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 O tema deste projeto surge a partir de uma reflexão acerca da realidade em que se encontram as instituições de 
acolhimento do jovem em conflito com a lei, visto atualmente um contexto político social que não oferece suporte físico 
e emocional adequado para esses adolescentes. Dados levantados em 2016 pela Comissão de Infância e Juventude do 
Conselho Nacional do Ministério Público revelam que dezesseis Estados brasileiros apresentam superlotação nas unida-
des de internação de menores infratores.  
 Atualmente Caxias do Sul conta com uma unidade socioeducativa de internação com privação de liberdade no Bair-
ro Reolon. Esta, comporta 40 internos, porém se encontra em superlotação com cerca de 60 jovens. Além disto, o CASE 
Reolon é anterior às normas estabelecidas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e por isso seu 
projeto arquitetônico não está adequado às necessidades dos internos e aos parâmetros dispostos na lei. 
 Assim, a proposta de projeto para um CASE no bairro Nossa Senhora das Graças em Caxias do Sul busca desenvol-
ver um projeto adequado e humanizado, entendendo e estabelecendo as necessidades para a reinserção dos jovens no 
meio social.

 A Arquitetura Socioeducativa traz a compreensão da magnitude e alcance do projeto arquitetônico no espaço físico, no espaço perceptivo e o 
espaço emocional em que a mesma proporcionará às pessoas que usufruirão deste ambiente. Se tratando de menores infratores, indivíduos em desen-
volvimento intelectual e social, quanto mais próximos de uma arquitetura acolhedora e que integre os internos à seus familiares e à comunidade, mais 
próximos estaremos da reintegração destes jovens como cidadãos e consequentemente de uma sociedade mais justa.  A paisagem também desempenha 
um papel social. O ambiente conhecido por seus nomes e familiar a todos, oferece material para as lembranças e símbolos comuns que unem o grupo e 
permitem que seus membros se comuniquem entre si, [...] A organização simbólica da paisagem pode ajudar a diminuir o medo e a estabelecer uma relação 
emocionalmente segura entre o homem e seu ambiente total (LYNCH, 1997, p. 143).

 Buscou-se uma estratégia projetual que exemplificasse 
alguns pontos considerados essenciais para o processo de res-
socialização dos jovens na sociedade. Com foco na integração e 
equilíbrio dos espaços edificados e dos espaços não edificados, 
surge a estratégia de desmembramento da edificação através da 
segregação das funções e dos usos, criando-se volumes dispostos 
sob o terreno com tamanhos e formatos distintos, de acordo com 
o dimensionamento do programa de necessidades estabelecido 
pelo SINASE. É na desconstrução dos usos que se recriam novos 
espaços de conviver e transitar, apresentando diversos meios de 
circulação e integração, que se unem através da mutabilidade do 
espaço. 
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criação de platôs conforme ângulo 
de rotação das edificações

inserção de platôs com diferença de até 
1,5m criando acessibilidade, segurança 

e dinamismo para o conjunto 

rotação dos volumes para melhor enten-
dimento do conjunto, com o intuito  de 

perceber o espaço como um todo

interligou-se as curvas com a mesma 
cota de nível, criando linhas para assen-

tamento das edificações

posicionamento dos muros e cercas pe-
rimetrais criando o anel de segurança
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