vou para a 
escola outra vez.”

12. “A escola é o melhor”

13. “Gostava de passear no exterior.”

14. “Quero muito ir para a Roménia. Espero arranjar 
lá trabalho.”

RECLUSO 8

9º ano, furto, posse de armas, condução sob o efei-
to de álcool e estupefacientes, 12 anos de pena, já 
cumpriu 5.

1. “Tinha uma vida mais ao menos estável. Traba-
lhava numa leiloeira. Tenho mulher e um filho. Tenho 
visitas regulares deles e dos meus irmãos.”

2. “Tive uma multa mas foi paga e posto em liber-
dade.”

3. “Foi um choque, por deixar a minha família. De-
vastador...”

4. “Má. Foi bastante difícil.”

5. “O melhor é a universidade e a reflexão sobre a nos-
sa vida. Fiz o secundário aqui e já estou no 2º ano do 

curso de Ciências Sociais. A criminalidade não com-
pensa. O aspecto mais negativo são as experiências 
aqui vividas. Sai-se com o dicionário todo do crime! ”

6. “Boa com os colegas. Aos guardas mais vale não dar 
muita confiança.”

7. “Não é tanto a questão do muro. Só quem trabalha 
é que tem acesso a ele.”

8. “É pequeno. Sou do Pavilhão C.”

9. “Havia necessidade de mais iluminação. É muito 
escuro.”

10. “Estou numa cela com outro recluso. O espaço é 
reduzido mesmo para uma pessoa. Quase não dá 
para passar entre o beliche e a mesinha. Preferia 
estar numa camarata. Põe-nos com qualquer pessoa. 
Imagine como é estar a viver num espaço, tão redu-
zido, com uma pessoa que não se lava?! Não é muito 
agradável! Depois aparecem as doenças! Temos um 
grande problema de sarna.”

11. “ Vou para a escola e passo lá o dia. Para aque-
les que não vão nem trabalham o dia é muito pior. 
Só podem sair das celas as 11h às 14h para almoçar e 
depois das 17h às 19h para jantar. Isto afecta muito 
psicologicamente.”

12. “Participei num concurso de escrita criativa, num 
curso de ajuda à criação do próprio emprego, no pro-
grama PEP (programa de educação para a paz), num 
programa de cinema. Faço desporto - basquetebol, fu-
tebol e corrida e leio.”

13. “Não sei, já há muitas actividades. Há o clube de 
música, o clube de leitura.”

14. “Espero arranjar um trabalho. Tenho estudado 
muito e feito tudo direito.”



RELATÓRIO SOBRE O SISTEMA PRISIONAL 1996

1261 reclusos Sobre-população - 252,2%

Sectores masculinos:

Obras de beneficiação: pavilhão A e Área Laboral - elaboradas por reclusos (ocupação e remune-
ração de muitos reclusos).

Instalação de equipamento higienizo-sanitários por cela.
Instalações bastante degradadas excepto a área clinica.

Progressos significativos. Não corresponde à qualificação da opinião pública como o estabelecimen-
to com maiores insuficiências do país.

Sector feminino:

O espaço destinado a esta população é muito escasso: 2 camaratas, corredor e sala de convívio - 
falta de um estabelecimento prisional central feminino na região do Grande Porto.
As reclusas vêem-se privadas do contacto com a família (limitadas a 2 chamadas por semana).
Privadas de melhores condições de recreio (apenas 1hr/dia), de espaços de convívio e de efectiva 
ocupação laboral.

Condições gerais:

Instalações para banhos insuficientes - 1 balneário com 32 chuveiros para 1261 reclusos. Água 
quente - 2 utilizações semanais.
Condições de prevenção e prestação de cuidados de saúde são bastante satisfatórias.

Condições alimentares satisfatórias.

Boas condições da biblioteca mas poucos utilizadores da mesma.
Boas condições de actividades desportivas.
Existência de um recreio por pavilhão.

Ocupação laboral dos reclusos:

Multiplicidade das actividades.
Significativo número de trabalhadores.
Pleno aproveitamento do espaço e equipamentos destinados.
Oferta de trabalho e de formação profissional consentânea com as necessidades da população.

Ensino:

Reduzido número de frequentadores dos cursos do ensino básico; - Inexistência de cursos do ensino 
secundário e do 3o ciclo.

Facilidades de comunicação e visitas:
Acima da média.
Promoção de encontros de casais reclusos em diferentes estabelecimentos. 
Jornal de parede por pavilhão.
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RELATÓRIO SOBRE O SISTEMA PRISIONAL 1999
Serve essencialmente para recepção dos presos preventivos 1247 reclusos - 1223 homens e 24 
mulheres

Sobre-população - 252,2%

Sectores masculinos:
Alojamento em 4 pavilhões (lotação total de 633 lugares, estando alojados 1194 reclusos - 188,6% 
sobre-população.).
1 pavilhão com 17 camaratas, 108 celas e 352 reclusos para 168 vagas, em 3 pisos (pavilhão A).
2 pavilhões idênticos cada um com 7 camaratas, 123 celas, 328 reclusos para 150 vagas (B) e 300 
reclusos para 150 vagas (C), em 3 pisos (pavilhões B e C).
-1 pavilhão com 15 camaratas, 180 reclusos para 165 vagas, em dois pisos (pavilhão D).
Unidade de saúde com 27 ocupantes para 23 vagas. 
Unidade livre de drogas com 15 ocupantes para 18 vagas.
Todas as unidades e celas estão sobrelotadas, as celas com 2-3 reclusos e as camaratas com um 
máximo de 17 pessoas. Apesar de terem sanitários, os espaços apresentam um estado de higiene 
sofrível devido à sobrelotação.

Balneário central insuficiente com os seus 32 chuveiros para a população existente. Renovações 
anunciadas para o balneário, que passará a ter 38 chuveiros, 5 cabines fechadas e uma com a cesso 
facilitado a deficiente. Mesmo assim este número considera-se insuficiente.
Separação dos reclusos por categorias:
Pavilhão A: primários; Pavilhão B: reincidentes; Pavilhão C: activos em celas; Pavilhão D: activos 
em camaratas

Sector feminino:
Lotação prevista para 34 reclusas, localizado no piso superior dos serviços administrativos. À 
data estavam presentes 66 reclusas e 4 crianças - taxa de ocupação de 194%.
O refeitório à noite é transformado em camarata porque metade do sector encontrava-se em obras 
deixando disponível apenas duas camaratas.
Cada camarata dispõe de instalação sanitária, com uma sanita, um bidé, um lavatório e um du-
che, insuficientes para a população presente.
Quando as obras estiverem prontas, o EP disporá de 3 camaratas, cada uma para 10 pessoas, e 
outras duas de 4 lugares cada, todas com sanitários e duche. A lotação será assim de 38 reclusas, 
continuando insuficiente para a população actual.

Saúde:
Boas condições.

Alimentação:
Cozinha apresenta más condições. Foi anunciada uma remodelação para breve.
Tempos livres:
Biblioteca no sector masculino - 15 lugares de leitura. A biblioteca é utilizada por cerca de 10% 
da população. Não existe ginásio. Existe um campo desportivo polivalente. Além do basquetebol, 
voleibol, andebol, ténis e futebol o campo é rodeado por uma pista de atletismo.

A zona feminina faz recreio duas horas por dia, em condições péssimas. Há três salas de convívio, 
uma das quais está reservada para um futuro ginásio.

Ocupação:
Ocupação laboral: 425 homens. 83- limpeza, 18- serração/carpintaria, 28-artesanato, 28- pintura/
construção civil, 40-agro-pecuári, colagem e envelhecimento de rolhas, 18-pichelaria, 55-cozinha.



RELATÓRIO SOBRE O SISTEMA PRISIONAL 2001

Generalidades:
Secção feminina inteiramente remodelada.

Caracterização dos reclusos:
1078 reclusos e 25 reclusas. Diminuição do número de preventivos, aumento de reclusos com 
penas mais altas e aumento da taxa de reincidência. População estrangeira relativamente baixa em 
relação ao total do EP. A quase totalidade das mulheres reclusas encontram-se em regime preven-
tivo. Estavam presentes 3 crianças.

Alojamento:
Sector masculino:
Foram finalizadas as obras do sector B e C. Encontram-se em realização as obras do pavilhão D e 
estão por realizar as obras do pavilhão A.
As obras nos balneários foram realizadas, mantendo-se insuficientes.
A lavandaria sofreu grandes alterações.

Sector Feminino:

Foram finalizadas as obras no sector feminino, com o aumento da sua lotação de 34 para 38 reclusas. 
Estavam presentes 47 reclusas, taxa de sobre-população de 124%.
O sector feminino dispõe agora de quatro camaratas, duas com cinco camas cada uma, uma com 
quatro camas para as faxinas e outra com 11 camas, todas com instalações sanitárias. Ao invés do 
que se previa em 1998, o EP não tem creche, sendo as mulheres com crianças transferidas para o 
EP de Tires. O sector feminino dispõe de aquecimento central.

Saúde:
Mantém as excelentes condições. No entanto a enfermaria mantém a sobrelotação de 29 lugares

Alimentação:
Registaram-se grandes diferenças em relação a 1998. A gestão da alimentação foi entregue a uma 
empresa privada desde 2002. A cozinha e os armazéns foram completamente remodelados. A 
cozinha é grande, nova e bem equipada. O horário do jantar foi alargado até às 19h.

Ocupação:
Estavam ocupados em trabalho, ensino e formação: 836 reclusos, 76% da população afecta ao 
EP, número muito superior aos 564 reclusos nesta situação referidos em 1998.
Homens - faxinas: 103, agricultura e pecuária: 73, artesanato: 54, pintura e construção civil: 34. 
Mulheres - faxina, limpeza geral do sector administrativas e do salão das visitas exteriores.
Formação profissional- curso de mecânica e informática: 24 reclusos (metade dos referenciados em 
1998). A média de reclusos envolvida em formação entre 1999/2001 foi de 108.

Tempos livres:
Desde 1998 foram instalados dois ginásios, um na ala A e outro na ala B. Não existem salas de 
convívio propriamente ditas, funcionando para tal, os bares, a biblioteca e as zonas de recreio.

Administração penitenciária:
Foram feitas notar grandes carências de pessoal, designadamente de vigilância.

Conclusões:
Na continuidade do que se escreveu em 1999, face à realidade encontrada em 1996, também agora 
se pode concluir que verificam-se melhorias significativas a todos os níveis no EP do Porto. 
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RELATÓRIO SOBRE O SISTEMA PRISIONAL 2017

1223 reclusos, 923 destes tinham contra si uma decisão penal condenatória.
A ocupação excede praticamente o dobro da sua lotação.

A conflitualidade entre os reclusos e os guardas é quase nula, o que existe é conflitualidade in-
terna entre grupos. O número de profissionais é reduzido: 191 elementos.

“O passar do tempo e as necessidades reclusivas que se fizeram sentir determinaram, deste modo, a 
mudança da população da referida penitenciária que foi, em um primeiro momento, pensada para 
acolher as pessoas da zona norte do país que aguardavam o seu julgamento em prisão preventiva.”

Corredor central: espaço longitudinal, com paredes revestidas com azulejo cor-de-rosa e, a parte 
superior, pintada de bege. O pavimento é de mosaico.
Do lado oposto às portas dos pavilhões, as paredes do corredor central são pontualmente interrom-
pidas com as portas de diferentes valências. São de ferro e têm uma janela de vidro para se ver para 
o interior.
Duas destas salas são destinadas a ginásios. As janelas que possuem numa das suas paredes propor-
cionam iluminação natural a estas áreas.

Existência de 2 refeitórios, contíguos e servidos por zonas comuns: lavagem e empratamento. As 
paredes são revestidas por azulejos azul claro, esporadicamente pontuado por peças de cerâmica 
encarnadas, amarelas ou com uma tonalidade de azul mais escuro.

Espaços de alojamento: 4 pavilhões distribuídos por dois pisos. Cerca de 350 celas e quase 50 cama-
ratas e outros espaços de acomodação para as pessoas afectas à Unidade Livre de Drogas.

Distribuição dos reclusos:
Pavilhão A - prisão preventiva; Pavilhão B - reclusos que não possuem ocupação laboral; Pavilhão 
C - reclusos com algum tipo de ocupação (profissional e escolar); Pavilhão D: cidadãos mais velhos 
+ 60/70 (os espaços de alojamento do pavilhão D são na sua maioria camaratas para possibilitar a 
entreajuda.
Paredes do pavilhão em cerâmica cinzenta. Portas de ferro com um pequeno vidro, pintadas de 
bordô, ostentam letras que as identificam.
Exemplo de camarata: 16 pessoas - sete beliches duplos e duas camas individuais. Presença de me-
sas-de-cabeceira e armários, mesa rodeada por bancos de plástico. Paredes pintadas de bege. Quatro 
janelas proporcionam a entrada de luz natural e ventilação.
Existência de barbearia: funções de barbeiro executadas por um recluso

Secção disciplinar: oito celas. Algumas com antecâmara intermédia entre a porta gradeada e a porta 
de ferro que dá para o corredor.

Descrição de uma cela disciplinar: maciço de betão que serve de cama, retrete tipo turco e lavatório 
em inox de cantos e arestas arredondados. Porta em ferro, possui visor que permite a visão total do 
interior da cela.
Independentemente da tipologia as celas têm janelas protegidas com grades que proporcionam 
iluminação natural e ventilação.

Pátios: amplo espaço a céu aberto com um campo de futebol e outro de basquetebol.

“Em outros tempos, a penitenciária tinha uma imagem associada a um perigoso contexto de 
violência; no presente, é pacifico.” “O principal problema deste estabelecimento prisional é a 
sobrelotação e o que isso implica.” 



03. MORRIS, Norval; ROTHMAN, David J. - The Oxford History of the 
Prison: The Practice of Punishment in Western Society, pp. 8/9.
“Imprisonment was collective and without any social or judicial hierarchy.”

05. HANSER, Robert D. - Introduction to Corrections, p. 5.
“Disgusting and gloomy due to dirt, darkness and bad odor.”

07. PEVSNER, Nikolaus - Historia de las tipologias arquitectónicas, p.190 
apud J.P. Migne, Udalrici Consuetudines Cluniacenses, p.736.
“Unos cuantos calabozos en las bodegas de torres redondas en los castillos o mu-
rallas de las ciudades.”

10. AVERLINO, Antonio, detto il Filarete - Trattato de Architettura, p. 
610. 
“Dice così che in questo edificio Ergastolon, che vuol dire pregione di servi, e di 
quegli i quali avessono fatto cosa per la quale dovessono morire erano mandati 
in questo luogo, i quali mai n’uscivano (…).”

11. AVERLINO, Antonio, detto il Filarete - Trattato de Architettura, p. 
611. 
“(...) il quale aveva una entrata sola per la via dell ’acqua (…) menavallo in 
uno di questi quattro quadri, cioè in quello dove era giudicato secondo il dilitto 
che fatto aveva. (…) Era in questo luogo d’ogni ragione arte, e tutti lavorano, 
chi a uno e chi a un altro serviva secondo sua qualità (…).”

12. AVERLINO, Antonio, detto il Filarete - Trattato de Architettura, p. 
615. 
“E ancora più che se questi tali avessino avuto moglie, era loro lecito di maritar-
si se volevano; se non, per infino a sette anni non gli potevano mai vedere, e da 
sette anni in su potevano andare a stare con loro le moglie in quella medesima 
servitù, e a loro era dato uno luogo separato dove si stavano. Se figliuoli faceva-
no, gli tenevano e in quello luogo gli amaestravano (…).”

17. PEVSNER, Nikolaus - Historia de las tipologias arquitectónicas, p.192
“El único país donde el principio del trabajo como medio de corrección fue to-
mado en serio, fue en Holanda (...) los establecimientos de Amsterdam estaban 
mejor equipados y dirigidos de forma más suave que los correctores ingleses.”

18. DAGA, L. Sistemi Penitenziari in Immagi del Carcere, pp. 90/91.
“ (…) contenitori indifferenziati per diverse categorie di emarginati.” 

22. PEVSNER, Nikolaus - Historia de las tipologias arquitectónicas, p.191.
“Veinte celdas en cada uno de los tres pisos, diez de cada lado de la sala de tra-
bajo”

Ci tações  e  excer tos na língua da obra consultada
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25. ROTH, MICHEL P.  - Prisons and Prison Systems: A Global Ency-
clopedia. p. 235. 
“... each cell was equipped with a mattress, toilet, window and a heavy door 
leading to the balcony” inspired “(...) prison reformers to reflect on various hy-
giene initiatives.” 

26. FINZSCH, Norbert, Robert JUTTE - Institutions of Confinement, 
Hospitals, Asylums and Prisons in Western Europe and North America, 1500-
1950, p. 306.
“The vision inside the prison was to be total and constant visible in the eyes of 
the guard. Above all, adequate lighting should be provided during the day and 
at night. (...) In addition, Fontana made sure that no part of the building was 
outside the field of vision. Each of the four cell blocks was accessible, by the corner 
through the nave, by the spiral staircases that were illuminated and completely 
torn to the nave, so as to ensure visibility for those who went up and down. Also 
the galleries had iron railings that allowed to visualize any movement; there-
fore, through the stairs and the galleries, it was possible to detect any movement 
in front of the cells of any place or corner of the hall ... so that any possible act of 
dishonesty that happened was detected immediately. With these words, Fonta-
na expresses with great clarity and awareness the principle of omnipresence and 
ability to see unseen, which in a different architectural context will in future be 
the basic principle of Bentham’s Panopticon.”

32. Society for diffusing Information on the subject of capital punishment 
and Prison Discipline - An Account of the Maison de Force, at Ghent, Lon-
dres Bensley and Son, pp. 6/7.
“I quickly realized that this was a very interesting place. (...) To the right and 
left (from the central corridor of each block) there is a long extension of 2m by 
3m cells, containing the prisoner’s bed and a small closet (...) the cells are facing 
a gallery approximately 1,8m wide, extending without interruption along the 
entire length of the section; on the wall of the gallery there are large openings 
that allow optimal ventilation of the interior. (...) These galleries are arranged 
above each other to the top, there being communication between them and the 
work rooms, where we saw a large number of prisoners working in a terrifying 
way ... “” We saw no one stuck with chains throughout the prison; no one would 
say that these workers were arrested if they were not aware of the situation. “” 
The space was clean and airy, without feeling any unpleasant odor that shocked 
us in many English prisons. “

35. MONEO, RAFAEL - Rafael Moneo: 1967 - 2004.
“Levantar la cuestión de la tipología en arquitectura es plantear la cuestión de 
la naturaleza del trabajo arquitectónico en sí. Su respuesta significa, para cada 
generación, la redefinición de la esencia de la arquitectura y una explicación de 
todos los problemas que la acompañan.”



36. COLMENARES, Abner J. - Las tipologias arquitectonicas: una an-
tologia de esayos criticos, p. 49.
“Hablar de análisis de la estructura arquitectónica acercamos a una concepción 
científica de la arquitectura que nos deja anteponer la posibilidad de establecer 
principios.”

39. RIVERA BLANCO, Javier - Arquitectura e Orden, Ensayos sobre tipo-
logias arquitectónicas, p. 9. 
“Operación subtrativa: supone una eliminación de las características particula-
res de cada individuo para poner de manifiesto las generales.”

40. DE QUINCY, Quatremère - Dictionaire historique de l´Architectu-
ra apud ROSSI, Aldo - A arquitectura da cidade, pp. 53/54.
“Dans tous les pays, l ’art de construire par la règle est né d’un germe préexis-
tant. En tout, un antécédent est nécessaire; rien, en aucun cas, ne vient de rien, 
et cela ne peut pas ne pas s’appliquer à toutes les inventions des hommes. Ainsi, 
nous voyons que toutes, malgré les transformations ultérieures, ont toujours été 
claires, toujours explicites au sentiment et à la raison, son principe élémentaire. 
C’est comme une sorte de noyau autour duquel les développements et les varia-
tions des formes dont l ’objet était susceptible étaient agglomérés et coordonnés 
ensuite. C’est pourquoi mille choses de toutes sortes sont venues à nous, et l ’une 
des principales occupations de la science et de la philosophie, pour en compren-
dre les raisons, est d’identifier leur origine et la cause primitive. C’est ce qui 
devrait être appelé type dans l ’architecture, comme dans toute autre branche des 
inventions et des institutions humaines. [...] “Nous nous sommes livrés à cette 
discussion pour bien rendre compte de la valeur du mot pris métaphoriquement 
dans une quantité d’œuvres, et de l ’erreur de ceux qui le connaissent soit parce 
qu’il ne s’agit pas d’un modèle, soit le falsifient en l ’imposant la rigueur d’un 
modèle qui impliquerait la condition d’une copie identique. “

41. ARGAN, Giulio Carlo -  On the Typology of Archwitecture em 
Theorising a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architec-
tural Theory 1965-1995, pp. 242-46.
“The birth of ‘type’ is therefore dependent on the existence of a series of buildin-
gs having between them an obvious formal and functional analogy. In other 
words, when a “type” is determined in the practice or theory of architecture, it 
already has an existence as an answer to a complex of ideological, religious or 
practical demands which arise in a given historical condition of what- ever 
culture.”

45. IVES, George - A History of Penal Methods, p.172. 
“The old prisons were crowded, miserable, laden with germs and filthy. In the old 
buildings, debauchery and vice were coarse and crooked; in the midst of the damp 
and miasmatic darkness, the oaths and obcenities of the most abandoned beings of 
both sexes would be heard, along with the tinkling of their heavy chains, whose 
sound could be heard from time to time by the sharp blow of the jailer’s whip. “
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53. BECCARIA, Cesare - Dei Delitti e delle Pene, pp. 154/155.
“Se l ’interpretazione delle leggi è un male, così anche l ’oscurità che lo accompag-
na. Questo inconveniente si aggrava quando le leggi sono scritte in una lingua 
incomprensibile per le persone, che la collocano nella dipendenza di un ristretto 
gruppo di persone e non possono giudicare da sole le conseguenze delle loro azio-
ni sulla loro libertà e sulla loro proprietà .”

67. ROTH, Michel P.  op. cit., pp. 90/91.
“(...) resembles a medieval castle with its high walls surrounding seven blocks of 
cells starting from a central point like the spokes of a wheel.” 

69. DERBYSHINE, Sir Andrew, p.63., p.65.
“Joshua Jebb brilliantly summed up the penal requirements of his day and, in 
Pentonville, produced an icon of power and authority that was copied throu-
ghout Europe. He create a prison image and style that is still instantly recog-
nizable today.” 

70. DERBYSHINE, Sir Andrew, p.63. 
“His great achievement was to apply himself to an old problem and come up 
with an astonishingly new and original solution” , “Whatever his faults, and 
they were many, he brilliantly summed up the end of an era of chaos and con-
fusion and pointed prison design in a totally new direction.”, “A completely new 
architecture vocabulary had to be devised to describe a new system of manage-
ment to which design was to respond. For this to happen, the old prison briefing 
guides had to be totally rewritten: adaptation and addition were not enough.”

71. HIBBERT, Christopher - The English: A Social History, 1066-1945, 
p. 668.
“for every sixty thousand persons imprisoned in Pentonville there were 
220 cases of insanity, 210 cases of delusion, and forty suicides”

85. FAIRWEATHERE, Leslie, MACCONVILLE, Seán - Prison Ar-
chitecture: policy, design and experience, p.35.
“Direct supervision prisons have a much larger central association area surrou-
nded by only one or two storeys of cells. The central space is usually triangular 
or rectangular, and officers roam and mingle there with the inmates. Greater 
staff-inmate contact has been found to lead to increased positive relationship, 
allowing more effective surveillance and better security “

87. Kenneth RICCI, Frank Greene, and Rosalie Genevro - The Location 
of Justice: Structures. What Jail Can’t Do 
“There’s sheet rock on the ceiling; that costs one-tenth of the cost of a secure cei-
ling. We know where to put the secure elements and where to put normative 
elements that absorb sound and provide a sense of texture.”



91. FRANSSON, Elisabeth, GIOFRÈ, Francesca, JOHNSEN, Berit - 
Prison Architecture and Humans, p. 254.
“Even in prisons with a high security level, rehabilitation and care initiatives 
are well developed and based on humane ideals, but adapted to much the neces-
sary safety, disciplinary and control requirements.”

104. VASSELA, Luigi - La Casa a Custodia Attenuata - tipologie alterna-
tive al carcere tradizionale. Criteri di progettazione, pp. 263/264.
“ (...) essere quelle che maggiormente contribuiscono alla definizione di nuove 
tipologie di istituti penitenziari, in grado cioè di caratterizzare una struttura 
penitenziaria non solo per la sua funzione segregativa e custodialistica ma anche 
per le funzioni di accoglienza e riabilitazione, di cui l ’istituzione pentienziaria 
dovrebbe essere espressione. L’interesse per i casi scelti è rivolto principalmente 
ad indagare le modalità con cui i progettisti hanno coniugato all ’interno di un 
progetto unitario le esigenze di controllo e sicurezza con quelle di residenzialità 
e di vita comunitaria.”

130. SHAW, Stephen - Prison architecture and the politics of reform, 
p.158 apud Leslie Fairweather e Seán MacConville, Prison Architecture: 
policy, design and experience.
“Yet importing American nostrums to the UK is unlikely to be successful, any 
more than British an American practices play well in Australia. This is one of 
the most important lessons from the past decade of penal privatization. The com-
panies concern may believe there is a global market in corrections, but in practice 
the market is highly segmented, reflecting national, historical and cultural dif-
ferences.” 

142. FAIRWEATHERE, Leslie, MACCONVILLE, Seán - Prison Ar-
chitecture: policy, design and experience, p.33.
“Architects cannot determine with precison what effect their buildings will have 
on the users. At best, their designs can support the rehabilitative process and offer 
a humane environment for staff and inmates; at worst, they should at least do 
no harm. They should always respect the human dignity of the prisioners, staff 
and visitors.”

146. FAIRWEATHERE, Leslie, MACCONVILLE, Seán - Prison Ar-
chitecture: policy, design and experience, p.32.
“(...) that their results are sometimes not welcome. They do not always perceive 
much enthusiasm on the part of authorities to pay heed to their results and act 
on them”

157. FAIRWEATHERE, Leslie, MACCONVILLE, Seán - Prison Ar-
chitecture: policy, design and experience, p.32.
“Stress-related effects of confinement are fairly obviously, more severe in highly 
crowded maximum security prisons than in uncrowded minimum security envi-
ronments. Indeed, overcrowding is a major source in most prisons, and there is a 
strong tendency for the more overcrowded prisons to be less effective.”
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158. VASSELA, Luigi - La Casa a Custodia Attenuata - tipologie alter-
native al carcere tradizionale. Criteri di progettazione, p. 205.
“I criteri su cui basare la scelta del sito su cui costruire un penitenziario dovre-
bbero tenere in considerazione non solo i criteri di sicurezza e di economicità dei 
siti, come oggi avviene, ma al contrario dovrebbero tenere conto della maggiore 
o minore facilità di istituire dei legami concreti tra le istituzioni o le “attività 
sociali” distribuite nel territorio circostante e il nuovo penitenziario.”

162. SHAW, Stephen Prison architecture and the politics of reform, 
p.158 in FAIRWEATHERE, Leslie, MACCONVILLE, Seán - Prison 
Architecture: policy, design and experience
“(...) what is needed (...) are prisons based on the minimum appropriate level of 
security combined with the maximum community envolvement - institutions 
whose walls are, in the jargon, permeable, and which maximize staff-prisoner 
interaction; whose values are open, democratic and inclusive.”

163. FRANSSON, Elisabeth, GIOFRÈ, Francesca, JOHNSEN, Berit - 
Prison Architecture and Humans, p.30.
“So, here I sit in Halden Prison. Beautiful nature! Trees outside my window! 
A peace and quiet I simply was not used to. I am an Oslo lad, a “townie”, and 
will remain so until this lonely body gasps its last breath. The fact that so-called 
experts have decided that Norwegian nature, trees and silence will be good for 
me makes me more angry than you can imagine.”

168. SHAW, Stephen - Prison architecture and the politics of reform, 
p.158 apud Leslie Fairweather e Seán MacConville, Prison Architecture: 
policy, design and experience.
“We should stop thinking big and start thinking small. It can surely be no coin-
cidence that the best prisons in this country - those with the best staff-prisioner 
relationships, the best links with their local communities and the best developed 
regimes - tend to be small in scale. (...) Building small also be the only way of 
ensuring that prisoners are held close to their families and close to the commu-
nity to which they will return.” 

171. FAIRWEATHERE, Leslie, MACCONVILLE, Seán - Prison Ar-
chitecture: policy, design and experience, p.38.
“Privacy (...) allows the opportunity for self-evaluation, permits limited 
communication and establishes a psychological distance from others. It 
provides personal autonomy and a sense of individuality and control over 
one’s situations.”  
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