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RESUMO

Este trabalho se dedica a compreender a influência do modelo panotípico (BENTHAM, 2008;
FOUCAULT, 1987) em edificações de prisões no Estado do Acre, analisadas à luz do conceito
de ‘Engenharia focal’ proposto por Moriarty (2008). Para o autor, os projetos em engenharia
abarcam uma espiral em que os anéis são compostos por quatro seções imbricadas: a vida
humana, os sistemas sociais, os sistemas tecnológicos e, por fim, o projeto em si que, para ele,
precisa ser visto como primordialmente ético. Nesse sentido, nosso trabalho se debruça ao
paralelo comparativo dos modelos de panóptico que inspiraram algumas das atuais casas de
detenção no país – o que também abarcou o território amazônico, evidenciado ao tomarmos
como referência a Unidade Prisional Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul e o Complexo Prisional
Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. Tendo seus traçados em horizonte, tanto via
leitura de suas plantas baixas, quanto por visitação in loco, compreendemos como a linguagem
estrutural desse tipo de obra dialoga com o espaço e se incorpora nos sujeitos locais,
convertendo-se, comumente, num ‘edifício inimigo’ (AGOSTINI, 2002). Assim, a leitura de
matiz focal nos realoca a um questionamento central: qual o sentido de sucesso de uma obra,
em especial prisional? Notamos nisso um anacronismo sociotecnológico, uma vez que o
sucesso da boa edificação, atendendo a toda normatização técnica dos órgãos civis de
fiscalização, não repousa unicamente na durabilidade e qualidade dos produtos e do serviço,
mas também no sucesso interacional que provocará ao integrar-se à sociedade. O sucesso do
presídio está em manter-se seguro para quem está fora ou dentro? A reinserção do interno não
integraria, também, o sucesso da obra? Tais questões nos reboca a compreender que a
linguagem visível, de seu signo estrutural, é apenas a “ponta do iceberg” (FAUCONNIER,
2003) da construção invisível de sentidos, não apenas de quem utilizará do espaço em seu fim,
mas também de quem o planejou.
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I. Introdução
A prática da engenharia existe desde tempos mais remotos, transcendendo a própria
cronologia do surgimento das ciências, em especial, concebendo estas sob a égide de uma
filosofia da tecnologia Heideggeriana. Silva (2011) observa que engenharia não pode ser vista,
leigamente, nem como ciência e tampouco como ciência aplicada, uma vez que, para o autor –
no âmbito da história da tecnologia, a consolidação do campo das engenharias se deu numa
dinâmica anversa de áreas exatas, humanas, sociais e biológicas.
O que define a engenharia não é o que o engenheiro faz, e nem os resultados
que ele alcança ou pretende alcançar. Artesãos desenvolvem tecnologia,
inventores também. Homens das cavernas também. Cientistas, médicos,
arquitetos, biólogos e matemáticos usam equações, microscópios, maquetes,
modelos, teorias. Para Koen (2003), se não é o objetivo e nem as ferramentas,
o que diferencia a engenharia de todas as demais profissões é o método. O
método de engenharia é a característica inefável e única. Não só é elaborar
planos, projetos, aplicar conhecimentos científicos, gerenciar obras, operar e
melhorar que torna alguém engenheiro (KOEN, 2003 apud Silva, 2011, p. 61).

Assim, pensar engenharias é pensar numa polissemia formativa que abarca incursões
teórico-conceituais em áreas que produzem ciência e, assim, lhe emprestam matizes para sua
construção metodológica, conforme interessar a cada habilitação (civil, elétrica, mecatrônica,
de minas, de petróleo dentre tantas outras) que os instrumentalizarão, no uso e desenvolvimento
de suas práticas – e conforme especificidades e demandas.
A engenharia começa a ganhar contornos de profissão no séc. XVIII, com as
inaugurações das primeiras escolas de formação na Europa. No entanto, a prática de aplicação
metodológica e da noção do engenhar remontam o período medieval alcançando,
principalmente, a antiguidade. Nesse contexto a habilitação, hoje, chamada civil – associada às
construções, era a de maior destaque. Oliveira et al (2013, p. 09) apontam que as habilitações,
ou modalidades – como denominam, são criações mais recentes, principalmente a partir da
segunda metade do século XX.
As engenharias, assim, nos últimos cinquenta anos, se desenvolveram prosperamente
no âmbito do aprimoramento de suas técnicas e desenvolvimento de tecnologias, no entanto,
diametralmente estabeleceu-se uma ressignificação do humano e as relações sociais
complexificaram-se, o que gerou um descompasso entre a engenharia e a sociedade. Nessa
dinâmica a área se afastou do interesse social e reconheceu-se como ‘não humana’. As
discussões sobre o que e como seria pensá-la sob a perspectiva humana – em áreas como
filosofia, linguística, psicologia e ciências sociais – pela clivagem do olhar interno da própria
engenharia, iniciaram-se há pouco tempo e, são discussões, no Brasil, ainda incipientes, como
pondera Silva (2011). Insta observar, no entanto, que justamente essas áreas ‘externas’ às

engenharias têm produzido trabalhos que refletem sobre a constituição do que era visto apenas
como mera aplicação de técnicas. Mas o exercício endoconceitual – aquele gestado na própria
engenharia, já tem dado seus passos e não pretende (e nem deve) parar. Assim, trabalhos como
este são fruto dessa nova face da engenharia, colocando-a, neste caso, paralela aos estudos da
sociocognição percebida, no tocante às construções civis, em suas linguagens estruturais.
Entre os anos 80 e início dos 90 (século XX), Walter Vincenti publica o clássico “What
engineers know and how they know it” (“O que os engenheiros sabem e como sabem” – em
tradução livre), em que se dedica a fazer uma análise da prática epistemológica da engenharia
na história e desenvolvimento da aeronáutica, desde inícios do séc. XX. No Brasil, trabalhos
como os de Edison Renato e Domicio Proença Jr (2015), ao dedicarem-se pensar a disjunção
formal entre engenharias e ciência, apontam para o desenvolvimento no país de discussões até
então gestadas eminentemente no exterior.
Em 1985 o engenheiro civil Henry Petroski publica, nos Estados Unidos, o “To enginer
is human” (Engenhar é humano – em tradução livre) em que reflete sobre as ocorrências de
erros, no limbo entre a técnica e o humano, no escopo das projetificações. Em 2008 o
engenheiro eletricista Gene Moriarty publica seu “The engineering project: its nature, etics and
promise” (O projeto de Engenharia: natural, ético e promissor – em tradução livre) onde volta
seu olhar para as frestas da consolidação da engenharia como um campo eminentemente social,
cujos procedimentos não têm outra ligação se não a do interesse primário de servir ao ser
humano. Ainda que, em diversas vezes, como endossa Juan Lucena (2013) em sua coletânea
“Engineering Education for social justice” (Educação de engenharia para justiça social – em
tradução livre) a prática da engenharia gere, ao mesmo tempo satisfação humana e
desigualdades sociais.
É usual e, certamente, acertada a afirmação de que o desenvolvimento de um país está
atrelado à investimentos e qualificação em áreas de pesquisa e formação superior. Oliveira et
al (2013) apontam que no Brasil, por exemplo, o aumento do número de instituições e cursos
superiores alavancou o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) no quadrante dos dez anos
iniciais do século XXI. Os autores observam que as engenharias também cresceram e que isso
acompanhou os diversos ciclos políticos e econômicos pelos quais passaram o Brasil e o mundo
(OLIVEIRA et al, 2013, p. 05).
Apesar desse processo, notamos que os papéis e funções sociais das engenharias
mantiveram-se em discussões tangenciais, ou seja, disseminou-se uma ideia de que a
prosperidade dialogava com a tecnologia e que esta não dialogava com questões sociais, como
desigualdades, justiça e cidadania.

Nesse contexto, em démarches não apenas históricas da cronologia de reflexões de
ciências humanas sobre atividades das engenharias, o pensamento não apenas técnico iniciouse e tem, lentamente, integrado as matrizes de formação superior nas diversas modalidades em
que é possível graduar-se. O CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CNE
– Conselho Nacional de Educação e a CNI – Confederação Nacional das Indústrias têm gerido
discussões no âmbito da consolidação das DCNs – Diretrizes Curriculares Nacionais para o
ensino e formação em engenharias. Esse documento, cuja última versão editou-se em 2002,
compreende a necessidade trans e multidisciplinar na formação da área e o fomento à pesquisa.
O excesso de cálculos e a mecanização do pensamento também gravitaram sobre as discussões
enquanto marcas de uma engenharia defasada que o Brasil pretende, gradativamente, superar.
John Kleba (2017) pondera ser possível notar a emersão de uma engenharia que chamou
de engajada, como aquela que reconhece seu papel social. Para o autor esse movimento é
mundial e se define por reivindicar a mudança social através de um novo papel das engenharias
(2017, p. 171). O que se gesta já nas universidades, desde a graduação – no ensino, pesquisa e
extensão, até o exercício profissional. Acreditamos, assim, ser tempo de pensar engenharias não
apenas construindo, mas também dissecando seus canteiros, indústrias e laboratórios.
I.I. Pensar Engenharia: entre objetivos, a justificativa e o método
Tendo em horizonte o cenário apresentado, este trabalho se dedicará a pensar a atividade
da engenharia civil, a partir do conceito de ‘engenharia focal’ de Moriarty (2008), como um
exercício que compreende o ser humano enquanto protagonista das projetificações, devendo
estas serem, primordialmente éticas – num invariável exercício de engajamento. Assim, as
prisões, a partir de sua linguagem estrutural tornam-se nosso objeto de análise, uma vez que
pretendemos, ao paragonar a estrutura panóptica proposta por Bentham (2008) e discutida por
Foucault (1987), compreender o modo como o edifício dialoga com seu entorno tornando-se
uma metáfora do medo materializada numa noção de ‘edifício inimigo’ (AGOSTINI, 2002) onde
deve ratificar-se um ambiente (punitivo) de mínimo acolhimento (CANHEO, 2019, p. 376).
Os alicerces deste texto visam sustentar argumentações sobre a interrelação entre a
construção civil e, centralmente, visa pensar sobre a cosmologia e a hermenêutica de uma
engenharia masculina que constrói tanto ou mais sentidos que obras. Assim, interessa-nos
compreender como a edificação prisional se integra a uma liturgia da punição que, nesse
percurso, produz sujeitos e significações sociais a partir de uma metáfora estrutural. Goffman
(1961, pp. 16-17) entende que cadeias e penitenciárias são instituições totais, ou seja, são

aquelas em que se exerce um controle objetivo e que, em linhas gerais, tendem a uma dinâmica
do fechamento
Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade ocidental,
verificamos que algumas são muito mais fechadas do que outras. Seu
fechamento, ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social
com o mundo externo e por proibições a saídas que muitas vezes estão
incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas,
arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos (GOFFMAN, 1961, p. 16)

É a partir dessa concepção, alinhada à perspectiva de análise focal, que concebemos as
prisões como espaços de liminaridade e polissemia, tanto cognitiva quanto social. O interesse,
aqui, em refletir sobre as engenharias como integrantes possíveis da retórica dos direitos
humanos – neste recorte, cotejada à história, à filosofia, aos estudos da linguagem e ao direito
penal, movimenta uma engrenagem que traz ao campo das construções civis um enfoque social.
Pensar edificações na lógica punitiva integra as bases de tal enfoque.
No Brasil, o Ministério da Justiça, por meio do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária – CNPCP, desde 1980, é o órgão responsável por definir as regras de
construções penitenciárias. Conforme o DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional, o
CNPCP visa a implementação, em todo o território nacional, de uma nova política criminal e
principalmente penitenciária a partir de periódicas avaliações do sistema criminal,
criminológico e penitenciário, bem como a execução de planos nacionais de desenvolvimento
quanto às metas e prioridades da política a ser executada1.
Os espaços prisionais brasileiros, assim, são regidos por normas desde 1994, editadas
pelo Ministério da Justiça, conforme afirma Suzann Cordeiro (2009, p. 109) e
Visam fornecer subsídios para uma uniformização da produção de edifícios
destinados a este fim, como política pública para o sistema prisional,
verificando a consolidação de uma tipologia espacial-padrão, ainda que estas
diretrizes estabeleçam algumas diferenciações de programa de necessidades
básico e entre diversas categorias de unidades prisionais – cadeias,
penitenciárias, presídios e albergues (CORDEIRO, 2009, p. 109).

Assim, a leitura de matiz focal nos realoca a um questionamento central: qual o sentido
de sucesso de uma obra, em especial prisional? Notamos nisso um anacronismo
sociotecnológico, uma vez que o sucesso da boa edificação, atendendo a toda normatização
técnica dos órgãos civis de fiscalização, não repousa unicamente na durabilidade e qualidade
dos produtos e do serviço, mas também no sucesso interacional que provocará ao integrar-se à
sociedade. O sucesso do presídio está em manter-se seguro para quem está fora ou dentro? A
reinserção do interno não integraria, também, o sucesso da obra? Tais questões serão
perseguidas nos tópicos seguintes, considerando, ainda, tratar-se de uma escrita de primeiros
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resultados e, assim, fruto de análises proximais, sem perder de horizonte que, como assevera
Cordeiro (2009) sobre as construções penitenciárias, existe, ainda, uma escassez de textos
acadêmicos que pensem sua consolidação como espaço penal.
Para pensar as questões pontuadas utilizaremos como referência as plantas baixas de
dois presídios acreanos, Francisco de Oliveira Conde, na cidade de Rio Branco e Manoel Neri,
na cidade de Cruzeiro do Sul. O trabalho é fruto de uma parceria firmada entre o Laboratório
de Linguagens, Sociedade e Direitos da Universidade Federal do Acre – LISOD/UFAC e o
Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – IAPEN e envolve, além do
orientador-docente, bolsistas de graduação em engenharia civil da UFAC2. O endosso reflexivo
é fruto de visitações no entorno das obras e a consolidação deste recorte contempla da lógica
da projetação à sociocognição dos edifícios, não apenas de quem utilizará desses espaços em
seu fim, mas também de quem os planejou e de quem com eles conviverá.
II. Engenharia Focal: Tecnologia sociedade
No contexto das áreas tecnológicas, é notória a difusão da ideia da função da/o
profissional da engenharia, em especial civil, adjunta à competência de mensuração e
conservação de estruturas. No entanto, com a expansão tecnológica emerge a necessidade de
ressignificação da profissão, colocando o ser humano como central na transformação que os
produtos da engenharia fazem no mundo, tendo em vista ser este o maior afetado. Tal dinâmica
exige um comprometimento com a estrutura social do local em que se aplica, para que os
produtos por ela projetados atendam a todas as suas deliberações de forma justa e diligente, mas
sem deixar a vida das pessoas desengajadas, o conceito que define tal equilíbrio é denominado
de ‘engenharia focal’ e foi proposto por Gene Moriarty (2008). Inspira-se nas considerações
das denominadas coisas ou práticas focais de Albert Borgmann (1987) que unem as relações
de contexto, esclarecem e imbricam as pessoas às suas circunjacências.
Moriarty (2008) nos dirá que existe um exercício procedimental preocupado com os
sistemas, produtos, serviços e demais pontos da engrenagem de projetificação e, para o autor, a
engenharia focal é o coração desse conceito. A ideia está em pensar numa engenharia que
elabore produtos que ‘não sejam apenas funcionais, mas capazes de cumprir e envolver nossas
vidas de maneira profunda e significativa’, nas palavras do autor (MORIARTY, 2008, p. 163).
Produto, entende o pesquisador, são os bens criados pelas instâncias e áreas das engenharias,
cuja preocupação não está na especificidade da habilitação ou modalidade que esteja
2
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projetando, mas na concepção social daquela(e) que a projeta, uma vez que – supondo que as/os
engenheiras/os
que projetaram este produto foram justos, honestos a cuidar de todas as suas
deliberações e atividades. Suponha que os processos e as práticas de
engenharia que resultaram neste produto visavam justiça social,
sustentabilidade ambiental e saúde e segurança dos usuários finais. O produto
em si ainda pode ter um dissonante e desengajado efeito amortecedor em seu
eventual usuário final. Os produtos com engenharia focal visam combater esses
efeitos. Engenharia focal é minha proposta para o tipo de engenharia que se
preocupa em trazer para os produtos do mundo da vida que nos separa sem nos
desmembrar (MORIARTY, 2008, p. 163. Tradução Livre).

O que o autor denomina como desengajamento trata-se do efeito enfadonho e tedioso
causado nas pessoas como consequência da enorme facilidade em se realizar processos que
eram morosos antes do avanço tecnológico. O desenvolvimento da tecnologia promove uma
vida com menos encargos e simplifica processos, outrora feitos com emprego de esforço, sendo
indubitável que a facilitação de tais processos apresenta propriamente as características
essenciais do avanço da automação desenvolvido nas engenharias. Todavia, visando à justiça
social, sustentabilidade ambiental, saúde e segurança dos usuários, a prática da engenharia focal
pretende combater esse efeito dissonante, oferecendo ao mundo produtos que nos aliviem, sem
nos desmembrar da sociedade.
Conforme o autor, para que um produto seja designado satisfatório à toda uma
comunidade é necessário que previamente seja discutido por todas as partes interessadas, as
pessoas que vão se beneficiar dele, as pessoas que o executarão e não somente o corporativo
responsável por mandar desenvolvê-lo. Tal estrutura se quebra nas construções penitenciárias,
uma vez que, conforme aponta Cordeiro (2009, ps. 37-71), no espaço construído materializa-se
a polissemia de diversas vozes, vindas de discursos de arquitetos, engenheiros e clientes. No
entanto, pensar nas prisões implica em mudar a chave de interpretação do indivíduo-cliente para
o indivíduo-usuário, uma vez que este não aparece na co-autoria do planejamento.
A justiça social demanda das engenharias uma nova retórica de desempenho, visando
proporcionar às pessoas que fizerem uso de seus produtos a experiência mais humanamente
igualitária, despertando, assim, sentimentos harmonizadores e satisfatórios entre o ser humano
e a obra. A estrutura em si não precisa ser grandiosa, tampouco unicamente comercial, desde
que concilie o humano ao espaço, uma vez que estruturas são dispositivos, mas nem todos os
dispositivos são estruturas. A essência de um dispositivo é sua função, ao modo como notamos
em tantas intervenções já feitas pela engenharia nas cidades3.
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E não compreendemos bem sua polissemia. Por que certos parques são maravilhosos e outros são armadilhas que
levam ao vício e à morte; por que certos cortiços continuam sendo cortiços e outros se recuperam mesmo diante
de empecilhos financeiros e governamentais (JACOBS, 2014, p. 14).

Neste momento, talvez, consigamos traçar contornos de aplicação da engenharia focal,
e não necessariamente ofertar um conceito que a defina com exatidão. O matiz focal aplicado à
construção civil, em interface ao planejamento urbano, percebe que a gestação das obras reboca
um plexo que transcende a racionalidade do indivíduo e, assim, carece de uma autopercepção
dos profissionais que ali atuarão (im) possibilitando a consolidação físico-social.
Conjuntos habitacionais de baixa renda que se tornaram núcleos de
delinquência, vandalismo e desesperança social generalizada, piores do que os
cortiços que pretendiam substituir; conjuntos habitacionais de renda média que
são verdadeiros monumentos à monotonia e à padronização, fechados a
qualquer tipo de exuberância ou vivacidade da vida urbana; conjuntos
habitacionais de luxo que atenuam sua vacuidade, ou tentam atenuá-la, com
uma vulgaridade insípida; centros culturais incapazes de comportar uma boa
livraria; centros cívicos evitados por todos, exceto desocupados, que têm
menos opções de lazer do que as outras pessoas; centros comerciais que são
fracas imitações das lojas de rede suburbanas padronizadas; passeios públicos
que vão do nada a lugar nenhum e nos quais não há gente passeando (...) Os
shopping centers monopolistas e os monumentais centros culturais, com o
espalhafato das relações públicas, encobrem a exclusão do comércio – e também
da cultura – da vida íntima e cotidiana das cidades (JACOBS, 2014 p. 15).

É nessa toada que a engenharia focal oferece um contorno teórico sobre a justaposição
da área aos debates há tempos gestados em outros campos, como do planejamento urbano e da
geografia, além das demais áreas dos campos humano e social. Aqui, tal contorno nos servirá
de esteio para pensar planejamentos e edificações de instituições prisionais no Estado do Acre.
III. Breve recuo histórico: o panóptico e o ideário panoptípico
No ano de 1785, Jeremy Bentham, jurista e filósofo iluminista nascido na Inglaterra, ao
analisar o sistema prisional, transmitiu por cartas um modelo de construção do que descreveu
como uma “penitenciária ideal”; nestas cartas, havia a descrição das características de casas de
detenção e também alguns esboços arquitetônicos. Em seu relato, a penitenciária deveria ser
circular e cada uma das celas estaria na periferia deste círculo, possuindo janelas aos fundos,
permitindo que houvesse boa iluminação do ambiente. Tal utilização da iluminação contrapõese às masmorras, que utilizavam da privação da visão como forma de punição, enquanto, no
panóptico, a iluminação existe como elemento acessório à vigilância; haveria uma área vazia à
frente das celas, chamada de área intermediária, e, ao centro, uma torre de vigilância de onde
se tinha total visão de todos os internos – daí o nome Panóptico – do grego pan (todo, inteiro)
e optikós (visão). As celas possuíam paredes laterais, para além das grades, a fim de que a
comunicação visual entre os vizinhos de cela não fosse possível. Além disso, há uma
característica muito importante para o controle dos presos: a torre principal era fechada,
possuindo algumas janelas com venezianas ao seu redor, permitindo que o vigilante observasse

a todos, sem que pudesse ser observado pelos reclusos. A seguir visualizamos, em recorte de
planta, o esboço feito por Bentham, em 1785, de sua penitenciária ideal:

(Fonte: FOUCAULT, 1987, p.32)

A seguir visualizamos a planta e o elevado da prisão no modelo panóptico de Bentham:

(Fonte: JIMÉNEZ, 2012, p.51)

Ao descrever tal edificação, Bentham (2008) conclui que este modelo não somente
beneficia o sistema prisional, mas, nas palavras do pensador, a todos e quaisquer
estabelecimentos nos quais

[...], para que possa ser controlado ou dirigido a partir de edifícios, queira se
manter sob inspeção um certo número de pessoas. Não importa quão
diferentes, ou até mesmo quão opostos, sejam os propósitos: seja o de punir o
incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o suspeito,
empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o doente, [...] aplicado
aos propósitos das prisões perpétuas na câmara de morte, ou prisões de
confinamento antes do julgamento, ou casas penitenciárias, ou casas de
correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou hospícios, ou hospitais, ou
escolas. (BENTHAM, 2008, p. 19).

Com isso, há desdobramentos feitos por Bentham, da teoria panóptica aplicada a
escolas, hospitais, presídios, fábricas e manicômios. Com sua empreitada num campo incipiente
para a época, torna-se um dos precursores do pensamento moderno de vigilância em todos estes
estabelecimentos, que não se restringem aos presídios. Nas palavras de José Jimenez (2012)
Jeremy Bentham pode ser reconhecido como o pai da vigilância moderna que
permaneceu na sociedade, desde finais do século XVIII até a atualidade. Na
estrutura dos edifícios públicos, não somente de prisões como seu modelo
originário, mas bem pode ser definido como qualquer espaço em que esteja
sendo submetido a vigilância continuada (JIMÉNEZ, 2012, p. 59. Tradução
Livre).

Quase sete décadas depois, no México, o espanhol Lorenzo de la Hidalga foi incumbido
pela Junta Directiva de Cárceles da Cidade do México a projetar uma penitenciária que viria a
ser construída ali mesmo na capital. Para isso, resolveu fazer um minucioso estudo sobre os
modelos de penitenciárias que estavam em voga naquele tempo. Ali, analisou os modelos de
Auburn, Filadélfia (ou Pensilvânia) e o modelo Panóptico de Bentham, e, ao fim, intitulou tal
estudo de “Paralelo de las penitenciarías”, esboçando projetos de prisões que mantinham
estruturas dos três modelos, apesar de chamar o modelo de Bentham de “utopia da arte”,
conforme observou Barragán (2012a, p.123).
Já em 1975, Michel Foucault, filósofo e historiador francês, em seu livro Vigiar e punir:
nascimento da prisão, enuncia as ideias de Bentham, trazendo agora uma análise das
imbricações entre a arquitetura do modelo panóptico e as relações de poder e controle social.
Para Foucault (1987, p. 167), no modelo panóptico, uma sujeição real nasce mecanicamente de
uma relação fictícia, uma vez que, embora o vigilante não esteja em seu posto de trabalho, ou
esteja desatento ou observando um lado oposto da edificação, os internos, não possuindo tal
informação, passam a agir de maneira como se sempre estivessem sendo vigiados, pois há neste
modelo a intenção de garantir o poder através da mente, e não mais pelas algemas ou pelos
suplícios, como assevera o pensador.
O modelo panóptico compõe, hoje, no Brasil um dos cinco modelos de edificação
penitenciária, conforme Suzann Cordeiro (2009, p. 87), presentes nos partidos arquitetônicos –
considerando estes enquanto não integrantes do processo de projetação, mas da descrição dos
traços elementares da proposta. Partido arquitetônico seria, assim, não uma representação

esquemática, mas um conceito. Conforme a autora, juntam-se ao modelo panóptico, o modelo
poste telegráfico, o modelo pavilhonar, o modelo compacto e o modelo de campus. Nesse
sentido, cabe destacar que não apenas encampamos o interesse de notar o panóptico
materializado nos presídios acreanos, como também nos interessamos em notar um ideário
panóptico que, quando não reproduz a estrutura de Bentham, nela se inspira.
IV. Os presídios no Estado do Acre
No processo histórico do Estado do Acre, pensar em lógica punitiva reboca a
necessidade de pontuar dois episódios marcantes. Em 1904, no Rio de Janeiro, então capital do
Brasil, a Revolta da Vacina explode. O motim popular se deu por conta de o médico Oswaldo
Cruz, então diretor geral de saúde pública, tornar obrigatória a vacinação contra varíola, peste
bubônica e febre amarela. Os protestos na capital fluminense duraram cerca de uma semana e
tiveram forte repressão por parte do governo Rodrigues Alves que, ao fim do movimento,
contabilizou cerca de mil presos, desses, 461 foram deportados para o Acre. Insta pontuar que
tal deportação não visava a manutenção prisional e alocação em celas, mas sim, a soltura na
região que, desse modo, os condenava a viver nesse território. Para eles, nas palavras de
Okamura (2008, p. 03) a prisão era a própria floresta. Processo análogo ocorreu na Revolta da
Chibata (1910), em que os amotinados foram condenados ao envio para a região norte do Brasil,
novamente ao Acre, para trabalhos com seringais e produção de borracha.
Assim, encarcerar na floresta torna-se uma locução que remete a um compósito de
contextos históricos, sociais e culturais. ‘Superado’ o imperativo de pensar a floresta amazônica
como prisão, inicia-se o período de consolidação dos espaços penais na região. O primeiro
presídio acreano foi inaugurado em 1935 (ACRE, 2008), no entanto, o Estado organizou sua
gestão prisional, criando o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre –
IAPEN, somente em 2007, por meio da lei 1.908, de 03 de agosto de 2007, produzindo, com
isso uma nova retórica de modernidade e eficiência organizacional.
IV.I. Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde
No dia 15 de março de 1983, o Estabelecimento Polivalente Dr. Francisco D’Oliveira
Conde é inaugurado em Rio Branco (mesorregião do Vale do Acre, porção sul do Estado). Já
em 31 de julho do mesmo ano, 65 detentos são transferidos da Colônia Penal Agrícola Evaristo
de Morais para o Estabelecimento Polivalente Francisco D’Oliveira Conde, por conta da antiga
colônia não oferecer condições de segurança para a população, haja vista as inúmeras fugas que
ocorreram do local.

Na inauguração, o governo Joaquim Macêdo destacou que “a obra tinha sido executada
nos padrões mais modernos das penitenciárias-modelo do país, oferecendo total segurança,
conforto e higiene” (ACRE, 2008, p. 52). Todavia, em novembro de 1996, o diretor do
Departamento Penitenciário Nacional Paulo Tonet visita a penitenciária e constata que ali não
havia condições mínimas de segurança e funcionamento, e solicita a edificação de uma unidade
(ala) de segurança máxima no local, já que os presos de todos os regimes eram encarcerados
em conjunto, até mesmo aqueles que ainda esperavam julgamento (ACRE, 2008).
Francisco D’Oliveira Conde nasceu em Maranguape (CE), em 1880. Chegou ao Acre
com 15 anos de idade, para trabalhar como seringueiro. Logo depois, foi integrante das forças
revolucionárias de Plácido de Castro. Estudou por conta própria Ciências Jurídicas, e, em 1909
assumiu o cargo de adjunto de promotor público do Departamento do Alto Acre. Conforme
Villarruel-Silva e Mendes Braga (2017), entre finais do século XIX e início do século XX, os
profissionais que chegavam às regiões afastadas do sudeste brasileiro para tratarem de “justiça”
eram comumente inexperientes, faltava estrutura administrativa adequada e pessoas habilitadas
para exercerem certos cargos como juiz de direito, por exemplo. Tal afirmação se constata na
vida de Francisco D’Oliveira Conde, que, em 1916 assumiu o posto de juiz de direito, ausente
habilitação universitária. Somente em 1925 se tornou bacharel em Direito pela Universidade do
Rio de Janeiro. Foi governador do Acre por duas vezes: de 1941 a 1942, e em 1955. Foi um dos
fundadores da Academia Acreana de Letras, e do Instituto Histórico e Geográfico do Acre;
morreu no dia 11 de setembro de 1962, aos 82 anos.
IV.II. Unidade Prisional Manoel Neri
No ano de 1969, para atender a demanda de uma central de polícia e uma prisão no
interior do estado, iniciaram-se as obras da penitenciária Guimarães Lima, na cidade de
Cruzeiro do Sul (mesorregião do Vale do Juruá, porção norte do Estado). Havia ali, conforme
Acre (2008), um tom mais amistoso, atípico do ambiente prisional. Por se tratar de uma
localidade com poucos habitantes, relata-se que os detentos eram pessoas que possuíam um
vínculo social com os guardas da prisão, que, por conta disso, facilitavam visitas conjugais,
visitas familiares e momentos de lazer. Muitos trabalhadores da obra de construção acabaram
sendo convidados para se integrarem ao grupamento da polícia que era responsável pela
vigilância do local.
Na incidência do tempo, houve o aumento da população carcerária da região, o que
obrigou a construção de mais pavilhões. A, então penitenciária Guimarães Lima, torna-se, com
isso, um pavilhão, e, em 22 de setembro de 2001 foi inaugurada a Unidade de Recuperação

Social Manoel Néri da Silva, tendo uma estrutura separada contendo mais quatro pavilhões,
com o intuito de receber presos da região do Vale do Juruá, que compreende os municípios de
Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.
Manoel Néri da Silva nasceu em Alagoas, na cidade de Marechal Deodoro, em 5 de
maio de 1908. Tornou-se militar em junho de 1929, servindo ao Exército Nacional no Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Alagoas. Chegou ao Acre em 1945, e foi seringueiro
até o ano de 1948. Em outubro de 1948, foi nomeado delegado de polícia na Vila Foz do Jordão,
hoje, cidade de Jordão, à época pertencente ao município de Tarauacá. Trabalhou em algumas
outras cidades acreanas até se aposentar no ano de 1979.
IV. III. Paragonando plantas baixas
A seguir visualizaremos as plantas baixas, gentilmente cedidas pelo IAPEN/ACRE ao
Laboratório de Linguagens, Sociedade e Direitos LISOD – UFAC, em maio de 2019.
Visualizamos, respectivamente, o Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em
Rio Branco e a Unidade Prisional Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.
I. Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (Rio Branco)

(Fonte: IAPEN, 2019)

II. Unidade Prisional Manoel Neri

(Fonte: IAPEN, 2019)

Na sequência, visualizaremos o recorte das plantas em que ofertamos destaque às
unidades de segurança máxima do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde e aos
pavilhões construídos mais recentemente na Unidade Prisional Manoel Neri.
I. Unidades de segurança máxima do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde

(Fonte: IAPEN, 2019)

II. Novos pavilhões da Unidade Prisional Manoel Neri

(Fonte: IAPEN, 2019)

Nestes dois recortes das plantas notamos a semelhança com modelo panoptípico das
penitenciárias construídas, ao mesmo modo das plantas do Palácio de Lecumberri – obra
prisional realizada no México do arquiteto Antonio Torres Torija inspirado nos estudos de
Lorenzo de la Hidalga; da Eastern State Penitentiary, na Filadélfia – EUA, da prisão de Mazas,
em Paris – França e na Casa de Correção da Corte, no Rio de Janeiro, Brasil.
I. Palácio de Lecumberri (México)

(Fonte: BARRAGÁN, 2012b, p. 172)

II. Eastern State Penitenciary (Estados Unidos)

(Fonte: MIGNOT, 1983, p. 217)

III. Prisão de Mazas (França)

(Fonte: FOUCAULT, 1987, p. 32)

IV. Casa de Correção (Brasil)

(Fonte: BRASIL, 1836, s/p.)

A semelhança estrutural advém também da semelhança dos objetivos de uma prisão. No
entanto, mesmo que a principal função da prisão seja punir o indivíduo através do cerceamento
de sua liberdade, o que daria sentido à reprodução panóptica, o processo punitivo está composto
por um emaranhado social que, ao uniformizar sujeitos, intencionalmente, os esfumaça.
V. Edifício como metáfora: signo estrutural, linguagem invisível
Conforme apresentado na introdução deste trabalho, um dos grandes desafios que se tem
na formação em engenharia não está apenas no aprimoramento de técnicas, mas na descoberta
de sua função para além do trato econômico, bem como na luta por justiça social. Conforme
Joseph Pitt (2001) o maior desafio da engenharia, hoje, é o autoconhecimento. Assim, para
exame de nossas análises pautaremo-nos por duas ordens: a presença masculina nas engenharias
e a percepção social das pessoas sobre seus produtos, no âmbito de uma sociocognição (SPERB
& MALUF, 2008) com reflexões imbricadas a uma psicologia ambiental (MOSER, 1998).
É preciso iniciar o processo de se autoconhecer desde as bases da formação. As carreiras
em engenharia são eminentemente masculinas. Para pensarmos como referência, a Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, uma das maiores e mais tradicionais escolas de
engenharia do país, com dezessete habilitações diferentes na área, possui, hoje, em seu quadro
um total de 425 docentes, dos quais 87.19% são homens e 12.80% são mulheres 4. Assim,
4

Conforme Severi (2017), as mulheres demoram mais a alcançarem graus de progressão na carreira docente em
relação aos colegas homens, tendo como amostra levantamento feito entre docentes da própria USP.

premidos em compreender a hermenêutica da engenharia, sem cavilar suas feições, analisamos
a maneira como existem garantias sociais que gravitam sobre a profissão que, nesse sentido,
perpetua fazeres atrelados a um perfil masculino de carreira5.
Muito do conceber das engenharias, hoje, é fruto de uma masculinidade que delegou aos
homens a responsabilidade de pensar projetos que, invariavelmente tornam-se cotidianos na
vida das pessoas, ainda que em escalas diferentes e em momentos diferentes da aplicação das
técnicas de seu campo6. Notamos isso pensando, por exemplo, no processo histórico da
regularização socioespacial das cidades, aos encontrarmos as figuras dos códigos de postura.
Esses códigos, como boa parte da história legislativa nacional, foram editados por homens com
diretivas conforme a interpretação da vida prenhe de moralidades masculinistas; regulavam o
uso do espaço urbano, física e comportamentalmente, produzindo novas formas de se viver
(n)as cidades (VILLARRUEL-SILVA & ARAUJO, 2013). Assim, profissionais do direito e da
construção civil produziam uma nova retórica dos espaços que – se já aprofundava
desigualdades sociais, nascia invariavelmente da desigualdade de gêneros.
É premente considerar que não se pode pensar masculinidade sem considerar o
capitalismo, uma vez que o desenvolvimento do capitalismo e a imposição de um modo de vida
– o burguês – estão intrinsecamente ligados à misoginia e ao machismo (HAILER, 2019). Para
Anne McClintock (2003), a partir da colonização das américas surge o que ela denomina
enquanto Homo Conquistus, ou seja, um tipo de masculinidade que vai se pautar pela violência
e pela dominação.
A imagem construída por estes homens, de que a América era uma “terra
vacante”, ainda que milhões de pessoas já vivessem por aqui, vai ser transferida
para a construção de um novo tipo de organização social que se espalha pela
configuração do lar, dos poderes políticos e, claro, do capitalismo incipiente.
Assim como na transição do Feudalismo para o Capitalismo, na Europa, todos
os grupos e formas de organização social que não correspondessem ao
modo nuclear/familiar que surgia, foram destruídos. O mesmo se dará com
os povos que viviam na América (HAILER, 2019. Grifos Nossos).

Lugones (2008) e Hailer (2019) nos mostram como, em uma aliança entre homens
colonizadores e homens americanos, mulheres foram destituídas de seus poderes e toda a
cosmovisão dos povos americanos também seria contaminada pela violência da masculinidade
dos colonizadores. A primeira revela que a divisão do trabalho dos povos americanos, que não
5

No que toca ao ingresso na graduação, conforme dados da FUVEST - 2019, das 350 vagas distribuídas, houve
cerca de 6.000 inscritos para a Poli-USP. Entre 74% (de origem em escolas públicas) e 76.6% (de ampla
concorrência) se identificaram como homens e entre 26% (de origem em escolas públicas) 23.4 % (como ampla
concorrência) se identificaram como mulheres. Cf <www.fuvest.br.> Capturado em 28/11/19.
6
A engenharia mecatrônica, por exemplo, têm o resultado de seu trabalho reconhecido pela população com o
processo de popularização da tecnologia, já o resultado do trabalho em engenharia civil é notório por estar, amiúde,
ao alcance dos olhos, desde suas fundações, ainda que numa edificação haja, a depender das dimensões, presença
de diversos outros profissionais de engenharia, como sanitarista e eletricista.

se pautava pela verticalidade e pelas genitálias, constituindo um igualitarismo sem gênero
(LUGONES, 2008, p. 87) passa a ser eliminada; nas palavras da autora, o colonialismo
assimilou a subordinação das mulheres em todos os aspectos da vida. Dessa maneira, os homens
passam a ditar as regras e a se pautar pelo modo de organização masculino colonial e, argumenta
Hailer (2019), isso trará graves consequências para o futuro (presente) dos povos
americanos. Na cronologia histórica da organização social
O advento da Revolução Industrial e o estabelecimento do modo de produção
capitalista, a essa altura completamente dominados por homens, pela
ideologia masculinista e pela configuração do lar tendo a “dona de casa”
como o símbolo maior. Mas, cabe destacar que essa mulher a cuidar do lar e
expulsa do mercado de trabalho se dá, principalmente, na classe mais rica, pois
a proletária sempre existiu (HAILER, 2019. Grifos Nossos).

E, na lógica do capital, Conforme Michael Kimmel (1998), ao observar a América
Latina, processos de hegemonia e subalternidade emergiram em mútua e desigual interação.
Assim como no caso do desenvolvimento económico, este processo ocorre
também com gênero, no que diz respeito à construção histórica dos
significados de masculinidade. À medida que o ideal hegemônico de
masculinidade se estabelece, este é criado por oposição a um feixe de “outros”,
cuja masculinidade foi problematizada e desvalorizada (KIMMEL, 1998, p.
103. Grifos Nossos).

Assim, complementa o autor, tais significados assentam-se em uma ordem social e
econômica com uma demarcação prévia distorcida de gênero (KIMMEL, 1998, p. 103). É com
esse assentamento sociohistórico que as engenharias se consolidaram no campo tecnológico,
atravessadas por uma cosmovisão masculina que marcará sobremaneira a consolidação de suas
bases metodológicas. Construiu-se, assim, como impossível a ideia de se pensar em engenharia
sem associar à figura do homem.
No âmbito da construção civil, canteiros de obra não têm apenas nos operários a
materialização do homem alocado em posição de força e vigor e, assim, de superioridade
generificada7, mas também e, talvez principalmente, nos projetistas, responsáveis técnicos e
gerentes que, com a formação em engenharias, subliminarmente lidam com a profissão como
um totem da masculinidade e, mais que isso, a moldam, desenvolvem e conduzem – científica,
técnica e profissionalmente, sob a perspectiva masculina.
Existe um descompasso marcante entre a presença de homens e mulheres registrados
como profissionais de engenharia. Conforme o CONFEA, em 2018, o número de novos
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Ainda que, vale frisar, sejam usualmente sujeitos em fragilidade laboral, apenados por desigualdades sociais.
Para Borsoi (2002, p. 309), o adoecimento, por exemplo, decorre da transitoriedade da produção na construção
civil, que acaba sendo utilizada como justificativa para improvisações nos canteiros de obras e para precariedade
das condições de trabalho, e o perfil dos trabalhadores, estes, em geral, migrantes de zona rural, com baixa
escolaridade e qualificação configurando uma categoria que não se fixa em empresa específica; neste caso, a
elevada rotatividade serve de desculpa às construtoras para não oferecerem treinamento adequado.

registros de mulheres foi de 19.585 – somadas todas as modalidades, no entanto, a soma total
de registros ativos de engenheiros civis no país, nos últimos dois anos, ultrapassa os 300 mil, já
o de engenheiras civis ultrapassa pouco mais que 50 mil.
Cotejar engenharias e gênero poderia parecer, num olhar mais ingênuo, uma correlação
arbitrária, no entanto, a aproximação da lupa social sobre papeis de masculino e feminino numa
sociedade patriarcal aponta haver íntima relação. Para Cordeiro (2009, p. 17), quando pensamos
na arquitetura penal,

por exemplo, ainda que percebamos a necessidade latente de nos

tornarmos atentos às interrelações entre indivíduo e as extensões que ele cria para si,
continuamos, via de regra, a estudar isoladamente o indivíduo e cada fenômeno a ele
relacionado. Pensar engenharias e seus produtos reboca, assim e invariavelmente, a necessidade
de pensar gênero e papéis sociais.
Na construção civil residencial, sob o planejamento urbano, aponta Jacobs (2014) que:
Planejadores e projetistas são, em sua maioria, homens. Estranhamente,
eles criam projetos e planos que desconsideram os homens como integrantes
da vida diária e normal de onde quer que haja moradias. Ao planejar a vida
residencial, o objetivo deles é satisfazer as pretensas necessidades
cotidianas de donas de casa ociosas e criancinhas em idade pré-escolar.
Resumindo, eles fazem projetos estritamente para sociedades matriarcais
(JACOBS, 2014, p. 63. Grifo Nosso).

Existe um fomento patriarcal que retroalimenta um papel feminino doméstico que, ao
mesmo tempo, alija a mulher do espaço de planejamento e condução das obras relegando-lhe
um espaço de conformação ante uma expectativa social. Quando pensamos na construção civil
prisional, encontramos desde a gênese do pensamento punitivo, a figura do masculino, assim,
um presídio é um espaço construído por homens e para homens ou, no limite, de homens
produzindo retóricas sobrepostas às mulheres e a outros homens inscritos noutras instâncias do
masculino. A prisão é, assim, uma instituição masculinista (CANHEO, 2019, p. 385) e, nela,
masculinidades e feminilidades são construídas e desconstruídas considerando a disciplina, o
seu enquadre como lugar de trânsitos e as relações de poder (MORALES, 2019, p. 100).
Pensar engenharia civil no âmbito de suas construções de modo geral já implica em
pensar em sua cosmovisão masculina que cimentou-lhe um tom de existência. É possível que
se a gênese do pensamento do ‘engenhar’ tornado ‘engenharia’ tivesse tido maior influência
das mulheres, longe de essencialismos, as cidades – e a vida, hoje, teriam outras feições8.
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Não se nega, no entanto, a presença de figuras femininas ilustres nas engenharias, dentre as quais, destacamos
Enedina Alves Marques, primeira engenheira civil brasileira. Pobre, negra e empregada doméstica – o que lhe
possibilitava manter-se nos estudos, Enedina formou-se em engenharia civil na Universidade Federal do Paraná,
em 1945. Ergueu obras de relevo naquele Estado, dentre elas uma usina, a Capivari-cachoeira, na cidade de
Antonina. Nos registros sobre essa obra, há relatos que Enedina usava sempre macacão e portava uma arma,
acionada – com tiros para o alto, quando sentida necessidade de manutenção do respeito ante os operários.

Nessa perspectiva, para o campo da construção civil, um edifício nunca pode ser visto
unicamente como uma organização estética de tijolos, ferros e madeira. Para construção
prisional, que já carrega em si a estigmatização de sua finalidade, a edificação torna-se uma
materialização da interpretação masculina aliada ao lasso entendimento social que relegou aos
encarcerados – enquanto párias e abjetos, a condenação ao apagamento.
Assim, o edifício torna-se uma metáfora, no conceito ofertado por Fauconnier e Turner
(2003), uma vez que, ao ser compreendido assim, implica em considerar que, tanto sua
concepção quanto sua interpretação carecem de repertórios previamente construídos, assentes
numa memória tornada coletiva. Para obras cotidianas, como edifícios residenciais e
comerciais, é usual estabelecer-se um curso harmonioso – da projetificação ao funcionamento
– assimilado pelas pessoas numa retórica da modernidade e do progresso 9. Jacobs (2014, p.
226) em referência à Tankel (s/d) observa, tomando por base a boa política habitacional, que
estamos propensos a confundir grandes empreendimentos da construção civil com grandes
conquistas sociais. Assim, as construções prisionais fogem da lógica harmoniosa da construção
progressista e desenvolvem-se, amiúde, em espaços negativos do inconsciente coletivo,
conforme refletimos a seguir, no esquema onde as comparamos com as construções escolares:

Fauconnier e Turner (2003) concebem a metáfora consolidada em espaços mentais. O
espaço mental não seria um espaço visível em exames neurológicos. Para os autores, a
linguagem visível é a ponta do iceberg da construção invisível de sentidos. Desse modo, os
edifícios, num processo de abstração da linguagem visual, tornam-se metáforas que se
consolidam com processos significantes – de construção de sentidos – numa dinâmica
sociocognitiva, possibilitada por um processo social tornado mental. As perspectivas e os
pontos de vista, assim, são construídos. Comparadas as edificações prisionais e as edificações
escolares, notamos que, para a primeira, existe uma menor probabilidade significante de
alocação em espaço mental positivo, enquanto, para a segunda existe uma maior propensão de
não se alocar em espaço mental negativo.
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E, mesmo em obras que causaram grande impacto social e ambiental, que destituíram casas de populações mais
pobres, que mudaram cursos de rios, ou que os aterraram ou canalizaram, a incidência do tempo tende a inseri-las
na dinâmica cotidiana, tornando-as rotineiras e, nalgumas vezes, até familiares aos locais e ponto de visitação e
turismo dos não locais.

É fato que, na sociocognição operam os recortes socioeconômicos, o pensamento
punitivo, os ideários políticos e culturais dos sujeitos em cada tempo histórico. Uma escola
pública, por exemplo, pode ser rechaçada pela comunidade quando pensada para instalação em
regiões nobres, ainda que, potencialmente atendesse a demanda de diversos empregados locais.
Um presídio privado, do mesmo modo, pode despertar interesse de empresas que pretendem
trazer ao país um ideário prisional pautado numa gestão capitalista da contenção de violência.
Cabe ressaltar, aqui, ter sido justamente Jeremy Bentham que, no século XIX, tornou-se o
primeiro autor a propor a concessão de contrato de administração de penitenciárias a fim de
satisfazer interesses econômicos privados, conforme aponta o Editoral do Boletim 185 do
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM (2008).
Neste exercício de interpretação focal buscamos compreender os signos que alicerçam
edificações como presídios. Suzann Cordeiro (2009) analisa as edificações prisionais – desde
seus traçados nas plantas, sob o enfoque da psicologia ambiental ou, psicologia do espaço, como
aquela que se preocupa em compreender a correlação entre sujeitos, ambiente e espaço.
Conforme Perrone (1992), o desenho da planta é o primeiro signo da obra. Para Cordeiro
(2009), em referência à Bentley (1991) o desenho de um lugar afeta as escolhas que as pessoas
fazem. Numa dinâmica sociocognitiva e ambiental – em sentido psicológico, o traçado
panóptico desde seu planejamento visava uma lógica de desconfiança que inibiria o crime.
O estado de tensão que isso gerava sobre o recluso era propiciado pelo desenho
do panóptico que servia de panaceia para criar disciplina e adestramento sobre
ele. Ao pensar que qualquer um poderia estar sendo vigiado pelo carcereiro,
chegava o preso, como diz Bentham ‘a perder o poder de fazer o mal e quase
o pensamento de tentá-lo’ (JIMENEZ, 2012, p. 49. Tradução Livre).

Assim, tendo analisado o cotejo entre as plantas notamos, não apenas o ideário
panóptico em sua concepção, o que por si já atrela à obra um atraso estrutural, mas também um
discurso de sociedade (VILLARRUEL-SILVA & ZAPATER, 2019) em que determinados
grupos, abjetos, devem permanecer esfumaçados socialmente e confinados espacialmente.
O cerne deste trabalho – ao refletir sobre a função social da(s) engenharia(s) como área
e profissão – está invariavelmente voltado a compreender a consolidação dos espaços mentais
daquelas pessoas que terão a edificação fincada no caminho de suas vidas. Nessa esteira, cabe
questionar de que forma as/os profissionais de engenharia entendem seu papel na condução da
planificação e do exercício prático cotidiano de suas obras.
Assim, acreditamos ser importante exercer uma hermenêutica da engenharia, ao
compreendermos que interesses atende, que interesses pretende perpetuar, que dinâmicas
reproduz, que comportamentos pretendem instituir; são preocupações marginais para a
engenharia civil, mas que, em se tratando de obras como hospitais, escolas, presídios, fábricas,

conjuntos populares etc ganham outros tons notados apenas por aqueles que enxergam em seu
brilho, o espectro das desigualdades e intolerâncias.
Espaços mentais, assim, são a percepção sociocognitiva de quem planejou ou, seriam
representações sociais, em termos da psicologia social ou, ainda, significantes, se pensarmos
pela linguística saussuriana. Nessa seara teórica, quedamos chamados à necessidade de
conceber as edificações sem desmembrá-las de um processo amplo que, invariavelmente produz
formas de ser, perceber e pensar a sociedade e seus descompassos.
VI. Conclusões
Refletir sobre a cosmovisão da tecnologia na mesma esteira da hermenêutica das
engenharias, endossa uma proposta multidisciplinar e, como lidamos neste enquadre, sem
olvidar-nos do desafio genético que recai, em especial, sobre o campo civil. A masculinidade
tóxica, o capitalismo e as desigualdades sociais estão nas bases de seus desafios e, quando
damos lume ao cenário brasileiro, notamos que esse desafio se potencializa, tendo em vista,
como apontou Kawamura (1979) a engenharia brasileira possuir fortes raízes militares e ter
integrado, por muito tempo, o aparelho repressivo do Estado.
No Acre, ainda não totalmente superado o imperativo da Amazônia como prisão,
Bentham foi trazido à floresta e, aqui, produziu novas metáforas de medo e aversão. As prisões
locais são espaços de precariedade, tanto significante quanto social, onde se materializam
modos de fazer desiguais em todos os aspectos que se analise10. A casa grande de Gilberto
Freire, inclusive, nos possibilita pensar a prisão como senzala, dada sua constituição pautada
em desigualdades raciais imbricadas às econômicas. Homens brancos reconstituíram
masculinidades e, com elas, um novo modelo social. Todo camburão tem um pouco de navio
negreiro, como bem pontuou Marcelo Yuka d’O Rappa, no clássico álbum de 1994. Assim,
toda prisão guarda seu espírito colonial e opera em sociedade como reguladora de filtros morais.
Trabalhos que se debruçam a analisar estruturas sociais a partir de estruturas edificadas
são ainda embrionários no Brasil e, por certo, não interessa, aqui, apontar uma epistemologia
para as propostas teóricas apresentadas, mas sim, ao aplicá-las, oferecer-lhes contornos
conceituais a partir das experiências multidisciplinares que, esperamos, sirvam de esteio ou
inspiração para trabalhos surgidos a posteriori.

10

A precariedade que daqui se fala é a de se fabricar continuamente a pobreza e a não importância por dentro das
próprias malhas do aparato estatal, através de um conjunto de ações contínuas, que não implicam necessariamente
a formulação de políticas; é a produção de uma gestão que diz respeito à coprodução do Estado e de seus sujeitos
(CANHEO, 2019, p. 387)
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