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A presente dissertação foi apresentada em Prova Pública, no dia quinze de dezembro de 
dois mil e vinte. O Júri da prova foi composto pela Prof. Doutora Teresa Sofia Barbot Faria da 
Cunha Ferreira, enquanto Presidente do Júri, pela Prof. Doutora Ana Catarina Neiva, enquanto 

Arguente, e pela Prof. Ana Isabel da Costa e Silva, enquanto Orientadora. 

Nota: Por opção do autor, esta dissertação foi escrita de acordo com o novo acordo ortográfico, 
e as citações foram traduzidas para melhor leitura do texto.

Os desenhos do estado atual da E.B. Gomes Teixeira foram realizados tendo como base as 
peças gráficas do projeto original, que se encontra em Anexos p. , e adaptados nas àreas 

onde identificou-se alterações durante as visitas à escola. 
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Resumo

O espaço arquitetónico é percebido de maneira diferente por 

cada indivíduo. Para as pessoas autistas o ambiente contruído pode 

parecer um local assustador e confuso, devido às deficiências cog-

nitivas, sociais e comunicativas originadas pela síndrome. Para o 

arquiteto é necessário tomar consciência dos desafios projetuais 

para a elaboração de uma arquitetura inclusiva a pessoas autistas, 

para elaborar soluções que vão de encontro às necessidades destas 

pessoas.

Logo, esta dissertação tem como intuito a compreensão das 

dificuldades experienciadas por pessoas com Perturbações do 

Espectro do Autismo no espaço escolar para a elaboração de uma 

proposta de intervenção na Escola Básica Gomes Teixeira.

Palavras chave:

autismo - crianças - escola - arquitetura escolar – Escola Básica Gomes Teixeia
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Abstract

The architectural space is perceived differently by each in-

dividual. For autistic people, the built environment can seem a 

frightening and confusing place, due to the cognitive, social and 

communicative deficiencies caused by the syndrome. For the ar-

chitect, it is necessary to be aware of the design challenges for the 

development of an inclusive architecture for autistic people, to de-

velop solutions that meet the needs of these people.

Therefore, this dissertation aims to understand the struggles 

experienced by people with Autism Spectrum Disorders in the 

school space for the elaboration of an intervention proposal at the 

Gomes Teixeira Middle School.

Keywords:

school - school architecture - humanization of architecture - autism – children
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Lista de Acrónimos

PEA | Perturbação do Espectro do Autismo;

APA | American Psychological Association;

DSM | Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders; 

ICD | International Classification of Diseases;

OMS | Organização Mundial da Saúde;

Q.I. | Quociente de inteligência;

TDAH | Transtorno do défice de atenção e hiperatividade;

APPDA | Associação Portuguesa para Proteção aos 

Deficientes Autistas;

PEANA | Proyecto de Estructuración Ambiental en el Aula 

de Niños con Autismo;

NEE | Necessidades Educativas Especiais;

TEACCH | Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children;
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UEEA | Unidades de Ensino Estruturado para o Apoio à 

Inclusão de alunos com Perturbação do Espectro 

do Autismo;

FAVA | Fundación Autismo en Voz Alta;

ABA | Applied Behavior Analysis;

PECS | Picture Exchange Communication System; 

MOP | Ministério de Obras Públicas;

E.B. | Escola Básica.
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Introdução

A Perturbação do Espectro do Autismo (pea) é uma entidade 

diagnóstica de uma família de transtornos de neuro desenvolvi-

mento nos quais ocorre uma rutura nos processos fundamentais 

de socialização, comunicação e aprendizagem. Esse grupo de con-

dições está entre os transtornos de desenvolvimento mais comuns, 

afetando aproximadamente um em cada 54 indivíduos em todo o 

mundo.  Em Portugal, o último estudo epidemiológico de 2000 es-

tima que o autismo afete cerca de uma em cada 1 000 crianças em 

idade escolar.

Sabendo-se que estas perturbações afetam a socialização, a 

comunicação e a aprendizagem, é importante que uma criança com 

pea frequente desde pequena o ambiente escolar. É também im-

portante que o espaço escolar seja um espaço estimulante para o 

desenvolvimento destas capacidades afetadas, para a aquisição de 

autonomia, levando a uma melhor qualidade de vida.
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Em Portugal, a Educação Inclusiva é um processo que teve seu 

início efetivo na penúltima década do século passado. Representa 

uma importante tomada de consciência dos direitos que todas as 

crianças têm à educação, como parte integrante e fundamental do 

seu desenvolvimento pleno como seres humanos. O Ministério da 

Educação, criou então uma rede de Unidades de Ensino Estruturado 

para o Apoio à Inclusão de Alunos com Perturbações do Espectro 

do Autismo, visando a inclusão das crianças com necessidades es-

peciais no sistema educacional. Esta rede tem como objetivos a 

promoção e participação dos alunos com pea nas atividades cur-

riculares, se relacionando com seus colegas de turma, a implemen-

tação e o desenvolvimento de um modelo de ensino estruturado 

que promova a organização do espaço, tempo, materiais e ativida-

des onde a metodologia de intervenção interdisciplinar facilite os 

processos de aprendizagem, autonomia e de adaptação não só no 

contexto escolar, como em contexto social.

Cada vez mais a arquitetura escolar tem se tornado relevante 

dentro dos debates na arquitetura. Para o arquiteto contemporâ-

neo, esta visão multidisciplinar capaz de estabelecer o diálogo entre 

a pedagogia, a sociologia e a psicologia, afirma-se como uma forte 

ferramenta do desenho e organização do espaço.

O estudo foi realizado com base em duas linhas bibliográfi-

cas diferentes, uma voltada a compreensão da pea, e outra com 

foco na apreciação do espaço pelos indivíduos autistas, seja através 

de estudos de intervenções, seja através de projetos direcionados a 

eles. O trabalho desenvolveu-se em quatro eixos de estudo: primei-
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ramente, um estudo sobre as características da pea e seus impactos 

nas vidas dos indivíduos autistas; de seguida analisa-se os impactos 

que ela traz para a apreciação e prática do espaço e quais estraté-

gias tomar para um desenho inclusivo; em terceiro lugar discute-se 

a inclusão de crianças com pea em contextos escolares, toman-

do como exemplos os casos de estudo da Escola fava em Caracas, 

Venezuela, e da Escola Básica do Bom Sucesso no Porto; por fim, 

como forma de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do 

trabalho, desenvolve-se um projeto para a reabilitação da Escola 

Básica Gomes Teixeira.





1. A Perturbação do Espectro do Autismo

1.1 Definições e conceitos

1.3 A busca dos direitos das pessoas com PEA

1.4 Características da pessoa com PEA

[Parte I ] O Espectro do Autismo
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[IM.01]
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1. A Perturbação do Espectro do Autismo

Para fazer um projeto que contemple pessoas autistas é ne-

cessário conhecer a definição e as características da pea, de modo 

a entender em que medida ela interfere na vida do utente [IM.01]. A 

compreensão destas características, que se podem manifestar nas 

pessoas autistas, permite a determinação das qualidades que o es-

paço deve ter para facilitar a sua vivência do espaço.

Sendo assim, o capítulo é destinado a apresentar a evolução 

das definições desta perturbação, os estudos epidemiológicos em 

Portugal, e ao redor do mundo, e de que maneira foi conquistado 

o direito desta população e de suas especificidades, que servirão 

de base para o estudo de como estas pessoas percebem o espaço e 

como este pode ser construído para promover uma melhora na sua 

qualidade de vida. 
[IM.01]  a esquerda
Obra do artista Wen of Zen. 
Descrição do autor: 
“Autismo não é uma doença. É uma 
diferença. Minha fita celebra essas 
diferenças ao incluir palavras que 
eu associo ao que eu sou.”
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1.1 Definições e conceitos

A palavra “autismo”, que tem sua origem no termo alemão 

“autismus”1, foi utilizada pela primeira vez em 1911 pelo psiquiatra 

Eugen Bleuler2. Bleuler observou e descreveu comportamentos 

semelhantes em alguns pacientes esquizofrênicos, onde estes 

pareciam desligar-se da realidade voltando-se para a vida interior, 

através de uma fuga do convívio social, indiferença do afeto dos 

outros e desinteresse face ao exterior3.

A relação entre autismo e esquizofrenia permaneceu duran-

te três décadas até que em 1943, Leo Kanner, um pedopsiquiatra 

austríaco radicado nos Estados Unidos, publica o artigo Autistic 

Disturbances of Affective Contact. O estudo de Kanner analisou onze 

crianças diagnosticadas com esquizofrenia, e constatou que estas 

não manifestavam sintomas característicos em doentes esquizo-

frénicos, apresentando falta de alucinações e o isolamento social 

ao invés do evitamento social. De acordo com Filipe (2012, p.16), 

Kanner reconheceu que, diferente do indivíduo esquizofrénico que 

“isola-se para fugir a um mundo que sente que o invade e o con-

trola; a pessoa com autismo isola-se por ser incapaz de aceder a 

um mundo que não consegue compreender e por isso se lhe torna 

inacessível “.

1) O prefixo grego ‘auto- ‘, ‘de si mesmo’, mais o sufixo ‘ismos’, indicativo de ação 
ou estado, reforçam a denotação do vocábulo.

2) Psiquiatra suíço, conhecido por nomear a esquizofrenia. 

3) Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: 
Babel.
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 Kanner então conclui que essas crianças sofriam uma pertur-

bação distinta que designou por “autismo infantil” (early infantile 

autism), que pela primeira vez passou a ser referido como uma enti-

dade nosológica.

Segundo Aarons & Gittens (1992), as características que defi-

nem as pessoas com autismo, de acordo com a descrição de Kanner 

de 1943, resumem-se à incapacidade em desenvolver relações com 

outros indivíduos; ao atraso na aquisição da linguagem, ao uso não-

-comunicativo da linguagem verbal, à ecolalia, ao jogo repetitivo e 

estereotipado, à insistência na identidade  (insistence on sameness), à 

boa memória de repetição, e à aparência física normal4. 

Ainda sem o conhecimento dos trabalhos de Kanner, Hans 

Asperger publica, em 1944, um trabalho intitulado Psicopatia 

Autística na Infância (Die ‘Autistischen Psychopathen’ in Kindesalter) 

onde analisa quatro crianças com dificuldade de se integrarem 

socialmente em grupos. No seu trabalho, Asperger descreve carac-

terísticas semelhantes às descritas por Kanner, porém em pessoas 

com um desenvolvimento quase normal, não sendo tão restritivo 

como Kanner.

Durante a década de 1950, a compreensão do autismo man-

teve-se abrangente e difusa, apesar dos trabalhos realizados por 

Kanner e Asperger. A partir do início da década de 1960, os traba-

lhos realizados pela médica psiquiatra Lorna Wing, pelo psiquiatra 

4) Aarons, M., & Gittens, T. (1999). The Handbook of Autism: A Guide for Parents 
and Professionals (2ª ed.). Londres: Routledge. doi:10.4324/9780203019665



autismo de kanner autismo de alto Funcionamento síndrome de asperger

• Comport. e 
interesses restritos 

• Act. repetitivas 
• Défice grave da 

interacção social
• Perturbação grave 

da linguagem
• Deficiiência mental

• Comport. e interes-
ses restritos 

• Act. repetitivas 
• Défice grave da 

interacção social
• Perturbação grave 

da linguagem
• QI > 70

• Comport. e 
interesses restritos 

• Act. repetitivas 
• Défice grave da 

interacção social
• Palavras isoladas 

aos 2 anos
• Frases aos 3 anos 
• QI > 70

+ -
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infantil Michael Rutter, pela psicóloga Uta Frith e pelo psiquiatra 

infantil Christopher Gillberg, apresentam evidências de que o au-

tismo seria um transtorno cerebral presente desde a infância, sendo 

encontrado em todos os países, independentemente de diferenças 

socioeconômicas e étnico-raciais5. 

De acordo com Sousa e Santos (2004), para Frith e Wing o 

“autismo de Kanner” e a “psicopatia autística” de Asperger são dis-

cutíveis de serem entidades sobreponíveis ou distintas, sendo a hi-

pótese mais aceite a de que ambas são parte de um espectro em que 

o “autismo de Kanner” caracteriza o extremo de maior gravidade e a 

“psicopatia de Asperger” a de menor gravidade [IM.02].

 No seu estudo em Camberwell em Inglaterra, Wing (1979) 

avaliou um grupo de crianças que apresentavam “traços de autis-

mo” correspondentes às descrições de Kanner e de Asperger, ou 

5) Klin, Ami. (2006). Autism and Asperger syndrome: an overview. Brazilian 
Journal of Psychiatry, 28(Suppl. 1), s3-s11. https://dx.doi.org/10.1590/S1516-
44462006000500002. Acesso em 21/11/2019

[IM.02]  a cima
Representação esquemática 

do quadro sintomático das 
perturbaçõs do espectro do 

autismo. A gravidade é variável ao 
longo do espectro.



perturbações

interação 
social

comunicação cognitivo

falta de partilha  social/emocional

redução nos comportamentos não 
verbais

diculdade em iniciar ou manter 
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insucesso na relação com os pares

rituais não funcionais

relações peculiares com 
objectos

maneirismos motores

interesses estereotipados

ausência ou atraso de 
linguagem

ecolália

ausência de jogo 
simbólico/ imitativo
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a um misto de ambas. As crianças apresentavam perturbações da 

interação social, da comunicação e do desenvolvimento da imagi-

nação, o que ficou denominado por “Tríade de Wing” [IM.03]. Junto 

disto, manifestavam um padrão de atividades e interesses limitado, 

rígido e repetitivo que passaram a constituir-se como um denomi-

nador comum da pea. A partir dos seus trabalhos o autismo passou 

a ser considerado um espectro de perturbações de expressão e gra-

vidade variáveis e independente do nível cognitivo do indivíduo6. 

Em 1989, Frith resume o autismo como uma 

“deficiência mental específica, suscetível de ser classificada nas 

Perturbações Pervasivas do Desenvolvimento, que afeta qualita-

tivamente as interações sociais recíprocas, a comunicação verbal 

e a não verbal, a atividade imaginativa e que se expressa através 

de um repertório restrito de atividades e interesses”7. 

6) Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: Ba-
bel. p.20-21

7) Pereira, E. (1996) apud Sousa, P., & Santos, I. (2001). Caracterização da síndrome 
autista. Obtido em 17 de Novembro de 2019, de Psicologia.pt - O Portal dos 
Psicólogos: https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0259.pdf

[IM.03] a cima
Representação esquemática da 
Tríade de Wing, seus conjuntos 
de perturbações e suas caracte-
rísticas
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Autores como Dunlap, Pierce e Kay (1999), consideram que o 

autismo é uma síndrome comportamental de disfunção neuroló-

gica, com a qual o indivíduo já nasce e que se manifesta antes dos 

três anos de idade, podendo manifestar-se em diferentes formas 

ou subtipos de autismo, afetando o funcionamento cerebral e com 

causa ainda por esclarecer8. 

A apa publica em 2013 o dsm-v onde propõe critérios padrão 

para a classificação dos transtornos mentais. Diferente do dsm-iv, 

o atual documento passa a englobar os diversos tipos de perturba-

ções de desenvolvimento – como a perturbação do autismo, síndro-

me de Asperger, síndrome de Rett e outras Perturbações Globais de 

Desenvolvimento - num só grupo e passa a assumir dois categorias 

de critérios de avaliação para diagnóstico. De acordo com o dsm-v, 

os critérios de avaliação para diagnóstico da pea definem-se como9:

A. Défices persistentes na comunicação social e na interação social, em 

contextos múltiplos. Nestes critérios estão incluídas a comunicação 

verbal e a não verbal, a partilha de emoções e o défice em desenvolver, 

manter e compreender relacionamentos. Estes défices podem manifes-

tar-se com maior ou menor intensidade.

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 

atividades. Nestes critérios estão incluídos os movimentos motores, uso 

de objetos ou fala estereotipadas ou repetitivas, as rotinas obsessivas, o 

interesse fixo e altamente restritos, e a sensibilidade sensorial.

8) Sousa, P., & Santos, I. (2001). Caracterização da síndrome autista. Obtido em 17 
de Novembro de 2019, de Psicologia.pt - O Portal dos Psicólogos: https://www.
psicologia.pt/artigos/textos/A0259.pdf

9) American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico e esta-
tístico de transtornos mentais (5ª ed.). Porto Alegre: Artmed. pp.50-51
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Embora o dsm seja reconhecido, não é, contudo, o manual 

oficial para o diagnóstico, sendo esse título reservado ao icd, ela-

borado pela oms. A versão mais recente da icd lançado em 2018, a 

icd-11 que entrará em vigor em 2022, vai ao encontro com o ds-
m-v e passa a reunir todos os transtornos que estavam dentro do 

espectro do autismo num só diagnóstico: Perturbações do Espectro 

do Autismo10. 

De acordo com a oms, a pea é caracterizada por um conjunto 

de características que atribuem algum grau de irregularidade no 

desenvolvimento do no comportamento social, da comunicação e 

da linguagem, interesses e atividades que são exclusivos do indi-

víduo e realizados repetidamente, além de um q.i. extremamente 

variável. A pea, na maioria dos casos, surge durante os primeiros 5 

anos da infância e tende a persistir até a idade adulta, sendo tam-

bém frequente a comorbidade de outras condições como epilepsia, 

depressão, ansiedade e tdah11. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o Espectro do Autismo é 

uma realidade complexa. Desde a publicação de Kanner, diversas 

pesquisas reforçam o desenvolvimento que tem ocorrido ao longo 

dos anos referente à sua terminologia. Os estudos sobre os proces-

sos cognitivos, emocionais e sensoriais vividos por estes indivíduos, 

encaminham para um melhor esclarecimento do autismo. 

10) World Health Organization. (2018). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics 
(ICD-11 MMS) 2018 version. Obtido em 21 de Janeiro de 2020, de World Health 
Organization: https://icd.who.int/browse11/l-m/en

11) World Health Organization. (17 de Novembro de 2019). Autism spectrum disor-
ders. Obtido em 4 de Janeiro de 2020, de World Health Organization: https://
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
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[IM.04]

[IM.05]

10:10 000 
autistas no continente

15.6:10 000 
autistas nas R.A.

Em Portugal a prevalência é de
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 1.2 O autismo ao redor do mundo

As pesquisas epidemiológicas realizadas em diversos países 

vêm se destacando de uma forma mais contundente ao longo das 

últimas suas décadas. Dados da oms estimam que que uma em 

cada 160 crianças em todo o mundo tenha algum grau de pea. 

Contudo alguns estudos bem controlados nos eua chegam a in-

dicar uma média de que uma em cada 54 crianças sejam autistas12. 

As pesquisas ainda indicam que uma maior incidência em meninos 

em relação à meninas é constantemente observada13 [IM.04].

Em Portugal, o estudo realizado sobre a coordenação de 

Guiomar Oliveira, possibilitou pela primeira vez fazer a estimativa 

de prevalência da pea na população do país [IM.05]. O estudo, rea-

lizado nos anos 1999/2000 em Portugal Continental e nos Açores, 

avaliando crianças em idade escolar (6-9 anos), mostra uma pre-

valência média de aproximadamente 10:10 000 autistas no conti-

nente, enquanto na região autónoma dos Açores a média sobe para 

15,6:10 000, a maior no país, com predominância no sexo masculi-

no, tendo uma relação de 2,9:114. 

12) Steinbrenner, J. R., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szen-
drey, S., . . . Savage, M. N. (2020). Evidence-based practices for children, youth, 
and young adults with Autism. The University of North Carolina at Chapel Hill, 
Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on 
Autism Evidence and Practice Review Team.

13) Elsabbagh, M., Divan, G., Koh, Y. J., Kim, Y. S., Kauchali, S., Marcín, C., … Fombon-
ne, E. (2012). Global prevalence of autism and other pervasive developmental 
disorders. Autism research: official journal of the International Society for Au-
tism Research, 5(3), 160–179. doi:10.1002/aur.239

14) Oliveira, G., Ataíde, A., Marques, C., Miguel, T. S., Coutinho, A., Mota-Vieira, L., . 
. . Vicente, A. M. (2007). Epidemiology of autism spectrum disorder in Portugal: 
prevalence, clinical characterization, and medical conditions. Developmental 
Medicine & Child Neurology, 49, 726–733.

[IM.04] a cima esquerda
Prevalência de pessoas autistas ao 
redor do mundo.

[IM.05] a baixo esquerda
Prevalência de pessoas autistas 
em Portugal Continental e Regiões 
Autónomas.
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Ao longo dos últimos anos, os estudos têm mostrado um au-

mento da prevalência de pea globalmente. No entanto, não é pos-

sível concluir de forma clara a origem deste fenómeno, uma vez que 

existem diversas explicações para o aparente crescimento, como: 

maior conscientização para o problema, expansão dos critérios de 

diagnósticos e a melhora nas ferramentas de avaliação.

1.3 A busca dos direitos das pessoas com PEA

Por serem alvo de discriminação e estigma as pessoas com 

pea ficam muitas vezes injustamente excluídas ao acesso de cuida-

dos de saúde, educação e oportunidades de trabalho. 

Uma vez diagnosticado com pea, é importante que o indiví-

duo e sua família recebam informações, serviços e apoio de acordo 

com suas necessidades individuais, já que se verifica que esta con-

dição tem influência na realização de atividades diárias, participa-

ção na sociedade e educação. Enquanto alguns indivíduos com pea 
podem viver de forma independente, outros possuem deficiências 

graves que leva à necessidade e dependência diária de cuidadores 

ao longo de sua vida15. 

Nos últimos 50 anos o papel das associações de pais e pro-

fissionais ligados ao autismo foi crucial à conscientização da po-

15) World Health Organization. (17 de Novembro de 2019). Autism spectrum disor-
ders. Obtido em 4 de Janeiro de 2020, de World Health Organization: https://
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
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pulação, ao crescimento da investigação científica, e à criação de 

estruturas de apoio aos autistas. As primeiras associações de pais 

e profissionais ligados ao autismo foram criadas no Reino Unido 

(The National Autistic Society) e nos Estados Unidos (Autism Society 

of America) em 1962. 

Em 1971, surgiu em Lisboa a Associação Portuguesa para 

Proteção às Crianças Autistas, fundada por um grupo de pais em 

busca de práticas terapêuticas e educativas para os seus filhos . Esta 

associação viria mais tarde a desenvolver-se na appda. Esta insti-

tuição prima por 

“prestar serviços às pessoas com perturbações do desenvolvimen-

to do espectro do autismo (pea) e às pessoas com elas significati-

vamente relacionadas, promovendo a defesa e o exercício dos res-

petivos direitos e a aquisição e melhoria de qualidade de vida”16. 

Suas instalações acolhem um centro de atividades ocupacionais 

e lares residenciais. Posteriormente, o exemplo da appda-lisboa, 

foi replicado em associações do mesmo género noutras regiões em 

Portugal continental e nas Regiões Autónomas17.

Com o decorrer dos anos, a consciência sobre o autismo tem 

vindo a aumentar consideravelmente, tendo já sido mote para fil-

16) APPDA - Lisboa. (s.d.). APPDA - Lisboa: Apresentação. Obtido em Janeiro de 
2020, de Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e 
Autismo: https://www.appda-lisboa.org.pt/

17) Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: Ba-
bel. p 34
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mes como “Meu filho, meu mundo” [IM.06] e séries como “Atypical’” 

[IM.07]. Acresce a representatividade que personalidades, como 

Temple Grandin18 [IM.08] e a ativista Greta Thunberg19 [IM.09], têm 

vinda a dar à causa pela exposição da diversidade de características 

e dificuldades pelas quais estas pessoas passam.

 Apesar de não existir uma cura para as perturbações do 

espectro do autismo, verifica-se que intervenções psicossociais, 

como tratamento comportamental e programa de treinamento de 

habilidades para pais e outros cuidadores, podem ajudar a reduzir 

as dificuldades de comunicação e comportamento social, levan-

do a um impacto positivo no bem-estar e na qualidade da vida do 

indivíduo20.

1.4 Características da pessoa com PEA

 Ao referir-se a um indivíduo autista é preciso considerar 

suas características peculiares, tendo consciência de que o autis-

mo é um espectro de perturbações que podem se manifestar de 

18) Revolucionou as práticas para o tratamento racional de animais vivos em fa-
zendas e matadouros, palestra sobre as pessoas com PEA, tendo escrito diver-
sos livros sobre o tema. Eleita pela revista Time em 2010 uma das 100 pessoas 
mais influentes do mundo, na categoria dos “Heróis”.

19) Ativista ambiental sueca, que ficou conhecida por ter protestado fora do pré-
dio do parlamento sueco, e por ser a líder do movimento Greve das escolas 
pelo clima. Em dezembro de 2019, foi considerada personalidade do ano pela 
revista americana Time.

20) Steinbrenner, J. R., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szen-
drey, S., . . . Savage, M. N. (2020). Evidence-based practices for children, youth, 
and young adults with Autism. The University of North Carolina at Chapel Hill, 
Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on 
Autism Evidence and Practice Review Team.

[IM.06] A cima esquerda
Poster do filme “Son-Rise: A miracle 
of love” escrito por Barry Neil 
Kaufman. 1979

[IM.07] A cima esquerda
Série Atypical da Netfliz, escrita por 
Robia Rashid, lançamento em 2017.

[IM.08] A baixo esquerda
Temple Grandin.

[IM.09] A baixo esquerda
Greta Thunberg.
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forma variável. Segundo o psicólogo, Dr. Carlos Filipe, “por ser uma 

perturbação do desenvolvimento, pode-se afirmar que se nasce autista”. De 

modo geral, as diversas perturbações que são encontradas em pes-

soas autistas afetam o campo cognitivo, linguístico e social. 

 Influências Cognitivos no Desenvolvimento Social

Pela ausência de traços físicos que denunciem a patologia 

e pela impossibilidade de realizar testes diagnóstico pré-natal, as 

primeiras indicações são percebidas, na maioria das vezes, durante 

a infância. A criança com indícios de autismo tem dificuldade em 

utilizar a linguagem corporal para chamar a atenção do outro, ig-

nora brinquedos ou simplesmente manipula-os sem lhes atribuir 

valor simbólico, é indiferente a chamamentos ou a objetos para que 

lhe chamam a atenção, evita o contato físico e visual , não é capazes 

ou tem dificuldade de desenvolver relações interpessoais, possuin-

do dificuldade para interpretar expressões faciais, a postura corpo-

ral e o entendimento do que é considerado o “espaço do próprio” e 

“o espaço do outro”21.  

Além disso, essas crianças têm dificuldade em prever os acon-

tecimentos e generalizar as suas respostas a esses eventos, o que 

se vai repercutir na inabilidade de adaptar estas experiências em 

situações futuras. À medida que a criança vai crescendo é possível 

ensiná-la a mimetizar certas respostas quando expostas a novas si-

21) Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: Ba-
bel. p.66
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tuações. Porém isso não garante que as crianças deixarão de lado a 

sua vulnerabilidade, uma vez que não é possível ensinar a adaptar 

as respostas para todas as situações ao longo da vida22.  

É importante ressaltar que o indivíduo autista tanto pode 

apresentar um grave atraso mental como ter uma inteligência dita 

normal com comprometimento em outras áreas23. Alguns indiví-

duos autistas podem exibir habilidades especiais como a memória 

fotográfica, o ouvido absoluto24, capacidades na área de mecânica e 

cálculos aritméticos, e capacidades imitativas e não criativas, o que 

leva a que por vezes sejam considerados sobredotados25.  

Temple Grandin compartilha nos seus livros, “O cérebro autis-

ta” e “Thinking in Pictures”, expõe as suas experiências como autista,  

além de apontar os transtornos sensoriais do espectro, e como estes 

infuenciam no desenvolvimento social. Além disto, a atuora exem-

plifica maneiras de como lidar com o autismo de acordo com cada 

uma das suas manifestações, ao invés de reuni-los dentro de um 

mesmo diagnóstico simplificado.

22) Aarons, M., & Gittens, T. (1999). The Handbook of Autism: A Guide for Parents 
and Professionals (2ª ed.). Londres: Routledge. doi:10.4324/9780203019665

23) Dunlap, G., Pierce, B., & Kay, M. (1999). Autism and Autism Spectrum Disorder 
(ASD). Obtido em 17 de Dezembro de 2019, de www.eric.ed.gov.

24) Fenômeno auditivo considerado raro, que se caracteriza pela habilidade de 
uma pessoa  em identificar ou recriar uma nota musical, mesmo sem ter um 
tom de referência.

25) Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: Babel. 
p.79 
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Dificuldade na Comunicação Social e Comportamentos 

Restritos e Repetitivos

A partir dos dois anos de idade é identificado um atraso no 

desenvolvimento da fala, o que leva a que muitas das vezes as crian-

ças sejam, erroneamente, consideradas surdas. Essa perturbação da 

linguagem pode variar da quase ausência de comunicação verbal 

à menos evidente alteração da fala, manifestando a presença de 

ecolalia26. Mesmo quando há fala, ainda que normalmente correta, 

é frequentemente inadequada e fora de contexto27. Os indivíduos 

autistas também apresentam uma grande dificuldade em seguir 

instruções, ainda mais quando surgem fora do contexto conheci-

do e sem o auxílio de gestos ou imagens28. De acordo com Dunlap, 

Pierce e Kay  (1999): 

“as pessoas com autismo geralmente exibem movimentos inco-

muns, repetitivos e perseverantes (incluindo comportamentos 

estereotipados e auto estimuladores), resistência a mudanças 

nas rotinas e em outras características de seus ambientes, apa-

rente hipersensibilidade ou hipo sensibilidade a tipos específicos 

de estímulo e extrema birras, agressão ou outras formas de agir 

de comportamento.”

Esse desejo de estabilidade é conhecido como insistência na 

26) A existência de estereotipias e repetições em eco do que é proferido.

27)  Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: Ba-
bel. p.68-70

28) Sousa, P., & Santos, I. (2001). Caracterização da síndrome autista. Obtido em 17 
de Novembro de 2019, de Psicologia.pt - O Portal dos Psicólogos: https://www.
psicologia.pt/artigos/textos/A0259.pdf
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identidade (insistence on sameness). Os indivíduos autistas podem 

apresentar uma preferência obsessiva por objetos ou informações, 

comportamentos repetitivos, fixação em rotinas (sentido se extre-

mamente incomodados com mudanças de horários, disposição de 

objetos, etc.)29 que “ninguém a não ser a própria criança possa modificar 

em raras ocasiões”30. Assim, é comum entre indivíduos com pea um 

desejo por ambientes previsíveis31 devido à sua falta de capacidade 

de antecipar os acontecimentos. Quando expostos a estímulos sen-

soriais que lhes causam ansiedade ou stress, os indivíduos autistas 

tendem a apresentar comportamentos com função autorregulató-

ria, sob a forma de comportamentos rígidos e repetitivos  como ba-

lancear o corpo, fazer sons e gestos repetitivos32 e, por vezes, tapar 

as orelhas com as mãos para calar o som que as incomoda33.

O Impacto das Características do Autismo na Idade Escolar

Com a entrada da criança na escola, a manifestação das per-

turbações sociais torna-se ainda mais evidente através dos confli-

tos gerados pelo comportamento dentro do grupo social devido a 

socialização forçada com outros alunos. Todos os autistas exibem 

29) Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: Ba-
bel. p.75-76

30) Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 
217-250. p.245

31) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. p.6

32)  Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: Babel. 
p.78 

33) Sousa, P., & Santos, I. (2001). Caracterização da síndrome autista. Obtido em 17 
de Novembro de 2019, de Psicologia.pt - O Portal dos Psicólogos: https://www.
psicologia.pt/artigos/textos/A0259.pdf
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grandes deficiência no campo da interação social, uma vez que a 

criança com pea não possui a capacidade empática para interpretar 

sentimentos do outro. De acordo com Dr. Carlos Filipe (2012, p.72), 

“Esta dificuldade na interpretação e partilha de afetos, resultan-

te da falta de reciprocidade na comunicação não-verbal, é fre-

quentemente entendida como falta de empatia, ou mesmo como 

indiferença pelos sentimentos do outro.”

Deste modo, deve considerar-se que à semelhança de todos 

os outros indivíduos, os autistas possuem personalidade e interes-

ses próprios, ainda que singulares. No que diz respeito a relação ao 

ambiente em que estão inseridos, alguns dos transtornos causados 

pela síndrome dificultam, ou impedem, sua interação com o espaço 

construído à sua volta. 

Desta forma, a arquitetura e os espaços internos podem ser 

adaptados para influenciar de forma positiva o comportamento dos 

indivíduos com pea. Logo, é importante considerar as pessoas que 

possuem alguma sensibilidade na compreensão e experimentação 

do espaço, ao levar em consideração conceitos e estratégias proje-

tuais relevantes para o desenvolvimento do projeto tais como cor, 

texturas, sensação de confinamento, orientação, acústica, ventila-

ção, entre outros34, de maneira que possa atender um conjunto de 

necessidades especiais, para assegurar a inclusão destas pessoas.

34) Mostafa, M. (Março de 2008). An Architecture for Autism: Concepts of Design 
Intervention for the Autistc User. International Journal of Architectural Resear-
ch, 2(1), 189-211. doi:10.26687/archnet-ijar.v2i1.182
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[IM.10] 
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2. A compreensão espacial do autista

A primeira imagem que se tem quando se pensa numa pessoa 

autista é a de um indivíduo “fechado” em si mesmo , que parece 

não se relacionar com o ambiente que o rodeia [IM.10]. No entanto, 

este pressuposto poderia induzir que o individuo autista não possui 

uma perceção espacial, e adotar um discurso que nega o papel da 

arquitetura sobre o indivíduo. Por diversas vezes, a arquitetura ten-

de a deixar para segundo plano as diferentes perceções cognitivas 

do espaço, relegando para segundo plano deficiências mentais de 

alguns dos seus possíveis usuários. Porém, o espaço influência de 

maneira direta, e indireta, mesmo os indivíduos com deficiências 

menos  perceptíveis. De acordo com o arquiteto John Jenkins (em 

Scott, 2009, p.41), 

“As crianças comuns são provavelmente mais capazes de 

lidar com espaços mal projetados do que uma criança autista. 

Portanto, a responsabilidade de criar um ambiente ‘bom’ é 

reforçada” .

[IM.10] a esquerda
Autism. Kate Miller-Wilson, 2016.
 
“Nesta imagem, meu filho está 
olhando para mim. Isso é algo que 
ele nunca faz. De alguma forma, a 
barreira da parede de vidro deixou 
que ele me visse. Às vezes, penso 
com nostalgia sobre esta versão 
dele, aquela por trás do vidro. Eu 
o amo do jeito que ele é, mas eu 
daria qualquer coisa para abraçar o 
menino atrás da barreira.”
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Nos parágrafos seguintes, estuda-se a relação entre o indiví-

duo autista e o espaço em seu redor, apresentando de que maneira 

as condições cognitivas das pessoas com pea afetam o seu enten-

dimento do espaço, e de que maneira a assimilação dos estímulos 

pelos sistemas sensoriais influenciam nesta relação.

2.1 Uma perceção diferente

Todo o exercício de projeto deve promover o bem-estar, inclu-

são e acessibilidade como condicionantes fundamentais. Contudo, 

o recurso aos elementos arquitetónicos convencionais não é sufi-

ciente para atender as pessoas que apresentam limitações senso-

riais e cognitivas, o que faz com que estas experimentem desafios 

às adaptações do ambiente. 

As pessoas autistas processam de maneira diferente o espaço 

à sua volta. É necessário, portanto, uma sensibilização do arquite-

to às premissas que condicionam a perceção espacial dos indiví-

duos com pea. A necessidade de criar relações entre o indivíduo e 

o ambiente é importante para poder dar significado e ordem para 

uma diversidade de eventos e ações, permitindo que o indivíduo se 

possa orientar e praticar o espaço [IM.11]. Deste modo, é necessário 

que as relações espaciais, e o modo como elas influenciam a prática 

do espaço sejam passíveis de serem compreendidas pelo indivíduo 

autista. Portanto, pode-se dizer que a compreensão do espaço físico 

é o mecanismo que vincula o indivíduo ao ambiente e é a base para 

poder atuar no mundo. 
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A perceção do espaço físico estabelece-se pelo processamento 

de estímulos do meio ambiente a serem interpretados pelo cérebro. 

A primeira etapa deste processo é feita a partir da perceção, que 

permite que os estímulos externos sejam examinados, reexami-

nados e filtrados, sendo influenciada por fatores tão diversificados 

como o nível e tipo de estímulos, as experiências passadas, a aten-

ção ao detalhe, a agilidade e a motivação para responder. Em suma, 

a perceção é a relação entre o mundo externo e os nossos sentidos. 

Após a receção dos estímulos é necessária uma função que 

possa permitir organizar de forma coerente e atribuir sentido a 

estas informações. A cognição, é a função formada por processos 

mentais (como aprendizagem, a atenção, a memória, a linguagem, 

o raciocínio, a tomada de decisões, que permite criar esquemas 

[IM.11] a cima
Echolilia: Sometimes I Wonder. 
Timothy Archibald, 2010
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mentais que vinculam, unificam e organizam num todo coerente as 

diferentes informações que foram adquiridas através dos sentidos. 

É graças a estes esquemas é possível orientar-se, movimentar-se e 

relacionar-se com o espaço35. 

Neste sentido, o indivíduo necessita de elaborar uma noção 

espacial, para que possa atuar no mundo. Nos seus estudos Norberg-

Schulz propõe que haja cinco diferentes conceitos de espaço: prag-

mático, percetivo, existencial, cognitivo e abstrato. Os dois primei-

ros conceitos estão relacionados a perceção mental do ambiente 

relacionado a ação física direta do individuo (espaço pragmático) e 

sua orientação imediata que o identifica como pessoa (espaço per-

cetivo). Os outros conceitos estão ligados aos processos cognitivos, 

e formam para o utente do espaço uma imagem estável do espaço 

que o circunda e o faz pertencer a um grupo social e cultural (espa-

ço existencial), que faz com que o indivíduo possa pensar sobre o 

espaço (espaço cognitivo), e que ele possa criar relações lógicas para 

poder descrevê-lo (espaço abstrato).

O espaço existencial é o esquema mental que o indivíduo 

constrói para estruturar o ambiente e criar conexões espaciais que 

lhe permita relacionar-se com o ambiente para poder atuar de ma-

neira satisfatória no mundo. Esse desenvolvimento inicia-se na 

infância de maneira gradual, quando o indivíduo passa a reconhe-

cer objetos/lugares estáveis e móveis. Segundo Piaget, o espaço da 

criança pode ser caracterizado como uma “coleção de espaços se-

35) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872.
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parados” que correspondem a uma só atividade36. Posteriormente 

conecta estes objetos/lugares reconhecidos num todo coerente. 

Deste modo, é possível afirmar que os esquemas são criados por in-

fluência recíproca do homem com os espaços arquitetónicos exis-

tentes”, o que define que estes sejam uma “concretização” do espaço 

existencial do homem37.  

É erróneo assumir que todas as pessoas são capazes de inter-

pretar os estímulos da mesma maneira. A subjetividade nos pro-

cessos cognitivos das pessoas autistas tem influência na maneira 

como estas são capazes de obter uma noção do espaço físico dife-

rente das pessoas neurotípicas38  o que faz com que estas pessoas 

tenham dificuldade em aceitar um espaço não estável, planejar 

ações futuras e antecipar eventos espaciais. Desde a publicação 

dos trabalhos de Kanner e Asperger, diversas teorias têm procura-

do esclarecer as possíveis causas, as questões comportamentais e 

de desenvolvimento observadas em pessoas autistas, e como estes 

indivíduos compreendem o mundo à sua volta. As teorias que se 

seguem auxiliam a elaboração de estruturas espaciais que facilitem 

a permanência do autista no espaço.

36) Jean Piaget in Norberg-Schulz, C. (1980). Nuevos Caminos de la arquitectura: 
Existencia, Espacio y Arquitectura. Barcelona: Editorial Blume.

37) Idem.

38) Termo utilizado para descrever uma pessoa com desenvolvimento neurológico 
considerado dentro da “normalidade”. Comumente usada para se referir a uma 
pessoa sem doenças mentais, incapacidades intelectuais ou qualquer outro 
distúrbio neurológico.
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[IM.12] acima
 Através de um experimento, utili-
zando bonecas (Sally e Anne), as 

crianças com PEA foram apresen-
tadas a cenários onde deveriam 

perceber o estado mental de uma 
das bonecas, e foi visto que as 

crianças do espectro do autismo 
não conseguiram perceber que a 

boneca Sally teria um entendimen-
to diferente da situação colocada, 

levando em consideração somente 
o seu próprio entendimento do que 
havia acontecido, ao contrário das 
crianças do grupo de controle (in-
cluídas pessoas com síndrome de 

Down) que conseguiam se colocar 
no lugar de Sally. 

Teoria da Mente

Consiste na noção de que o entendimento da realidade é algo 

subjetivo, ou seja, a perceção de uma pessoa sobre o que a rodeia é 

necessariamente diferente do ponto de vista que uma outra pessoa 

tem da mesma situação. Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985), suge-

rem que as crianças com autismo apresentam uma falha na Teoria 

da Mente, e demonstram uma particular dificuldade na tarefa de 

se “colocar no lugar do outro”39, esta falta de apreciação do estado 

mental das outras pessoas [IM.12].

Por não serem capazes de interpretar o humor do próximo e 

prever como podem ser as futuras reações, esta pode ser uma das 

explicações para a grande dificuldade no convívio social experien-

ciada pelos indivíduos com pea. A falta de uma “Teoria da Mente” 

também pode explicar o porque os autistas tratam as pessoas “como 

objetos” e a sua incapacidade de imaginar ao brincar40.

39) Baron-Cohen, S., Leslie, A., & Frith, U. (1985). Does the Autistic Child Have a 
Theory of Mind? Cognition, 21, 37-46. doi:10.1016/0010-0277(85)90022-8

40) Filipe, C. (2012). Autismo: conceitos, mitos e preconceitos. (1ª ed.). Lisboa: Ba-
bel.
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Teoria da “Falta de Coerência Central” 

 De acordo com Frith (2003), as pessoas autistas apresentam 

um comprometimento do mecanismo cerebral que unifica e inter-

preta de maneira coerente a sucessão de estímulos que recebemos, 

teoria conhecida por “Falta de Coerência Central”41. Esta teoria ex-

plica a grande dificuldade que as pessoas autistas têm em fazer o 

processamento global da informação – Gestalt –, que permite a 

interpretação dos diferentes estímulos pelos sentidos42 [IM.13]. De 

acordo com Lee (2014, p.52) 

“O ser humano normalmente conhece o ambiente físico através 

da imposição de um esquema cognitivo estável, coerente e flex-

ível que lhe permite unir mentalmente tempo e espaço e assim 

aceitar mudanças, antecipar e entender o meio como um todo.”  

41) Sánchez, P., Vázquez, F., & Serrano, L. (2011). Autism and the Built Environment. 
Em Autism Spectrum Disorders - From Genes to Environment (pp. 363-380). In-
Tech Open Access Publisher. doi:10.5772/20200

42) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. 
p.13

[IM.13] a cima
Uma visão neurotípica comparada 
à percepção da gestalt da pessoa 
autista 
Quando muitas informações pre-
cisam ser processadas ao mesmo 
tempo, as pessoas com autismo 
podem não ser capazes de decom-
por a imagem inteira em unidades 
significativas, isso é conhecido 
como percepção fragmentada. Um 
indivíduo pode processar parte 
de uma cena ou frase e ignorar 
completamente as outras partes. 
Isso também leva a uma dificulda-
de adicional na interpretação das 
expressões faciais e da linguagem 
corporal.
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Por prestarem grande atenção aos detalhes43, os autistas são 

caracterizados como indivíduos que “veem as árvores, mas não 

veem a floresta” ,44. Iniciativas como o projeto peana, procuram 

estruturar o ambiente escolar de forma espácio-temporal, para 

facilitar a compreensão e a antecipação dos diferentes ambientes 

que constituem a unidade escolar45 com objetivos de conquistar a 

máxima independência pessoal e social da criança autista. Através 

da utilização de recursos visuais como a sinalização dos ambientes 

através de sinais, símbolos, cores, fotos e entre outros, o projeto de-

monstra que é possível melhorar as habilidades para prever e plane-

jar ações futuras das crianças autistas46.

Teoria da Função Executiva

As funções executivas são formadas por um conjunto de 

processos mentais que são necessários para controlar o compor-

tamento. Estas funções são responsáveis por controlar processos 

cognitivos utilizados para alcançar objetivos pré-estabelecidos, 

como a concentração, o foco/reorientação de atenção para tarefas, 

o controle dos impulsos, planeamento etc47. Acredita-se que muitos 

indivíduos com pea apresentam um défice em certas funções exe-

43) Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 
217-250. pg. 246  

44) Robertson, C. E., & Baron-Cohen, S. (2017). Sensory perception in autism. Natu-
re Reviews Neuroscience, 18(11), 671-684. doi:10.1038/nrn.2017.112. p.672

45) Lee, J. I. (2014). Autismo, espacio y arquitectura. Revista Habitar del Colegio de 
Arquitectos - CACR(83), 50-56. Obtido em Fevereiro de 2020, de https://issuu.
com/arquitectoscr/docs/habitar_83. p. 52.

46) Tamarit, J. (s.d.). Proyecto PEANA. Obtido em Março de 2020, de Colegio Con-
certado de Educación Especial CEPRI.: http://colegiocepri.com/pictos-proyec-
tos

47) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. 
p.15
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cutivas, o que pode limitar a capacidade em transferir a atenção 

para uma coisa ou atividade diferente apresentada. Esse comprome-

timento também pode ser a origem dos comportamentos estereoti-

pados e repetitivos, uma vez que carecem de um sistema cognitivo 

de supervisão48. Sendo assim, os indivíduos autistas apresentam 

dificuldade, ou não são capazes de elaborar um esquema mental de 

orientação espacial na sua globalidade. Compreendem os espaços 

como unidades individuais desconexas que não fazem parte de um 

todo coerente. Esta dificuldade leva a que estas pessoas apresentem 

comportamentos considerados estranhos na vivencia do espaço e 

na relação que estabelecem espacialmente com os outros.

No estudo na Advance Society for Developing Skills of Special 

Needs Children, em Cairo, Magda Mostafa (2008) propõe alterações 

às salas de aula dos alunos com pea. Dispondo o espaço seguindo 

um arranjo sequencial, e com a colocação de elementos acústicos foi 

observada uma melhoria no tempo de resposta e concentração dos 

alunos, ao diminuir as distrações visuais e acústicas principalmente 

nas sessões individuais. Além disso, a criação do “safe space” pro-

porcionou uma melhoria no temperamento comportamental das 

crianças hiperativas e com autismo severo, uma vez que a criança 

teria um espaço para reajustar seu sistema sensorial49. 

48) Frith, U. (2003). Autism: Explaining the Enigma. Br. J. Dev. Psychol., 21. in Sán-
chez, P., Vázquez, F., & Serrano, L. (2011). Autism and the Built Environment. Em 
Autism Spectrum Disorders - From Genes to Environment (pp. 363-380). InTech 
Open Access Publisher. doi:10.5772/20200

49)   Mostafa, M. (Março de 2008). An Architecture for Autism: Concepts of Design 
Intervention for the Autistc User. International Journal of Architectural Re-
search, 2(1), 189-211. doi:10.26687/archnet-ijar.v2i1.182 
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[IM.14]
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Relações Proxémicas em autistas

No que diz respeito à noção de distância em indivíduos com 

pea, o estudo sobre a relação proxémica do indivíduo com o espa-

ço, desenvolvido pelo antropólogo Edward T. Hall (1969), aponta 

que a noção do espaço e de distância entre pessoas é dinâmica e 

depende da reciprocidade dos interlocutores. Assim, o autor desen-

volve o conceito de territorialidade, também denominado como 

espaço pessoal, baseando-se no controle do espaço do indivíduo, 

que geralmente é influenciado por fatores culturais, valores sociais, 

tecnológicos, religiosos, entre outros. Sendo assim, para Hall, o es-

paço pessoal pode ser dividido em quatro zonas básicas de distân-

cia interpessoal: íntima, pessoal, social e pública. Estas várias zonas 

influenciam a maneira do indivíduo se relacionar com o outro e 

com o ambiente construído.

A distância íntima, tem caráter particular e de grande contro-

le, é medida pelo contato físico do próprio corpo com outro corpo, 

onde este contato pode causar desconforto devido aos estímulos 

sensoriais recebidos. A distância pessoal é o limite, ainda que ínti-

mo, que separa os indivíduos sem haver contato físico, que segundo 

Hediger pode ser interpretado como uma bolha de proteção. Ambas 

distâncias apresentam certa previsibilidade e controle. Ao pensar 

em espaços que expressem esse caráter pessoal, pode se relacionar 

com ambientes que garantam pertencimento e conforto, como uma 

habitação ou o próprio quarto. Contudo, é importante perceber que 

relação das distâncias íntimas e pessoal em indivíduos com pea 
podem ser maiores ou menores do que em pessoas neurotípicas 

[IM.14], devido a disfunções em seus sistemas sensoriais e as dificul-

[IM.14] a esquerda
Esquema da diferença entre os 
níveis de proxémia entre indivíduos 
neurotípicos e neurodivergentes.
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dades sociais presentes no espectro, resultantes dos seus processos 

cognitivos.

Por outro lado, a distância social indica o limite do domínio 

pessoal, e possui um caráter coletivo. É a distância utilizada em re-

uniões informais, em espaços de trabalho ou de ensino. Os espaços 

onde ocorrem estas situações permitem que não haja um envolvi-

mento direto entre os pares e tem característica de uma ocupação 

temporária. Os espaços públicos, não permitem uma apropriação 

direta sem que seja demarca uma área própria, nessa distância não 

é envolvimento direto entre os indivíduos50. Devido à sua impre-

visibilidade, estas duas últimas distâncias tornam-se estressantes 

para os indivíduos autistas51. 

2.2 Percebendo o espaço através dos sentidos

Como foi visto, a noção do espaço é formada a partir da perce-

ção pelos sentidos. As alterações cognitivas em pessoas autistas fa-

zem com que a experiência sensorial ocorra de modo incomum em 

90% das pessoas com pea e afeta todas os grupos sensoriais: pala-

dar, tato, audição, olfato, visão, vestibular e percetivo, o que faz com 

que elas tenham uma experiência diferente na perceção do mundo. 

Dai que seja necessário compreender de que maneira os sentidos 

50)  Hall, E. T. (1969). The Hidden Dimension. Garden City, N.Y.: Anchor Books 

51)  Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism Spec-
trum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872 
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reagem aos estímulos que a arquitetura pode proporcionais52.

O modo como pensamos, sentimos e agimos é baseado na ma-

neira como percebemos o mundo através da existência corporal. A 

arquitetura proporciona experiências significativas que envolvem 

múltiplos sentidos, e é capaz de permitir a interpretação do mun-

do através de nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e 

músculos. Segundo Pallasmaa(2011, p.68), “a arquitetura é a arte de 

nos reconciliar com o mundo” através dos sentidos e da vivência do es-

paço. A experiência sensorial que a arquitetura proporciona acaba, 

então, por reforçar a ideia de identidade pessoal e de pertença ao 

mundo através de estruturas físicas e mentais. Sendo assim, 

“uma arquitetura que intensifica a vida deve provocar todos os 

sentidos simultaneamente e fundir a nossa imagem de indivídu-

os com a nossa experiência do mundo”53. 

Normalmente, as pessoas neurotípicas recebem os estímu-

los do seu entorno através de seus sentidos, habilidade conheci-

da como Integração Sensorial, que permite obter a integração e in-

terpretação coerente dos estímulos sensoriais que obtêm de seus 

corpos e do ambiente que as rodeia e, por consequência, de como 

reagir a estes estímulos. Contudo, as pessoas com pea são sensíveis 

ao ambiente que as rodeia, o qual pode tornar-se um local de dis-

tração e até mesmo parecer assustador. Devido aos seus problemas 

52) Pallasmaa, J. (2011). Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. (A. Salvaterra, 
Trad.) Porto Alegre: Bookman. p.68

53) Pallasmaa, J. (2011). Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. (A. Salvaterra, 
Trad.) Porto Alegre: Bookman. p.11
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[IM.15]

hipossensível neurotípica hipersensível
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nos processos cognitivos, os indivíduos autistas exibem reações 

incomuns aos estímulos sensoriais recebidos do seu entorno. As 

pessoas com pea, assim como outras pessoas com deficiências do 

desenvolvimento, apresentam uma disfunção na interpretação dos 

sentidos, sendo comum a incapacidade de utilizar diversos sentidos 

ao mesmo tempo54. Muitas crianças e adultos com pea apresentam 

irregularidades sensoriais, que se manifestam como alta sensibili-

dade (hipersensível), ou falta de resposta/busca sensorial (hipos-

sensível)55 [IM.15].

Para as pessoas hipossensíveis as informações sensoriais têm 

uma resposta insuficiente. Por exemplo, pessoas com esta tendên-

cia são consideradas surdas na infância por não responderem a 

chamados56. Estas pessoas possuem a tendência a “buscar sensa-

ções” a procura de prazer ou para bloquear estímulos desagraveis, 

e muitas vezes, geram suas próprias experiências sensoriais como 

como balançar, girar, bater as mãos e fazer barulhos. Por outro lado, 

as pessoas hipersensíveis, são altamente sensíveis aos estímulos re-

cebidos o que pode ocasionar uma sobrecarga sensorial e criar um 

grande nível de frustração e stress para a criança57. 

Tendo em conta que o projeto acaba por influenciar todos os 

54) Como visto na Teoria da “Falta de Coerência Central”.

55)  Ver Apêndice A.

56) Tomchek, S. D., & Dunn, W. (2007). Sensory Processing in Children With and 
Without Autism: A Comparative Study Using the Short Sensory Profile. The 
American journal of occupational therapy.: official publication of the American 
Occupational Therapy Association, 190-200. doi:10.5014/ajot.61.2.190

57) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism Spec-
trum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872 

[IM.15] a esquerda
Esquema da diferença perceptiva 
entre indivíduos hipersensíveis e 
hipossensíveis.
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sentidos do corpo humano, o arquiteto deve estar atento a manei-

ra como os indivíduos com pea podem responder aos estímulos 

sensoriais que o ambiente proporciona, e de que modo é possível 

desenhar o espaço para proporcionar uma experiência espacial que 

contemple estas sensibilidades.

Tato

“Todos os sentidos, incluindo a visão, são extensões do tato; […] e 

todas as experiências sensoriais são variantes do tato e, portan-

to, relacionadas a tactilidade”58

O sistema tátil é composto pelas terminações nervosas exis-

tentes na pele que permitem ao cérebro interpretar as sensações 

de temperatura, dor, pressão, texturas, formas e tamanhos, sendo 

um sistema importante para o entendimento do ambiente e para a 

indicação de perigo. É através destas informações tridimensionais 

dos corpos materiais que o tato consegue tornar a visão palpável.

De acordo com a terapeuta ocupacional Cindy Hatch-

Rasmussen(1995), a disfunção do sentido tátil ocasiona uma perce-

ção equivocada do toque e/ou dor, de maneira hiper ou hipossen-

sível, o que faz com que o cérebro seja excessivamente estimulado, 

podendo levar a uma sobrecarga da atividade cerebral, e, conse-

quentemente, a uma resposta emocional negativa às sensações de 

toque, condição chamada de “Defesa Tátil”. Reações como resistên-

cia ao toque ou abraço, incómodo ao vestir certos tipos de roupa, e 

58) Pallasmaa, J. (2011). Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. (A. Salvaterra, 
Trad.) Porto Alegre: Bookman. p.10
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queixas ao ter seus cabelos ou faces lavadas, são frequentemente 

observadas59.

“É muito mais fácil para uma pessoa com autismo tolerar o to-

que se ele ou ela o inicia. Quando tocados inesperadamente, ge-

ralmente nos retiramos, porque nosso sistema nervoso não tem 

tempo para processar a sensação.”60 

A hipersensibilidade ao toque é uma das características pre-

dominantes em crianças que apresentam uma disfunção sensorial, 

como os autistas. Para estes indivíduos, é muito importante o en-

volvimento com o sentido tátil, uma vez que estimula a aprendiza-

gem através do contato físico com materiais (i.e., argila, tinta, papel 

e tecidos), que permitam que elas possam desenvolver um enten-

dimento mais profundo do que está acontecendo no ambiente ao 

seu redor61.

Vestibular

O sistema vestibular é responsável pela manutenção do equi-

líbrio do corpo humano que permite a movimentação com segu-

rança, uma boa postura, e a coordenação dos dois lados do corpo. 

Em pessoas neurotípicas este sistema, formado por um conjunto de 

órgãos do ouvido interno, permite detetar a mudança na posição da 

59) Hatch-Rasmussen, C. (1995). Sensory Integration. Obtido em 23 de Março de 
2020, de The Autism Research Institute: https://www.autism.org/sensory-inte-
gration/  

60) Grandin, T., & Sacks, O. (2006). Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life 
with Autism. Vintage. p.58

61) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872
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cabeça (se esta está para cima ou inclinada, mesmo de olhos fecha-

dos), o que ajuda no ajuste do equilíbrio e no senso de orientação62.  

Junto com os sistemas propriocetivo e visual, o sistema ves-

tibular contribui para o equilíbrio. A disfunção deste sistema do 

movimento influencia a perceção visual, impedindo a pessoa com 

pea de experimentar uma perceção global dos objetos e aconte-

cimentos ao seu redor, e por consequência, acaba por afetar o seu 

equilíbrio e orientação espacial63. 

A disfunção no sistema vestibular, assim como nos outros 

sentidos, pode manifestar- se de maneira hiper ou hipossensíveis. 

Algumas crianças, que apresentam alta sensibilidade aos estímulos 

vestibulares, podem reagir com medo à atividades que impliquem 

instabilidade como baloiços, escorregas, ou rampas, além de terem 

dificuldade para aprender a subir escadas ou superfícies inclinadas. 

Assim, algumas crianças com pea podem ficar apreensivas peran-

te superfícies irregulares, parecendo desajeitadas. Paradoxalmente, 

quando necessitam buscar estímulos sensoriais, estas crianças pa-

recem necessitar estar em constante movimento, e passam a ba-

lançar, girar o corpo e ficar pulando, para conseguir estimular seu 

sistema vestibular64.

62) Os sentidos. (s.d.). Obtido em 28 de Março de 2020, de Cinica dos Sentidos: 
https://www.clinicasentidos.com.br/quem-somos/os-sentidos

63) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. 
pp.87

64) Hatch-Rasmussen, C. (1995). Sensory Integration. Obtido em 23 de Março de 
2020, de The Autism Research Institute: https://www.autism. org/sensory-inte-
gration/
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Propriocetivo

“Alguns [autistas] constantemente tocam em tudo. Eles podem 

estar fazendo isso para descobrir onde estão os limites em seu 

ambiente, como uma pessoa cega batendo com uma bengala. 

[...].””65

Este sistema é responsável pela consciência, mesmo que sub-

consciente, da posição, localização e orientação das partes do corpo, 

assim como o reconhecimento da força necessária para executar 

uma atividade com os músculos, articulações e tendões. Em suma, 

é a consciência dos movimentos produzidos pelo nosso corpo e 

membros. Segundo Hatch-Rasmussen, C. (1995) 

“quando a propriocepção funciona com eficiência, a posição do 

corpo de um indivíduo é ajustada automaticamente em diferen-

tes situações; por exemplo, o sistema propriocetivo é responsável 

por fornecer ao corpo os sinais necessários para nos permitir sen-

tar adequadamente numa cadeira e sair suavemente do lancil do 

passeio.” 

A autora também indica que o sistema propriocetivo permite 

o manuseamento de objetos utilizando movimentos motores-finos 

como, como quando se quer escrever com um lápis ou usar uma 

colher.

O sistema propriocetivo é responsável pelo desenvolvimento 

65) Grandin, T., & Sacks, O. (2006). Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life 
with Autism. Vintage. p.62
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da perceção espacial. Uma vez que a edificação se relaciona com 

o corpo de uma pessoa através da exploração dos seus movimen-

tos corporais, torna-se não somente um espaço físico, mas sim, um 

espaço vivenciado66. Assim, sem um bom desenvolvimento do sis-

tema propriocetivo, a habilidade para tocar, ver e sentir fica com-

prometida, afetando a capacidade de situar no espaço e no tempo, 

tal como é observado nas pessoas com pea67. Consequentemente, 

a perceção espacialidade uma pessoa com pea difere da perceção a 

que outros indivíduos estão costumados uma vez que a sua capaci-

dade de movimento corporal dificulta a vivência do espaço.

Visão

A visão é o sistema sensorial utilizado para ver o ambiente, 

a natureza, objetos e pessoas. Permite identificar e interpretar luz, 

assim como codificar imagens, para que o cérebro possa analisar e 

sintetizar estas informações. Através dos sentidos vestibular e pro-

priocetivo é possível processar e discriminar os estímulos visuais 

de forma adequada e assim atribuir a dimensão necessária para os 

outros sentidos68.   

A visão é capaz de incorporar e até reforçar os outros sentidos. 

A relação deste sentido com a arquitetura é a mais comum, uma 

vez que o arquiteto desenha formas, manipula a luz e a sombra, 

66) Pallasmaa, J. (2011). Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. (A. Salvaterra, 
Trad.) Porto Alegre: Bookman. p.60

67) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. 
pp.87

68) Os sentidos. (s.d.). Obtido em 28 de Março de 2020, de Cinica dos Sentidos: 
https://www.clinicasentidos.com.br/quem-somos/os-sentidos
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e recorre a diferentes materiais construtivos para apelar à visão. 

Quando Le Corbusier afirma que “A arquitetura é o jogo sábio, cor-

reto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. Nossos olhos são 

feitos para ver as formas sob a luz[...]”, deixa bem evidente o papel 

predominante que a visão desempenha na arquitetura69. 

A disfunçãodo sistema visual em pessoas com pea não é tão 

comum quanto a sensibilidade nos sistemas auditivo e tátil70. O 

problema no processamento das informações visuais pelo cérebro 

faz com que muitas destas pessoas, apesar de apresentarem uma 

visão normal, possuam grande dificuldade na perceção da profun-

didade71. Além disso uma das características básicas do autismo é a 

fuga do contato visual e do “olhar nos olhos”72, o que pode ser um 

mecanismo de autorregulação para compensar as dificuldades de 

tolerar o movimento dos olhos de outra pessoa73.

Dentro da população de pessoas com pea, algumas pessoas 

podem encarar visualmente o ambiente de maneira intensa, como 

sentir incômodo com cores ou luzes fortes e brilhantes, e perceber 

todos os mínimos detalhes visuais – como os detalhes de esquadria 

69) Corbusier, L. (1923). Por uma arquitetura (2011, 6ª ed.). São Paulo: Perspectiva. 
p.11

70) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. 
pp.53

71) Grandin, T., & Sacks, O. (2006). Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life 
with Autism. Vintage. p.69

72) Tomchek, S. D., & Dunn, W. (2007). Sensory Processing in Children With and 
Without Autism: A Comparative Study Using the Short Sensory Profile. The 
American journal of occupational therapy.: official publication of the American 
Occupational Therapy Association, 190-200. doi:10.5014/ajot.61.2.190

73) Grandin, T., & Sacks, O. (2006). Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life 
with Autism. Vintage. p.69
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ou até padrões de texturas. Por outro lado, outras pessoas com au-

tistmo podem simplesmente desconsiderar a existência de pessoas 

e objetos, ou só ver contornos dos objetos, e buscam estímulos vi-

suais desfrutando de cores vivas e luz brilhante74.

Audição

“Eu observo um objeto, mas o som me aborda; o olho alcança, 

mas o ouvido recebe”75

O sistema auditivo permite o reconhecimento dos sons emiti-

dos pelo ambiente, sendo fundamental para o compreender e para 

poder estabelecer respostas e reações. Para além disso, a audição é 

importante para o desenvolvimento da fala, uma vez que é neces-

sário ouvir para diferenciar, interpretar e (re)produzir de maneira 

correta os sons e entonações vocais. A audição está diretamente 

relacionada com os sistemas vestibular, propriocetivo e tátil, que 

são necessários para processar e discriminar de forma efetiva os 

estímulos sonoros76. 

Se, para Pallasmaa (2011), a visão é o sentido que nos direcio-

na ao objeto – que o isola, mantendo um certo distanciamento en-

tre o objeto/obra arquitetónica e o indivíduo, que acaba por ter um 

papel de “espectador” –, em contraponto, Pallasmaa afirma também 

74) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. 
pp.53

75) Pallasmaa, J. (2011). Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. (A. Saalvater-
ra, Trad.) Porto Alegre: Bookman. p.46

76) Os sentidos. (s.d.). Obtido em 28 de Março de 2020, de Cinica dos Sentidos: 
https://www.clinicasentidos.com.br/quem-somos/os-sentidos
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que o som é capaz de envolver este “espectador”, incorporando-o e 

levando-o para dentro do espaço. Neste sentido, a audição é capaz 

de conformar e articular a experiência e a compreensão do espaço.

A sensibilidade no sistema auditivo é experienciada por uma 

grande parcela de crianças com pea77, manifestando-se de maneira 

variada quanto à intensidade e presença de sintomas. Por exem-

plo, os tipos de som que podem ser perturbadores variam de pessoa 

para pessoa, ou seja, um som que causa dor para uma criança pode 

ser agradável para outra78. É comum em pessoas com sensibilida-

de auditiva ter uma incapacidade em regular o volume apropriado 

para ouvir música ou ver televisão, e até mesmo o volume de fala, 

independente do barulho ao fundo79. Ao mesmo tempo, elas não 

são capazes de se adaptar à variação de níveis de acústica, podendo 

levá-los ao pânico. “Ecos nos ginásios e banheiros das escolas são difíceis 

para as pessoas com autismo tolerarem.”80 

A importância da audição na experiência espacial é geralmen-

te subestimada. Porém, para Zumthor (2006, p.29), 

“todo espaço funciona como um ótimo instrumento: mistura 

77) Tomchek, S. D., & Dunn, W. (2007). Sensory Processing in Children With and 
Without Autism: A Comparative Study Using the Short Sensory Profile. The 
American journal of occupational therapy.: official publication of the American 
Occupational Therapy Association, 190-200. doi:10.5014/ajot.61.2.190

78)  Grandin, T., & Sacks, O. (2006). Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life 
with Autism. Vintage. p. 63

79) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. 
p.71

80) Grandin, T., & Sacks, O. (2006). Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life 
with Autism. Vintage. p. 63



64

Para uma arquitetura inclusiva | 

sons, amplifica, transmite em todos os lugares. Tem a ver com 

a forma e a superfície dos materiais que ele contém e como eles 

foram aplicados.” 

Deste modo, fica claro que cada espaço possui um som ca-

racterístico que o qualifica, fazendo com que a experiência sonora, 

ainda que subconscientemente, auxilie à perceção espacial. 

Olfato e Paladar

 “Há muitos anos atrás, quando estava de visita a DL James 

Residence, [...] senti-me compelido a ajoelhar-me e tocar com a 

língua a soleira de mármore branco da porta de entrada, que 

brilhava delicadamente. Os materiais sensuais e tão bem tra-

balhados pela arquitetura de Carlo Scarpa, assim como as cores 

sensuais das casas de Luis Barragan, frequentemente evocam 

experiências orais. As superfícies deliciosamente coloridas de 

stucco lustro, revestimento extremamente polido de superfícies 

de madeira, também se oferecem a apreciação da língua.”81 

Os sistemas correspondentes ao paladar e olfato permitem o 

reconhecimento do gosto e odores respetivamente. Ambos os sis-

temas estão correlacionados, de maneira que os sabores são inten-

sificados pelo sistema olfativo, e ao experimentar um cheiro forte 

e característico, somos capazes de o relacionar com o seu gosto82.  

81) Pallasmaa, J. (2011). Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. (A. Salvaterra, 
Trad.) Porto Alegre: Bookman. p.51

82) Os sentidos. (s.d.). Obtido em 28 de Março de 2020, de Cinica dos Sentidos: 
https://www.clinicasentidos.com.br/quem-somos/os-sentidos
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No paladar os estímulos são sentidos através da superfície da 

língua, o que faz com que a sua relação com a arquitetura não seja 

tão direta. No entanto, ao sentirmos um cheiro as partículas passam 

pela boca e estimulam o paladar, proporcionando uma experiência 

mais rica da arquitetura. É interessante também notar que o pala-

dar tem relação direta com o tato, onde a texturas dos alimentos 

podem trazer a sensação de prazer ou estranheza. As pessoas com 

pea que sofrem com a sensibilidade no paladar podem apresentar 

restrições a certas texturas e cores em alimentos ou buscar estí-

mulos sensoriais levando objetos a boca ou lambendo objetos do 

ambiente83. 

O olfato em pessoas neurotípicas apresenta uma grande ca-

pacidade adaptativa, a pessoa é capaz de se acostumar a um odor 

intenso com o passar do tempo, apesar da sua adaptabilidade so-

mente é possível diferenciar um único odor à vez. O olfato difere 

dos demais sentidos por conseguir relacionar-se com a memória. 

A familiaridade que um cheiro pode transmitir, podendo transpor-

tar o indivíduo para o momento em que fora sentido pela primeira 

vez “o cheiro faz os olhos lembrarem-se.” 84. Muitas crianças autistas 

gostam de sentir o cheiro às coisas, uma vez que a partir do cheiro 

podem adquirir informações mais confiáveis do que os estímulos 

que entrariam através da visão ou da audição85. Enquanto algumas 

pessoas podem buscar o cheiro de objetos/pessoas que gostem, ou-

83) Grandin, T., & Sacks, O. (2006). Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life 
with Autism. Vintage. p. 71

84) Pallasmaa, J. (2011). Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. (A. Salvaterra, 
Trad.) Porto Alegre: Bookman. p.51

85) Grandin, T., & Sacks, O. (2006). Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life 
with Autism. Vintage. p. 71
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[IM.16] [IM.17]

[IM.18]

[IM.19]
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tras são capazes de sentir cheiros fortes à distância, fazendo com 

que experiências como ir ao um restaurante sejam insuportáveis86. 

Assim, é necessário ter em atenção tanto como os materiais de 

construção, a vegetação utilizada no projeto, bem como o posicio-

namento dos programas no projeto, pode contribuir para o conforto 

e para a perceção do espaço por pessoas autistas.

Arquitetura para os sentidos

.O projeto realizado na Universidade de Michigan, sob a coor-

denação do Professor Sean Ahlquist, estuda criar estruturas sen-

síveis que ajudem a desenvolver habilidades motoras e aumentar 

a interação social no tratamento de crianças com autismo através 

de suas experiências sensoriais87. A pesquisa engloba as áreas de 

arquitetura, engenharia estrutural, visão computacional, intera-

ção homem-computador, psiquiatria e cinesiologia. As estruturas 

tridimensionais utilizam design têxtil com tecnologia de deteção, 

permitindo a interação entre os movimentos motores e os sentidos 

tátil, visual e acústico, atualmente estão a ser testadas em centros 

locais que trabalham com crianças com pea [IM.16; 17; 18; 19]. O ar-

quiteto espera que seu trabalho seja capaz de ajudar no desenvolvi-

mento de crianças com pea, de maneira que as atividades terapêu-

ticas sejam mais lúdicas e divertidas88.

86) The Center for Autism Research and The Children’s Hospital of Philadelphia. 
(23 de Janeiro de 2020). SENSORY DIFFERENCE IN ASD – SMELL. Obtido em 02 
de Abril de 2020, de THE CAR AUTISM ROADMAP™: https://www.carautismro-
admap.org/sensory-difference-in-asd-smell/

87) A pesquisa foi estimulada inicialmente pelas observações de Ahlquist sobre 
sua filha Ara, que tem autismo, além de questões específicas, como comuni-
cação não verbal, busca sensorial e hipotonia.

88) Social Sensory Architectures. (s.d.). Obtido em 09 de Abril de 2020, de lab for 
material architectures: http://www.materialarchitectures.com/social-sensory/

[IM.16; 17; 18; 19] a esquerda
Protótipo de texto híbrido 
“sensoryPLAYSCAPE” (v2.0), 
desenvolvido pelo arquiteto Sean 
Ahlquist.
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[IM.20]
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3. Estratégias de Projeto 

Perceber o mundo de maneira diferente afeta a vida cotidiana 

e as interações sociais. Ao pensar no espaço utilizado por pessoas 

com pea é crucial perceber como estes indivíduos percebem o es-

paço [IM.20], e assim adaptá-lo para poder proporcionar uma melhor 

qualidade de vida a estas pessoas, uma vez que a deficiência senso-

rial prejudica o desenvolvimento da criança, refletindo na sua capa-

cidade de se desenvolver socialmente dificultando a aprendizagem. 

Um projeto arquitetónico deve promover o bem-estar e a 

inclusão de todos os possíveis utentes. Neste sentido, o Desenho 

Universal89 deve estender-se para além do foco em pessoas com 

mobilidade condicionada e abranger pessoas com especificidades 

cognitivas que também apresentam dificuldade à prática do 

espaço. Só assim se poderar ser verdadeiramente inclusivo para as 

89) Desenvolvido pelo arquiteto Ronald L. Mace (1941-1998), o termo descreve o 
conceito de projetar produtos e o ambiente construído para atender às neces-
sidades das pessoas, independentemente de sua idade, habilidade ou status 
na vida. Esta filosofia de design desafiou as convenções e forneceu uma base 
de design para um mundo mais praticável. Em: https://www.lib.ncsu.edu/fin-
dingaids/mc00260/

[IM.20] a esquerda
Obra de Federico Babina, arquiteto 
e ilustrador. Em seu projeto 
ARCHIATRIC, Babina, busca 
uma aborgadem inclusiva para 
patologias mentais através da 
arquitetura. A ilustração retrata a 
condição autistica, onde o indivíduo 
está “fechado em si mesmo”.
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populações sem voz ou que têm dificuldade para se expressar. Sendo 

assim, pode-se afirmar que “os arquitetos devem tornar as pessoas mais 

capazes e não menos deficientes”90, através de uma abordagem de 

design positiva com destaque nas suas habilidades e valores, ao 

invés de destacar suas incapacidades. 

“É sempre bom lembrar que, ‘Não é a pessoa com pea que é o 

problema’, mas sim as condições que dão origem a comporta-

mentos incomuns e a resposta da sociedade ao transtorno que é 

problemática.‘”91

Ao longo das últimas décadas, alguns pesquisadores come-

çaram a desenvolver orientações a serem consideradas ao projetar 

espaços que recebem pessoas autistas, elaboradas através de uns 

poucos estudos sobre ambientes cotidianos como espaços residen-

ciais e educacionais. Dentro das poucas pesquisas existentes, dife-

rentes opiniões sobre as estratégias a serem seguidas são encontra-

das92. Alguns arquitetos defendem uma abordagem “neuro-típica” 

no exercício do projeto. Para eles, estes espaços permitem que as 

pessoas autistas possam confrontar-se com ambientes do cotidiano 

desenvolvendo as suas habilidades cognitivas tornando a transição 

90) Henry, C. N. (07 de December de 2011). Designing for Autism: More Able Not 
Less Disabled . Obtido de Archdaily: https://www.archdaily.com/190322/desig-
ning-for-autism-more-able-not-less-disabled

91) Department of Education & An Roinn Oideachais. (2003, p.27). In McAllister, K., 
& Li, P. (2012). School as ‘Micro-city’ for the Autism Spectrum Disorder (ASD) Pu-
pil. Spandrel - Journal of SPA – New Dimensions in Research of Environments 
for Living., 4(2), 150-158. p.151

92) Henry, C. N. (03 de November de 2011). Designing for Autism: The ‘Neuro-Typi-
cal’ Approach. Obtido de Archdaily: https://www.archdaily.com/181402/desig-
ning-for-autism-the-neuro-typical-approach
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para o “mundo real” menos intimidadora. Defendem ainda, que am-

bientes sensoriais sensíveis são limitadores devido a deficiência nas 

habilidades generalizadoras apresentadas pelos indivíduos autistas.

Por outro lado, há também os defensores de ambientes “sen-

soriais sensíveis”. Segundo eles, nem todos os espaços “neuro-típi-

co” representam o melhor ambiente para que as pessoas aprendam 

novas habilidades, sendo elas autistas ou não. Desta maneira, se o 

ambiente não permite aprender novas habilidades, não será possí-

vel generalizá-las para situações futuras, uma vez que um indivíduo 

só é capaz de generalizar as habilidades que possuem. Depois, os 

ambientes “neuro-típicos” não melhoram as habilidades de genera-

lização, mas tentam simular o “mundo real” para que os autistas não 

precisem generalizar. Por fim, resta a questão da responsabilidade 

social em relação aos indivíduos neuro-divergentes: até que ponto 

devem ser forçados a habituarem-se ao padrão considerado “típico” 

para serem aceites na sociedade.

Estes estudos demonstram a importância da prática arqui-

tetónica e a influência que a organização do espaço tem na vida 

destas pessoas. Procuram ainda trazer para discussão diferentes 

ideias sobre as qualidades espaciais e os benefícios que podem 

proporcionar para os utentes autistas. Neste capítulo, procura-se 

chegar a uma sistematização das diversas estratégias a considerar 

para o desenvolvimento de um projeto de arquitetura que atenda 

às principais áreas em que o autismo se manifesta: cognitivo, social, 

comunicação e sensibilidade sensorial.
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[IM.22]

[IM.21]
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3.1 Estratégias cognitivas

Ordem do espaço

“Mantenha um ambiente estável, ordenado e seguro. [...]. A 

criança autista é incapaz de trazer ordem ao seu mundo. Você 

deve fornecer essa ordem no ambiente dele.”93

A dificuldade em elaborar imagens mentais, característica das 

pessoas autistas, prejudica a capacidade de compreender o ambien-

te arquitetónico como um todo. Por consequência, os autistas não 

são capazes de prever a casualidade dos espaços que se seguem, o 

que acaba por alimentar a sua resistência a mudanças nos espaços 

em que já estão habituados.

Ambientes que atendam pessoas com pea devem ser estrutu-

rados para permitir uma leitura simples do espaço, além de utilizar 

elementos que deêm sentido de unidade e ordem para que o espaço 

se torne facilmente legível, previsível, imaginável. Diversos auto-

res (Beaver, 2006, 2010;  Voguel, 2008; Ahrentzen & Steele, 2009; 

Khare & Mullick, 2009; Scott, 2009; Humphreys, 2011) defendem 

que o espaço arquitetónico deve ter uma organização clara, com 

percursos diretos e definidos entre cada espaço, com a utilização 

de formas simples e interiores organizados [IM.21; 22] para ajudar as 

crianças com autismo a perceber o ambiente. Isso ajudará a criar 

uma maior familiarização com o espaço, e trará uma sensação de 

calma e estabilidade às pessoas com pea.

93) Temple Grandin in Humphreys, S. (2011). Architecture and autism. Link - Autism 
Europe(55), 9-13. p.10

[IM.21; 22] a esquerda
Escola Fonte de Angeão, do 
arquiteto Miguel Marcelino. As 
salas de aula são distribuidas ao 
longo de dois eixos de circulação 
paralelos numa oragnização clara 
dos elementos.
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[IM.23]

[IM.24] [IM.25]
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Composição do espaço

 A forma do espaço deve contribuir para proporcionar um 

ambiente confortável, respeitar os estímulos sensoriais envolvidos 

na realização de diversos programas, e considerar a escala, volume 

e proporção adequadas. O Arq. Simon Humphreys (2011) sugere 

conferir proporções harmoniosas baseadas nos princípios da arqui-

tetura clássica, descritos por Vitrúvio, em espaços projetados para 

pessoas com pea [IM.23]. Apesar de não haver comprovação de que 

estas características sejam percebidas por estas pessoas, uma vez 

que podem ter um efeito calmante e não apresenta custo adicional 

ao projeto devem ser consideradas. 

Como pessoas autistas apresentam dificuldade em definir 

mapas mentais dos espaços pelos quais viajam e possuem uma 

necessidade em manter rotinas diárias, Mostafa (2014) recomenda 

a compartimentação dos espaços. Para isto, é necessário definir e 

limitar o ambiente sensorial de cada programa ao organizar o edifí-

cio, ou mesmo as salas de aula, para que cada espaço detenha uma 

só função, com as qualidades sensoriais que esta requer. A definição 

destes espaços não necessita de ser rígida, e pode ser feita também 

por meio da variação das alturas e da iluminação [IM.24; 25], ou pelos 

revestimentos ou arranjo do mobiliário. Tais soluções fornecem pis-

tas que auxiliam o entendimento desejado para cada espaço.

.

[IM.23] a cima esquerda
Thomas Bewick School, Simon 
Humphreys. Newcastle, Inglaterra.
Humphreys busca como referên-
cia os princípios de proporção da 
arquitetura clássica descritos por 
Vitrúvio e a proporção áurea, ao 
projetar uma escola em Newcastle.

[IM.24] a baixo esquerda
Sweetwater Spectrum Community, 
Leddy Maytum Stacy Architects. 
Califórnia, EUA.
O projeto é um novo modelo de alo-
jamento de apoio para adultos com 
autismo. As estratégias de design 
específicas para o autismo pro-
movem espaços serenos e legíveis 
que criam um ambiente seguro e 
encorajadores.

[IM.25] a baixo direita
The Pears National Centre for 
Autism, Penoyre & Prasad. Londres, 
Inglaterra.
O design cuidadosamente pesqui-
sado de Penoyre & Prasad apóia 
essas técnicas em um ambiente 
especializado que atinge o equilí-
brio certo entre o familiar e o esti-
mulante. O delicado equilíbrio entre 
um grau de estímulo sensorial que 
afirma a vida, por um lado, e a cal-
ma, por outro, continua sendo uma 
questão fundamental no design.
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[IM.28]

[IM.27]

[IM.29]

[IM.26]
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Previsibilidade sequencial do espaço

Melhorar a capacidade de um indivíduo de navegar pelos es-

paços é especialmente importante para o empoderamento e a inde-

pendência da pessoa autista. Como já foi dito no capítulo anterior, 

o sequenciamento espacial torna o ambiente previsível, o que ajuda 

a pessoa com pea a antecipar as atividades que virão ocorrer nos 

espaços seguintes, reduzindo a ansiedade que estas mudanças po-

dem ocasionar. 

Para isto é necessário que os ambientes estejam estruturados 

de maneira correspondente ao desenvolvimento da programação 

das atividades. Os espaços de transição são igualmente necessários 

para facilitar o sequenciamento espacial [IM.26]. A transição entre 

espaços de forma suave possibilita melhor capacidade de navega-

ção no utente autista94. Estes espaços de transição auxiliam o indi-

víduo autista a calibrar os seus sentidos à medida que se deslocam 

de um nível de estímulo para outro com um mínimo de distração 

e stress.  Os espaços de transição podem assumir formas distintas 

como um jardim, um corredor ou uma área sensorial. Uma outra 

estratégia que auxilia a movimentação de pessoas que apresentam 

problemas propriocetivos é a utilização de paredes curvas95 [IM.27; 28; 

29], uma vez que a superfície curva sugere uma condução da pessoa 

através do apelo do toque.

94)  Scott, I. (2009). Designing learning spaces for children on the autism spectrum. 
GAP - Good Autism Practice, 10(1), 36-51 

95) Whitehurst, T. (2006). The impact of building design on children with autistic 
spectrum disorders. Good Autism Practice, 7(1), 31-38. Obtido de https://issuu.
com/gaarchitects4/docs/02_teresa-whitehurst-impact-of-buil

[IM.26] a cima esquerda
Manhattan STAR Academy, Gran 
Kriegel Associates Architects and 
Planners. New York, EUA.
Espaços de transição na escola 
Manhattan STAR Academy. 
Alterando a altura do teto, nível 
do prédio, tipo de piso e cores das 
paredes, ou fornecendo um recanto 
para sentar, o ambiente construído 
pode ajudar os alunos a passar para 
a próxima atividade

[IM.27] a cima direita
Centro Educacional Combatentes, 
Cannatà & Fernandes. 
Ovar, Portugal

[IM.28; 29] a baixo
Hazelwood School District, Alan 
Dunlop Architect Limited. Glasgow, 
Escócia.
O desenho curvo e as pearedes 
cobertas de cortiça ajudam as 
crianças a se movimentar pela 
escola.
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3.2 Estratégias de comunicação

Wayfinding

 Descobrir como se deslocar de um sítio para outro é uma 

tarefa difícil para muitas pessoas com pea, especialmente em 

ambientes grandes, complexos e com diversos estímulos como os 

edifícios escolares. Sendo assim, para facilitar a orientação destas 

pessoas dentro do ambiente é preciso que, em conjunto a compar-

timentação e organização dos espaços por atividades, seja também 

desenvolvido um sistema de apoio visual à comunicação.

  O sistema de wayfinding, desenvolvido pelo arquiteto Kevin 

Lynch em 1960, é formado por um conjunto de elementos reconhe-

cíveis96 que permitem a navegação do indivíduo e legibilidade em 

escala urbana97. Este sistema pode ser adaptado para escalas meno-

96) Nomes de ruas, mapas, sinais indicativos e elementos arquitetónicos, etc. 

97) Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge: M.I.T. Press.

[IM.30] a cima esquerda
North Perlic School, Camborde 

Architectes. Lons, França

[IM.31] a cima direita
Escola básica e jardim infantil de 

Caselas, Site Specific Arquitectura 
+ Patrícia Marques e Paulo Costa. 

Lisboa, Portugal

[IM.30] [IM.31]
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res, dentro de edifícios, para capacitar os indivíduos autistas a se 

tornarem mais independentes. 

De acordo com o Building Bulletin 102, o sistema de wayfin-

ding e a sinalização são necessários a pessoas com nee e deficiên-

cias, como autismo e outras deficiências. Elementos visuais [IM.30, 

31, 32, 33], como cores, padrões e sinalizações, devem ser utilizados 

para auxiliar na localização e navegação do indivíduo. Os caminhos 

devem ser preferencialmente “unidirecionais” e contínuos. Sempre 

que não é possível a construção de um caminho “unidirecional” uti-

liza-se as zonas de transição. A vista para o exterior e para outras 

partes do edifício [IM.34] e do local também pode ajudar a encontrar 

o caminho, e permite que o autista possa visualizar um espaço an-

tes de entrar, possibilitando a previsão de quais atividades virão a 

ocorrer.

[IM.32] a cima esquerda
High School in Boulogne, Mikou 
Studio. Boulogne-Billancourt, 
França

[IM.33] a cima centro
Park School, Binst Architects. 
Mortsel, Belgica

[IM.34] a cima direita
Escola Pública, Richard+Schoeller. 
Épernon, França
Diferentes estratégias de 
wayfinding em ambientes escolares: 
demarcações no piso [im.31 e im.34], 
sinalizações iconográficas [im.32], 
paineis de vidro nas portas que 
permitem visualizar o ambiente 
antes de adentrar [im.33], diferentes 
materiais e cores para indicar 
pontos de circulação 

[IM.32] [IM.33] [IM.34]
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3.3 Estratégias sociais

Inclusão

As pessoas com nee devem ter a oportunidade de interagir 

com seus colegas. A criação de ambientes inclusivos visa combater 

a segregação, o isolamento, a alienação e a exclusão social destas 

pessoas. Os espaços escolares, podem promover o desenvolvimento 

de habilidades sociais em atividades diárias que permitem que as 

crianças autistas possam viver com maior dignidade no futuro.

Segundo Khare & Mullick (2009), é preciso que estas ativi-

dades  que desenvolvam novas habilidades sejam incorporadas ao 

currículo educacional, necessitando de espaços que permitam o 

desenvolvimento destas habilidades. Estes ambientes podem ser 

alcançados através da disposição do mobiliário, pela introdução de 

espaços verdes estruturados que promovam a interação dos autis-

tas com os colegas, pela partilha de brinquedos que facilitem a in-

teração social e que também sejam atrativos sensoriais..

Relação proxémica dos espaços

 A relação proxémica em indivíduos autistas é peculiar, e leva 

a dificuldade na interação social. O espaço pessoal de cada autista 

pode variar, sendo maior e mais sensível. É talvez por isso que não 

existe consenso entre os arquitetos quanto à dimensão dos espaços 

quando se projeta pensando para estas pessoas98.  Enquanto alguns 

98) Henry, C. N. (26 de October de 2011). Designing for Autism: Spatial Consid-
erations. Obtido em Janeiro de 2020, de ArchiDaily: https://www.archdaily.
com/179359/designing-for-autism-spatial-considerations
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indivíduos se sentem perdidos em espaços muito amplos, também 

podem sentir-se sufocados quando em espaços menores e cheios, 

onde a interação social acaba por ser inevitável. Assim, fornecer 

uma mistura de espaços amplos, onde a pessoa possa se movimen-

tar, e espaços menores nos quais a pessoa possa se retirar, evita a 

super estimulação e conforma uma mais valia para a qualidade do 

projeto 

Segurança, Controle e Autonomia no espaço

A segurança é uma questão que nunca deve ser negligenciada 

ao projetar ambientes para crianças. A questão torna-se ainda mais 

emergente quando se lida com crianças austistas, visto que estas 

podem ter uma perceção alterada do ambiente e não perceber os 

perigos ao seu redor. Materiais robustos devem ser utilizados em 

ambientes frequentados por alunos com deficiências graves, en-

quanto, arestas e cantos afiados devem ser chafrados99. 

É importante que a criança autista esteja num espaço con-

trolado onde possa ser capaz de se movimentar livremente, e onde 

seus cuidadores se sintam confortáveis em deixá-los livres. A sen-

sação de liberdade é importante para que as crianças desenvolvam 

um sentimento de autonomia. Deste modo, é necessário desenhar 

espaços em que seja possível manter a vigilância das crianças sem 

comprometer a sua liberdade. 

99) Mostafa, M. (March de 2014). ARCHITECTURE FOR AUTISM: Autism ASPECT-
SS™ in School Design. International Journal of Architectural Research, 8(1), 
143-158. p.148
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[IM.35]
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3.4 Estratégias sensoriais

Zoneamento sensorial

Pensar e organizar o espaço de maneira a potencializar as suas 

qualidades sensoriais, ao invés de ceder exclusivamente a uma orga-

nização funcional, é uma mais valia quando se projeta para pessoas 

autistas. Essa organização auxilia o entendimento do espaço para as 

pessoas autistas e acaba por facilitar a orientação pelo edifício, uma 

vez que o utente autista passa a ser capaz de identificar a que tipo 

de estímulo se apela naquela zona. De acordo com Mostafa (2014, 

p.151) a organização desses espaços deve agregar funções sensoriais 

compatíveis e devem ter acesso através de um sistema unidirecio-

nal de circulação, evidenciando a “rotina”.

Com o zoneamento sensorial propõe-se organizar os espaços 

por dois grupos distintos [IM.35]. Primeiro são as zonas que tem um 

“alto nível de estímulo”, como salas de música e educação visual, 

áreas de casa de banho e vestiários, cozinhas e refeitório, e área 

de administração e funcionários devem estar separadas das salas 

de aula. A segunda zona são as de “baixo nível de estímulo” que 

incluem as áreas que exigem maior concentração, como as salas 

de aula. Além disso, ambientes abertos, salas sensoriais e zonas de 

brincar sevem como espaços de transição entre as zonas100. 

 

100) Mostafa, M. (March de 2014). ARCHITECTURE FOR AUTISM: Autism AS-
PECTSS™ in School Design. International Journal of Architectural Research, 
8(1), 143-158. p.151

[IM.35] a esquerda
Planta da Advance School for 
Developing Skills of Special Needs 
Children em Qattameya, Cairo.
É o primeiro edifício em todo o 
mundo a ser projetado usando a 
Teoria de Design Sensorial e seu 
conseqüente Autism ASPECTSS 
Design Index, de Magda Mostafa.
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Salas Sensoriais e Espaços de refúgio

 Salas multissensoriais, ou salas Snoezelen101 [IM.36], são utili-

zadas em terapias de integração sensorial por proporcionarem um 

espaço controlado para ajudar as crianças hipossensíveis a desen-

volverem os seus sentidos e as crianças hipersensíveis a criar tole-

rância aos estímulos através de atividades lúdicas e de lazer, sendo 

adaptadas para cada utente.  As salas Snoezelen podem ser equipa-

das com parede tátil e objetos de diferentes tamanhos e texturas, 

projetores para estimulação visual, sistemas de som e difusores de 

aromas102.

101)  O conceito Snoezelen surgiu na Holanda, na década de 1970. O termo surge da 
junção de duas palavras, “snuffelen” (cheirar) e “doezelen” (relaxar). Jan Hulse-
gge e Ad Verheul, do De Hartenberg Institute, foram os condutores desta tera-
pia, que inicialmente foi direcionada a pessoas com deficiência mental. Com 
o passar dos anos a terapia disseminou-se por todo o mundo, comumente uti-
lizada no tratamento dos efeitos causados por deficiências, doenças mentais, 
demência, alterações de comportamento, hiperatividade, autismo, entre ou-
tras. 

102) International Snoezelen Association ISNA - Snoezelen professional e.V. (s.d.). 
Snoezelen. Obtido em Junho de 2020, de ISNA: https://snoezelen-professional.
com/en/snoezelen-engl/definition-teaching-dvd

[IM.36]

[IM.36] a esquerda
Dr. J.P. Lord School,  BCDM 

architects.  Omaha, Países Baixos.
O projeto estabeleceu “zonas 

sensoriais” e “salas sensoriais” 
que podem ser adaptadas para 
estimular os alunos a interagir.
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 “Todos nós precisamos de um lugar privado. As crianças autis-

tas também precisam de seus lugares secretos, onde podem se es-

conder e se retirar para o seu próprio mundo. Afinal, o autismo 

é uma deficiência de “interioridade” e as crianças autistas preci-

sam da segurança de seus próprios esconderijos.” 103

Os espaços de refúgio são ambientes para onde a criança au-

tista pode se retirar e que ajudam a reduzir a sobrecarga sensorial. 

Estes espaços podem ser uma pequena sala [IM.37] ou uma área inte-

grada dentro de uma outra, e até mesmo espalhado pelo edifício em 

forma de pequenos retiros silencioso [IM.38]. É recomendado que 

estes espaços sejam silenciosos e tenham um ambiente sensorial 

neutro com estímulo mínimo104. 

103) Temple Grandin in Humphreys, S. (2011). Architecture and autism. Link - Autism 
Europe(55), 9-13. p.12

104) Mostafa, M. (March de 2014). ARCHITECTURE FOR AUTISM: Autism AS-
PECTSS™ in School Design. International Journal of Architectural Research, 
8(1), 143-158. p.147

[IM.38][IM.37]

[IM.37] a cima esquerda
Edgecliff Medical Centre, Enter 
Architecture. Edgecliff, Australia
Sala de terapia com baixo estímulo 
sensorial

[IM.38] a cima direita
Bennett Elementary School, NAC 
architects. Washington, EUA
A criação de nichos permite que 
os alunos se isolem em ambientes 
muito cheios.
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Materialidade e cores

 As pessoas autistas podem distrair-se diante da complexida-

de dos pormenores construtivos de um edifício, uma vez que estas 

prestam grande atenção aos detalhes. Logo, o projeto deve evitar 

pormenores complexos e utilizar uma palete reduzida de materiais 

e cores para a criação de um espaço neutro e contínuo [IM.39] que 

permita que os estímulos sejam introduzidos somente quando ne-

cessários.[IM.40]

A utilização de materiais táteis e com grande durabilidade 

é uma opção quando se pensa em alunos com sensibilidade tátil. 

Por outro lado, materiais texturados devem ser aplicadas em sítios 

específicos [IM.39], uma vez que podem desencadear a autoestimu-

lação e comportamentos estereotipados. Além disso os materiais 

devem possuir acabamentos opacos para não desviar a atenção do 

utente autista, além de serem hipoalergénicos e não-tóxicos105.

A cor é outro elemento com grande desempenho na perceção 

das sensações que um edifício pode transmitir. A escolha da cor em 

105) Ahrentzen, S., & Steele, K. (2009). Advancing full spectrum housing, Technical 
report,. Phoenix, USA: Arizona Board of Regents.

[IM.39] A cima esquerda
Centro Educacional Combatentes, 

Cannatà & Fernandes. Ovar, 
Portugal.

Espaço neutro com baixos níveis de 
estimulos sensoriais

[IM.40] A cima direita
Sensory Wellbeing Hub at Lane 

Tech,  HKS, Inc. Chicago, EUA
Um espaço reservado para 

utilização de uma parede 
texturizada, uma parede de som 

e rolos de massa. O objetivo 
dos elementos é estimular uma 

resposta de causa-efeito.

[IM.40][IM.39]
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um edifício pode ter influência no comportamento de seus uten-

tes [IM.41]. Devem-se considerar os níveis de luz, de visibilidade, de 

manutenção e o efeito psicológico desejado. A cor, como recurso 

arquitetónico, pode ser utilizada para sinalizar uma mudança no 

tipo de atividade realizada no espaço identificado. Tons contrastan-

tes devem ser utilizados em sistemas de wayfinding para sinalizar 

objetos específicos ou possíveis riscos como bordas e degraus106.

Ambientes que usam cores brilhantes e saturadas em grandes 

extensões, podem confundir ou estimular em demasia as pessoas 

visualmente hipersensíveis. O uso de tons pastel pode tornar o 

ambiente reconfortante, sendo favorável para os ambientes onde 

seja necessário foco [IM.42]. Enquanto cores quentes transmitem a 

sensação de um espaço menor, ativo e mais quente, as cores frias 

resultam em espaços de aparência maior, mais silenciosos e frios107 

[IM.43]. 

106) BUILDING BULLETIN 102. (2008). Designing for disabled children and children 
with special educational needs. Guidance for mainstream and special schools. 
London: Department for Children, Schools and Families.

107) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872

[IM.41] [IM.42] [IM.43]

[IM.41] A cima esquerda
Paleta de cores criada pelo GA 
architects apartir de um estudo 
com crianças autistas. Foi 
percebido uma preferencia de cores 
frias e com tons cinzentos.

[IM.42] A cima centro
Escola em Leça do Balio, aNC 
arquitectos. Leça do Balio, Portugal

[IM.43] A cima direita
Complexo Alvito, Claudio Sat 
Unipessoal ldaa. Óbidos, Portugal
Uso de cores frias e calmantes nas 
salas de aula.
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[IM.44]

[IM.45]

[IM.46]
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Iluminação

 A iluminação é um dos componentes mais importantes 

num projeto de arquitetura e tem grande influência na perceção do 

espaço, principalmente para pessoas com pea. A iluminação natu-

ral é procurada em projetos escolares, devido a influência positiva 

que trazem para a saúde geral, a redução do stress e a melhoria 

no desempenho escolar. Contudo, as aberturas devem ser planea-

das cuidadosamente, pois o brilho intenso, o contraste gerado pe-

las sombras e algumas vistas podem perturbar e causar distrações 

indesejáveis108.  Ademais, é importante poder controlar a luz que 

entra no espaço, mantendo os níveis de iluminação uniformes uti-

lizando a iluminação indireta e difusa, persianas, superfícies foscas 

e iluminação artificial109 [IM.44, 45].

A maior parte das fontes de luzes fluorescentes causa cintila-

ção, o que pode causar dores de cabeça, fadiga ocular, desvio de foco 

e redução no rendimento escolar em pessoas autistas, como alter-

nativa é indicado o uso da iluminação led110. [IM.46] Além disso é 

preferível uma iluminação suave que proporcione comportamentos 

mais relaxados e melhore o foco, com utilização de interruptores 

dimmer para controlar a intensidade da luz e criar ambientes que se 

adequem aos utentes.111

108) Henry, C. N. (19 de October de 2011). Designing for Autism: Lighting. Obtido em 
Maio de 2020, de ArchDaily: https://www.archdaily.com/177293/designing-for-
-autism-lighting

109) Ahrentzen, S., & Steele, K. (2009). Advancing full spectrum housing, Technical 
report,. Phoenix, USA: Arizona Board of Regents.

110) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872

111) Beaver, C. (2010). Autism-Friendly Environments. The autism file(34), 82-85.

[IM.44] A esquerda
Parque Kindergarten, Promontorio. 
Cascais, Portugal

[IM.45] A cima esquerda
Escola Mouriz, Atelier Nuno 
Lacerda Lopes. Paredes, Portugal

[IM.46] A baixo direita
Hazelwood School District, Alan 
Dunlop Architect Limited. Glasgow, 
Escócia.
Iluminação natural na sala de aula 
sem comprometer o foco, utilizando 
janelas altas e pontuais, uso de 
iluminação LED.



90

Para uma arquitetura inclusiva | 

Acústica

A acústica do espaço é outra premissa importante do proje-

to. Visto que todas as pessoas são sensíveis ao som, pensamento 

cuidadoso da acústica beneficia todos os utentes de um espaço. 

Grande parte das pessoas autistas apresentam sensibilidade au-

ditiva. Estudos mostram que a redução dos níveis de ruído e eco 

melhora a capacidade de atenção e reduz o comportamento auto 

estimulador e comportamentos estereotipados112 113 114.

 Os espaços devem ser dispostos de maneira a permitir os 

alunos puderem passar de diferentes ambientes fluidamente, sem 

grandes diferenças de nível acústico entre eles. Zonas de baixo es-

tímulo onde é necessário foco, como salas de aula, devem ser locali-

zadas e projetadas de maneira cuidadosa, para reduzir a interferên-

cia dos ruídos, dos ecos e das reverberações de fontes externas.

 O desempenho acústico é influenciado pela escolha dos 

materiais, equipamentos e método construtivo utilizado. A utiliza-

ção de isolamento acústico nas paredes do edifício e a seleção de 

acabamentos que tenham uma boa qualidade na absorção do som 

são maneiras de reduzir os níveis de ruído. Por não serem duros, 

elementos como carpetes, produtos de madeira, cortinas, painéis de 

cortiça nas paredes, assim como, painéis de gesso suspensos no teto, 

112) Mostafa, M. (Março de 2008). An Architecture for Autism: Concepts of Design 
Intervention for the Autistc User. International Journal of Architectural Re-
search, 2(1), 189-211. doi:10.26687/archnet-ijar.v2i1.182

113) Beaver, C. (2010). Autism-Friendly Environments. The autism file(34), 82-85.

114) Whitehurst, T. (2006). The impact of building design on children with autistic 
spectrum disorders. Good Autism Practice, 7(1), 31-38. Obtido de https://issuu.
com/gaarchitects4/docs/02_teresa-whitehurst-impact-of-buil
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tendem a ter propriedades absorventes. Mesmo os equipamentos 

avac devem ser projetados para conduzir as condutas de dentro da 

sala de aula para o corredor, de modo a transferir o menos possível 

o som para os espaços adjacentes.115

Conforto térmico

O conforto térmico é importante em qualquer tipo de edifica-

ção, logo um bom isolamento térmico e um sistema de aquecimen-

to e ventilação cruzada são necessários. Em edifícios projetados 

para utentes autistas também é preciso levar em consideração que 

os radiadores de superfície são volumosos e reduzem o espaço útil 

dentro de uma sala, além de serem uma oportunidade para a crian-

ça escalar ou puxar da parede. Assim, um sistema de aquecimento 

de piso ou painéis de teto radiantes são preferíveis, uma vez que 

não ocupam espaço, não possuem cantos onde as crianças podem 

se machucar, limitam os ruídos e vibrações, e oferecem uma boa 

condição de conforto116.

   De acordo com Beaver (2006, 2010) a melhor solução para 

o problema da ventilação cruzada é a utilização de janelas em duas 

alturas, onde o ar entra na sala em um nível baixo e é extraído em 

um nível alto. Deste modo a janela no nível inferior apresenta um 

mecanismo de restrição para impedir que os alunos “escapem” pela 

janela, enquanto as janelas no nível superior permitam uma maior 

fonte de luz natural, sendo controladas pelos funcionários.

115) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872

116) Beaver, C. (2006). Designing environments for children and adults with ASD. 
Autism Safari: 2nd World Autism Congress & Exhibition. Cape Town.
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[IM.48][IM.47]
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Espaços Externos

O contacto com o ar livre pode desempenhar um papel im-

portante na aprendizagem, no lazer das crianças e na redução do 

stress. O design biofílico tem como objetivo conectar as pessoas 

com a natureza atendendo às necessidades básicas do ser huma-

no. A integração de espaços exteriores no projeto oferece diversas 

oportunidades de estímulos torna ainda o desenho de escola para 

todos os alunos117. SegundoMostafa (2014), os espaços ao ar livre 

são benéficos às crianças autistas já que proporcionam condições 

para desenvolver habilidades, estimular o desenvolvimento da in-

dependência e o convívio social. Logo, os ambientes escolares de-

vem fornecer espaços ao ar livre para recreação e aulas externas. 

[IM.47, 48]

As aberturas para os espaços externos da sala de aula forne-

cem luz natural, e as vistas para as áreas verdes estimulam posi-

tivamente os usuários aumentando a atenção, inclusive em aulos 

com tdah, reduzem a fadiga ocular e aumentam a criatividade 

dos alunos118. Contudo, as vistas para os espaços externos devem ser 

planeadas para não se tornarem meios de distração para os alunos 

autistas. As visões para espaços totalmente construídos podem ele-

var os níveis de stress, enquanto vistas para espaços com vegetação 

tem efeito calmante. Assim pode se afirmar que “o que é visto é tão ou 

mais importante do que a quantidade do que é visto”.119

117) Beaver, C. (2006). Designing environments for children and adults with ASD. 
Autism Safari: 2nd World Autism Congress & Exhibition. Cape Town.

118) Riedel, P., & Mahoe, A. Op. Cit.,p.15

119) Henry, C. N. (04 de April de 2012). Architecture for Autism: Exterior Views. Ob-
tido em Maio de 2020, de Archdaily: https://www.archdaily.com/223076/archi-
tecture-for-autism-exterior-views

[IM.47] A esquerda
Bennett Elementary School, NAC 
architects. Washington, EUA

[IM.48] A esquerda
Escola básica e jardim infantil de 
Caselas, Site Specific Arquitectura 
+ Patrícia Marques e Paulo Costa. 
Lisboa, Portugal
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[IM.49]
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Os jardins também podem transmitir um sentimento de con-

trole para os responsáveis pelas crianças. As crianças podem des-

frutar uma sensação de liberdade sem enquanto são observadas 

pela equipe. Pátios de sala de aulas ao ar livre ajudam a criar espa-

ços para a interação social de pequenos grupos e espaços de recreio 

podem permitir interações em maior escala.

Ao projetar estes espaços é necessário fornecer uma variedade 

de áreas diferentes para separar atividades barulhentas de espaços 

mais silenciosos. Os espaços devem ser projetados para trabalhar 

em conjunto com a área interna do edifício. A utilização de hard-

scape e softscape oferece aos usuários uma variedade nas opções de 

uso, além de auxiliar na compreensão do espaço. Assim como os 

espaços internos, o cuidado na escolha de materiais e espécies de 

vegetação devem considerar as muitas sensibilidades experimenta-

das pelas pessoas autistas120.

Outra função dos espaços externos é treinar as habilidades 

das crianças autistas, fornecendo espaços e brinquedos para brin-

cadeiras simbólicas, reforço das lições aprendidas e desenvolvimen-

to de habilidades motoras. Hortas pedagógicas [IM.49] auxiliam as 

crianças autistas a lidar com os diferentes estímulos sensoriais e 

proporcionam um sentimento de conquista e responsabilidade pela 

manutenção destes espaços121

120) Ahrentzen, S., & Steele, K. (2009). Advancing full spectrum housing, Technical 
report,. Phoenix, USA: Arizona Board of Regents.

121) Mostafa, M. (March de 2014). ARCHITECTURE FOR AUTISM: Autism AS-
PECTSS™ in School Design. International Journal of Architectural Research, 
8(1), 143-158.

[IM49] a esquerda
 Stevens Creek Elementary School, 
NAC architects. Washington, EUA
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[IM.50]
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4. Escola que acolhe

 Pensar o espaço de uma escola vai além de organizar e di-

mensionar funções programáticas, planear questões de iluminação, 

ventilação e materialidade, mas também compreende criar espaços 

de convívio e troca [IM.50]. Ao aliar-se aos campos da sociologia e 

pedagogia durante o desenvolvimento do projeto, muitas vezes, ao 

espaço é atribuído um caráter potenciador de relações entre a esco-

la e os utentes, podendo ser uma ferramenta educacional auxiliar. 

 Durante a infância, a escola desempenha um papel parti-

cular na formação das crianças. É nela onde novas experiências 

e aprendizagem são compartilhados, além de ser um local de de-

senvolvimento de habilidades que servirão ao longo de suas vidas. 

A escola é um ambiente que proporciona encontros, aventuras e 

descobertas. Neste sentido, é fundamental que o ambiente escolar 

seja confortável e seguro, para que a criança possa sentir apoiada 

para explorar as novas descobertas e estimular o seu aprendizado. 

Além disso, deve também ser o espaço de apoio para que os alunos 

aprendam a lidar com as tensões e desafios do mundo exterior.

[IM.50] A esquerda
Eden Wercs Adult Services Center, 
KSS architects. Nova Jersey, EUA



100

Para uma arquitetura inclusiva | 

 Todavia, a escola pode ser um local confuso e até assustador 

para os alunos com pea. Como já visto anteriormente a perturba-

ção é caracterizada por deficiências que se manifestam nas áreas da 

comunicação, da interação social e da imaginação (Wing & Gould, 

1979), além de poder afetar a sensibilidade sensorial dos autistas 

(Hatch-Rasmussen, 1995). Estas características tornam os espaços 

escolares desconfortantes e difíceis, privando a criança autista do 

prazer e das oportunidades que estes espaços deveriam proporcio-

nar, acabando por afastar estes alunos da aprendizagem. 

 Assim, o projeto de espaços escolares, em particular aqueles 

que, no seu programa, irão acolher alunos nee, deve ter espacial 

atenção para a construção de ambientes adequados a diferentes 

formas de percecionar o mundo destes alunos, garantindo a sua 

aprendizagem para enfrentar, da melhor maneira, os desafios na 

escola e, consequentemente, fora dela.

4.1 Escola como espaço de desenvolvimento

Uma boa educação não está somente relacionada com a boa 

didática do professor ou em bons livros. O espaço de ensino tam-

bém exerce influência no rendimento e comportamento dos alu-

nos que o frequenta. Desde o século XV as crianças vão à escola. 

Contudo, a partir da Revolução Industrial os edifícios escolares 

passam a apresentar as configurações ainda presentes em escolas 

atuais, baseados no programa de necessidades de salas de aula por 
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série de ensino com preocupação disciplinar122. A educação em mas-

sa foi estabelecida pela primeira vez no início do século xx onde o 

projeto dos edifícios escolares era centrado na figura do professor, 

que detinha o conhecimento, e o transmitia de maneira unidirecio-

nal e massiva as novas gerações, sendo moldado pela mentalidade 

fordista , impondo uma organização espacial semelhante à dispo-

sição fabril. 

Sobre influência do movimento Modernista, os edifícios pas-

sam a apresentar um caráter funcionalista, onde a forma do edifício 

era ajustada para atender as necessidades do seu educador, tendo 

como foco na eficiência funcional para quase todas as salas de aula, 

laboratórios e salas do edifício, ignorando o fato de que os estu-

dantes possuem diferentes motivações interesses e habilidades.  Ao 

adentrarmos no século xxi, novas abordagens de educação vêm 

sendo exploradas, dando mais importância à diferença e individua-

lidade de cada indivíduo. Porém os edifícios escolares continua-

ram, em sua maioria, reproduzindo os esquemas do século anterior. 

Mesmo  que estes edifícios apresentem alguma flexibilidade para 

alteração da organização do espaço, o conceito básico do desenho 

ainda se baseia na interpretação restrita de “escola”123.

 Com o desenvolvimento de metodologias educacionais al-

ternativas, como a metodologia Waldorf e Montessori, o edifício 

escolar passa a adotar o papel de um terceiro professor (o primei-

122) Kowaltowski, D. C. (2011). Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino. 
São Paulo: Oficina de Textos. P.67

123)  Dudek, M. (2005). Children’s Spaces. Oxford: Architectural Press.
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[IM.51] [IM.52]
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ro é o profissional, o segundo é o material didático, e o terceiro o 

ambiente escolar). Segundo Kowaltowski (2011, p.73), a arquitetura 

escolar passa a representar não somente “os princípios das instituições 

educacionais, mas a vitalidade da escola na atualidade, a sua inserção na 

sociedade e o acolhimento das crianças nas suas diversas fases de desen-

volvimento”, deste modo o desenho do espaço atua não só como uma 

ferramenta educacional, mas também como uma ferramenta para o 

desenvolvimento social.  

 Neste sentido, o arquiteto holandês Herman Hertzberger 

apresenta a ideia de escola como ‘micro-cidade’. Segundo o arquite-

to pode-se fazer uma correlação entre os elementos da cidade e da 

escola. Uma vez que o edifício educacional exige uma estrutura or-

ganizacional que articula espaços de circulação, socialização e áreas 

de aprendizagem, é possível fazer uma analogia onde os corredores 

e espaços de circulação são as ruas da cidade, as salas de reuniões, 

cantinas e bibliotecas, equivalem à ágora, os espaços externos são 

as piazza, e as salas de aula são as casas. [IM.51, 52]  

 A organização do espaço como micro-cidade pode forta-

lecer e incentivar as relações sociais através da articulação entre 

espaços de atividades e aprendizagem. Isto faz com que o percurso 

pelo ambiente escolar seja um passeio educacional, voltado para os 

encontros, confrontos, aventuras e descobertas. Assim, é possível 

dizer que a escola é capaz de refletir os aspetos do mundo exterior 

num cenário seguro, tornando-a um  “campo de treinamento para a 

sociedade” (Hertzberger, 2008, p.128).

[IM.51] A esquerda
Montessori College Oost, Herman 
Hertzberger. Amsterdam

[IM.52] A esquerda
Escola inclusiva para alunos com 
PEA. Stanley Park High, Haverstock. 
Londres.
Escolas como micro-cidade.
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 Para os alunos autistas esta relação é exponenciada, uma 

vez que para muitos deles a escola é, para além da casa, o ambien-

te controlado e seguro que eles frequentam. Segundo McAllister 

(2012) analisar criticamente o espaço escolar em relação ao aluno 

autista apresenta alguns pontos favoráveis: tomar conhecimento 

das necessidades das pessoas com pea; a escola como micro-cidade 

é capaz de estimular a interação social de pessoas com pea com 

seus pares; o aluno com pea pode aprender lições aplicáveis fora 

do ambiente escolar, capacitando-o para lidar com os desafios coti-

diados; e também oferece uma outra visão projetual para arquitetos 

e designers que beneficiem a todos uma vez que o autista é mais 

sensível ao ambiente construído.

 Tal como na cidade, no ambiente escolar ocorrem diversas 

mudanças, não só relacionadas com a escala dos espaços, mas tam-

bém em relação ao sentido de familiaridade, de complexidade e de 

estímulos sensoriais, que podem sobrecarregar e confundir os alu-

nos com pea. Assim, McAllister (2010) recorre a tríade Vitruviana, 

“Utilitas, Firmitas e Venustas”, para exemplificar de que modo é possí-

vel atender as necessidades dos utentes autistas:

“Para que utilitas ou ‘utilidade’ na arquitetura seja benéfica, é 

necessário que haja clareza para que ela seja realmente signi-

ficativa. Para que as firmitas ou a força sejam evidentes, deve 

haver uma construção considerada na montagem do projeto. 

Enfim para venustas ou deleite no ambiente construído, o públi-

co precisa ter conforto no seu entorno para poder apreciá-los. 
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Assim, podemos transpor utilitas em clareza, firmitas em cons-

truir e venustas em conforto.” 124

Em suma, ao utilizar as três qualidades Vitruvianas de utilitas, 

firmitas e venustas que correspondem à clareza, à construção e ao 

conforto amigáveis da pea, é possível dar resposta às necessidades 

de um grupo de pessoas que tem dificuldade em expressar-se ver-

balmente, mas que o fazem de forma clara e eloquente, por meio 

da sua interação com o ambiente construído que tem ao seu redor .

Garantindo a clareza na organização do espaço escolar, é 

possível auxiliar a orientação e a navegação do utente tanto física 

quanto socialmente ao longo do edifício escolar. A maneira como os 

espaços individuais são articulados possibilita um senso de proprie-

dade e liberdade para os utentes. E por fim, proporcionar ambientes 

confortáveis, prevendo uma distribuição de espaços privados onde 

as pessoas podem retirar-se quando sobrecarregados melhoram a 

qualidade na relação espacial não somente para os alunos autistas, 

mas também para toda a comunidade escolar.

A compreensão, a acessibilidade e o bem-estar são elementos 

que devem ser evidentes nas nossas cidades e edifícios se pretende-

mos ser realmente inclusivos para todos. Uma vez que a intervenção 

arquitetónica pode interferir com a vida das pessoas, é importante 

envolver no processo de desenho educadores, terapeutas educacio-

124) McAllister, K., & Li, P. (2012). School as ‘Micro-city’ for the Autism Spectrum 
Disorder (ASD) Pupil. Spandrel - Journal of SPA – New Dimensions in Research 
of Environments for Living., 4(2), 150-158. P.152
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nais, pais e até mesmo os próprios alunos autistas, para perceber 

quais as questões que é necessário responder para conseguir um 

projeto efetivamente inclusivo. 

4.2 O espaço de aprendizagem: componentes e 
qualidade 

Com o aumento do número de casos de pea e a crescente 

tomada de consciência do impacto do ambiente construído na vida 

das pessoas, alguns investigadores dão especial atenção a critérios 

de design que devem ser aplicados no desenho de uma sala de aula 

“amigável” para alunos autistas (Mostafa, 2008; Vogel, 2008; Scott, 

2009; Humphreys, 2011; McAllister e Maguire, 2012). Estes critérios 

visam maximizar as qualidades do ambiente de aprendizagem para 

atingir uma sala de aula que atenda às necessidades de alunos com 

pea, seguindo estratégias como: redução seletiva em detalhes, fle-

xibilidade e estratégias de zoneamento e iluminação.

 Se ao conceber o espaço escolar como uma micro-cidade, 

a sala de aula pode ser considerada a casa, ou seja, o local mais 

habitado, onde o aluno permanece mais tempo. Logo, é o local de 

segurança e proteção, tranquilidade e calma.

.“A atmosfera dessas salas, que são particularmente as casas das 

escolas, deve dar sensação de segurança. Estes são especialmente 

os locais de convivência e devem dar a sensação de uma convida-
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tiva semelhança com o lar.” 125 

Esta analogia é especialmente verdadeira para alunos com 

pea, uma vez que o tipo de ensino, e, as estratégias do desenho 

do espaço podem ser reconfortantes e ajudá-los a sentirem-se “em 

casa”. Do mesmo modo, considerar uma sala de aula para alunos 

com NEE de forma isolada do contexto em que está inserida não é 

produtivo. A transição entre as “casas” pelas “ruas da escola”, é uma 

atividade que ocorre num lugar de constante fluxo, movimento, 

ruído e mudança. Nas ruas da escola o aluno tem que lidar com uma 

progressão da escala da sala de aula para o restante do ambiente 

escolar.

Num espaço escolar pensado como um todo, em que as qua-

lidades do espaço são adequadas de uma forma contínua, os edu-

cadores poderão apresentar, de maneira gradual, novas situações e 

desafios aos alunos procurando ajuda-los no seu desenvolvimento. 

Ao reconhecer que a sala de aula será o “lar na cidade”, é necessário 

pensar cuidadosamente onde situá-la para maximizar as oportuni-

dades de inclusão e minimizar as dificuldades dos alunos com nne. 

Segundo McAllister (2013) é preciso avaliar e decidir a solução 

ideal ao considerar o projeto de salas específicas para aulos autis-

tas, este processo ocorre em quatro etapas: avaliação preliminar,126 

125) Francis Presler, Director of Activities at Crow Island em Dudek, M. (2005). 
Children’s Spaces. Oxford: Architectural Press. p.53

126) Ao invés de focar apenas nas salas de aula para PEA, é necessário pensar no 
ambiente escolar de forma mais ampla e considerar como e para onde os alu-
nos com NEE irão. Mapear possíveis trajetos ajuda a identificar áreas na escola 
que precisem de avaliação. Também é importante determinar quais tipos de 
salas são necessárias, sendo necessário diálogo com psicólogos, pais e o cor-
po docente da escola.
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[IM.53]

[IM.54]
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considerar os fatores espaciais127, fatores sensoriais128 e considerar a 

proteção e segurança dos alunos [IM.53, 54].

A partir de um estudo realizado em dez escolas na Irlanda, 

McAllister (2010) procurou identificar quais são os fatores e as 

considerações ambientais para que as salas de aula apresentem um 

desenho amigável para alunos com pea. Para isto, o arquiteto in-

tegrou um conjunto de critérios de desenho utilizando os estudos 

de Vogel129  e Humphreys130, e apresentou aos professores destas 

escolas, já que os espaços projetados tem impacto também para as 

pessoas que trabalham com os alunos com pea131, para poder avaliar 

e classificar os fatores ambientais à nível de importância, que pos-

sibilitam o bom funcionamento de uma sala de aula para autistas. 

Como resultado foi identificado que os fatores de segurança 

dos alunos, e controle e observação dos alunos pelos professores, 

que obtiveram a maior classificação na importância do conjunto 

127) É importante pensar como ocorrerá a progressão entre os espaços mais re-
clusos aos mais amplos da escola, pensando no conjunto de espaços como 
“vizinhanças” com estratégias de wayfinding e reduzindo as distâncias entre os 
espaços. Junto disto, deve-se criar espaços de pausa onde os alunos possam 
se recompor junto a áreas de circulação e aumentar a confiança no ambiente. 
No que diz respeito ao acesso aos ambientes escolares, os alunos com PEA 
podem se incomodar com o grande fluxo de pessoas, portanto, é uma mais 
valia projetar acessos secundários às áreas comuns da escola.

128) Apesar das considerações sensoriais serem mais aplicáveis às áreas destina-
das aos alunos com PEA, as preocupações podem ser estendidas para outras 
áreas frequentadas por estes alunos.

129) Vogel, C. (2008, May-June). Classroom Design for Living & Learning with Au-
tism. Retrieved Setembro 13, 2020, from http://www.designshare.com/index.
php/archives/901  

130) Humphreys, S. (2011). Architecture and autism. Link - Autism Europe(55), 9-13.

131) Whitehurst, T. (2006). The impact of building design on children with autistic 
spectrum disorders. Good Autism Practice, 7(1), 31-38. Retrieved from https://
issuu.com/gaarchitects4/docs/02_teresa-whitehurst-impact-of-buil

[IM.53] A esquerda
Diagrama 1: A Unidade de Ensino 
Estruturado em uma escola típica 
não tem interação com o restante 
do espaço escolar.
Diagrama 2: Em uma escola 
pensada como micro-cidade há 
mais conectividade e melhor 
relação da Unidade de Ensino 
Estruturado com o restante do 
espaço escolar. Keith McAliister

[IM.54] A esquerda
A Unidade de Ensino Estruturado 
tem maior conectividade e uma 
melhor relação com o contexto 
escolar mais amplo.  Keith 
McAllister.
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. As arestas e os ângulos devem ser chanfrados e os objetos que 

possibilitem que o aluno suba devem ser limitados . Além disso, 

garantir que o professor possa observar os alunos de maneira subtil, 

auxilia no seu bem estar. Em relação aos espaços externos  à sala 

de aula, foi comprovado que as experiências ao ar livre trazem be-

nefícios para os alunos, sendo positivo a sua integração no projeto.

A sala de aula deve ser flexível e ao mesmo tempo garantir 

uma sensação de calma e ordem. Prever áreas adicionais tanto para 

armazenamento do material utilizado nas salas de aula como para 

o espaço pessoal do aluno são fatores a considerar. Também de-

vem ser implantados espaços de casa de banho e de retiro fora das 

salas de aula. Quanto às qualidades sensoriais a iluminação deve 

ser preferivelmente natural e indireta. O aquecimento das salas, se 

possível, deve estar alocado sob o piso, eliminando elementos que 

possibilitem que os alunos subam ou mexam. O posicionamento da 

sala de aula relativamente a outras atividades escolares pode ajudar 

a reduzir os efeitos acústicos causados por áreas desportivas e de 

aulas de música.

A sala de aula é um lugar significativo, onde ocorre o apren-

dizado, e precisa ser pensado de maneira cuidadosa. Reconhecer a 

complexidade do projeto e os desafios que estão envolvidos ao con-

siderar uma estratégia de desenho amigável com pea é o primeiro 

passo para fornecer um ambiente de aprendizagem melhor para os 

alunos autistas. Neste sentido, é fundamental tomar conhecimento 

do projeto pedagógico utilizado pelas ueea, e as qualidades espa-

ciais que estes projetos necessitam.
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A abordagem TEACCH para PEA

A abordagem teacch procura fornecer um ambiente de 

aprendizagem ideal para alunos com pea, considerando as dife-

renças sensoriais e psicológicas. Criada na década de 1970 por Eric 

Schopler, o programa busca promover ambientes de aprendizagem 

estruturados que incentivem o envolvimento e a comunicação com 

base visual. Para isso os alunos são avaliados de forma individuali-

zada, onde as habilidades de cada aluno determinam se o mesmo 

deve ser educado em programas regulares ou em salas de aula espe-

ciais com ambiente físico e currículo disciplinar organizados com 

base nas suas necessidades individuais..

O teacch é orientado por cinco princípios básicos: organi-

zação do ambiente físico, programações visuais, rotinas com flexi-

bilidade, sistemas de trabalho e atividades visualmente estruturas. 

Desenvolver um layout físico apropriado é a primeira etapa para a 

elaboração da sala de aula teacch. A composição do espaço pode 

ser feita através de móveis, estantes, fitas coloridas e tapetes para 

definir as suas áreas junto de dicas visuais para que os alunos sai-

bam qual atividade ocorre em casa parte da sala de aula. O espaço 

deve diminuir a estimulação e as distrações para reduzir ansiedade 

e promover um trabalho mais eficiente. 

 



escala: 1/75planta esquemática sala de aula teacch

corte esquemático sala de aula teacch
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01 - transição
02 - circulo de grupo 
03 - leitura
04 - descanso | lazer

05 - computadores
06 - trabalho em grupo  
07 - trabalho individual
08 - organização

[IM.55]
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Os espaços que compõem a sala de aula teacch são [IM.55]:132

 • Área de transição - devem ser consideradas ao desenvolver a estrutura 

física. É importante que sejam localizadas de forma natural e com pis-

tas e suportes visuais; 

 • Círculo de grande grupo - espaço para atividade de grupos grandes, 

com mobiliário individualizado para cada aluno; 

 • Áreas de leitura - devem ter espaços claramente definidos, com cadei-

ras e travesseiros confortáveis. Os livros devem ficar em exibição onde 

os alunos possam visualizá-los;

 • Áreas de descanso e lazer - uma área descanso neutra para acalmar e 

relaxar o aluno sob estresse. As áreas de lazer devem estar delimitadas 

e ter os brinquedos, ou equipamentos de sem para alunos mais velhos, 

organizados;

 • Área de computadores - área adicional. Estrutura de uma estação de 

computador destinada para apenas dois alunos; 

 • Trabalho em grupo - é importante considerar as dimensões das mesas 

e das cadeiras e as diferentes formas de organização;

 • Trabalho individual - isoladam normalmente têm apenas uma cadeira 

localizada na mesa do aluno;

 • Organização do material - também é importante considerar a orga-

nização dos materiais na sala de aula, para esclarecer as expectativas 

de onde os materiais estão guardados, aumentar a capacidade dos in-

divíduos de serem independentes e, também criar uma rotina e um 

ambiente sistemático e previsível.

132) The Regents of the University of California. (n.d.). ADL102 Evidence-Based 
Practice for ASD Lesson 2.1. California. Retrieved setembro 15, 2020 

[IM.55] A esquerda
Planta e corte esquematicos de 
uma sala de aula TEACCH com as 
àreas necessárias identificadas
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Embora o método teacch funcione melhor em salas de aula 

independentes, ele pode ser implementado em qualquer ambiente 

educacional. Os alunos autistas com desempenho superior, podem 

ser educados em salas de aula regulares ou alternar entre estas 

e as salasteacch. Quando em salas de aula regulares, os alunos 

com pea podem precisar de uma área silenciosa, estar localizados 

perto ou de frente para o professor, e se precisarem mudar de sala, 

ter o mesmo lugar pra sentar em cada sala. A abordagem teacch 
funciona bem com qualquer pessoa com pea, independentemente 

do nível de desenvolvimento. Alguns pais temem que os progra-

mas teacch isolem as crianças com pea, mas na verdade os aju-

da a vivenciar relacionamentos significativos e interações sociais 

agradáveis.133

4.3 A Educação do aluno autista

Um grande problema para as pessoas autistas pode ser a falta 

de motivação e interesse na aprendizagem, uma vez que as tarefas 

escolares podem ser desafiadoras e maçantes para os alunos com 

pea podendo gerar comportamentos com função autorregulatória 

para evitar estas tarefas134. Junto disto, os problemas no processa-

mento sensorial dificultam o foco na aprendizagem. Também é 

importante relembrar que não há dois casos iguais dentro do pea, 

133) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. pp 
115-131

134) Koegel, L. K., Singh, A. K., & Koegel., R. L. (2010). Improving motivation for acade-
mics in children with autism. Journal of autism and developmental disorders, 
40(9), 1057–1066.
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os sintomas variam e, enquanto algumas pessoas apresentam defi-

ciência intelectual ou fala prejudicada, outras pessoas podem não 

apresentar tais sintomas.

Como cada criança é única e o espectro do autismo é amplo, 

as necessidades educacionais são diversas e se relacionam com os 

tipos de deficiência apresentados. Dependendo do nível de defi-

ciência apresentada, os alunos com pea vão à escola para poder 

aprender habilidades que promovam a sua independência futura. 

Assim, é importante garantir que o ambiente de aprendizagem não 

seja perturbador e confuso para todos os utentes, atendendo às ne-

cessidades do grupo sem criar desvantagens para outros.

Como visto nos capítulos anteriores, os ambientes escolares 

muito barulhentos, brilhantes e sem uma organização clara con-

fundem os utentes autistas e acabam por trazer poucos benefícios 

quando estes frequentam a escola. Um ambiente escolar atraente 

e acessível é capaz de promover um sentimento de pertencimen-

to e autoestima nos seus alunos. Modificar o desenho dos espaços 

letivos para estes utentes apresenta melhoras no desempenho da 

aprendizagem, redução dos comportamentos negativos e aumen-

to do foco nas atividades (Mostafa, 2008). Assim, é fundamental 

prover um espaço onde a criança receba uma educação que permita 

que eles atinjam todo o seu potencial.

As crianças com necessidades educacionais especiais, como 

os autistas, participam de atividades adequadas à sua idade e fase 

de escolaridade , com atividades e materiais que podem ser adap-
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tados para suas necessidades, com o apoio de professores assisten-

tes ou monitores especializados sempre que possível. As crianças 

autistas, dependendo de onde se encontram no espectro, podem 

integrar as salas de aulas regulares. Uma variedade de abordagens 

de ensino é usada, e isto acaba por interferir no processo do projeto, 

devido à necessidade de espaços especializados para estas funções. 

De acordo com o Building Bulletin 102, é necessário considerar espa-

ços para135:

 • Apoio à aprendizagem - o suporte de aprendizagem extra pode ser 

fornecido reduzindo o número de alunos por turma, tendo grupos ou 

configurações específicas dentro dessa turma, ou trabalhando separa-

damente em pequenos grupos ou individualmente com uma equipa 

extra;

 • Apoio comportamental– para algumas crianças, trata-se de aprender 

a comunicar e desenvolver habilidades sociais. Para outros, significa 

apoio ou aconselhamento num espaço separado e silencioso que tenha 

um equilíbrio entre privacidade e visibilidade para supervisão;

 • Auxiliares de aprendizagem, TIC e móveis especializados, acessó-

rios e equipamentos – uma variedade de ferramentas de aprendiza-

gem e recursos de ensino, TIC (computadores e tecnologias de acesso), 

ajudas e equipamentos especializados são usados, alguns dos quais são 

volumosos. As crianças podem precisar de móveis, acessórios e equi-

pamentos específicos, como estações de trabalho com altura ajustável;

 • Terapia – terapias como fonoaudiologia, fisioterapia ou hidroterapia 

são utilizadas, principalmente em escolas especiais. O teatro, a arte, a 

135) Building Bulletin 102. (2008). Designing for disabled children and children with 
special educational needs. Guidance for mainstream and special schools. Lon-
don: Department for Children, Schools and Families. P.16
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música e o movimento também podem ser usados como terapia, além 

de serem fornecidos pelo currículo regular;

 • Estimulação multissensorial – o trabalho interativo multissensorial 

usa técnicas de comunicação e linguagem, tarefas táteis e práticas, 

música e movimento, TIC especializada e tecnologia ou recursos de 

luz ou som;

 • Apoio e cuidados pessoais – crianças com necessidades de saúde 

complexas podem ter apoio médico, de saúde e / ou social de uma 

equipe de apoio especializada. Os desenhos precisam garantir que eles 

possam ser tratados com dignidade e respeito e permitir o apoio à fa-

mília e aos cuidadores.

Tendo em conta essas recomendações, os arquitetos que ve-

nham a projetar espaços escolares para pessoas autistas devem ter 

em mente as atividades especializadas necessárias, para permitir 

que o espaço possa servir como apoio para promover uma aprendi-

zagem positiva. 

As decisões que afetam as crianças que frequentam o espaço 

escolar devem considerar essencialmente seus melhores interesses 

nas condições de saúde, bem-estar e segurança. Assim, é preciso 

que não se descrimine os alunos com necessidades educacionais 

especiais e que se faça ajustes para garantir que estes não estejam 

em desvantagem em relação aos outros alunos. 

O projeto arquitetônico, então, deve fornecer um ambiente 

oportuno para que os utentes possam amenizar suas dificuldades 

para aumentar o acesso dos alunos com necessidades especiais ao 

currículo melhorando o ambiente físico. É necessário que os alunos 
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se sintam seguros, pertencentes, capazes e apoiados a participar da 

vida escolar, beneficiando-se de um ambiente saudável para viver e 

aprender de forma digna e respeitosa. 

Portugal: Inclusão ou Escola Especial

Tendo em vista que, as pessoas com autismo apresentam difi-

culdades na interação social, a entrada na vida escolar pode ajudar 

no desenvolvimento desta habilidade, através da interação cuida-

dosa com professores e outros alunos. Ainda que esta possa não 

ser a colocação ideal para todos os alunos do espectro, para muitos, 

aprender em um ambiente regular inclusivo com outros alunos com 

desenvolvimento neurotípico pode apresentar muitos benefícios136.  

Porém, deve-se ressaltar que a sociabilização forçada, mesmo 

em casos de pessoas autistas com mais autonomia, dificilmente 

trará algum benefício para estes alunos. Deste modo, o ensino in-

clusivo não pode ser uma máxima, e cabe aos pais escolher qual o 

tipo de educação seus filhos irão receber (Filipe, 2012).

Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro define 

os “apoios especializados para crianças e jovens com necessidades educa-

cionais especiais permanentes”. Sendo o regulamento do ensino para 

pessoas com pea na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário dos setores público, particular e cooperativo, busca ofe-

recer respostas educativas adequadas ao reconhecer a singularida-

136) Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for Autism 
Spectrum Disorders (1ª ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781315856872. 
Pp.115-116
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de das crianças e jovens dentro do espectro. 

Ao referir-se aos alunos do espectro do autismo, fica estabe-

lecido a criação de Unidades de Ensino Estruturado para o Apoio à 

Inclusão de alunos com pea (ueea) em escolas ou agrupamentos 

escolares, com objetivo de reunir recursos humanos e materiais que 

venham oferecer qualidade educativa para estes alunos. Também 

ficam estabelecidas parcerias com centros de recursos especiali-

zados, com programas específicos com estratégias de educação e 

preparação para a vida pós-escolar..137 Segundo a Direção-Geral da 

Educação, a ueea é 

“um recurso pedagógico formado por ambientes educativos es-

truturados que estejam adaptadas para que estas crianças pos-

sam gradualmente serem integradas no ensino regular, com o 

objetivo de incluir os alunos parcialmente nas turmas e na vida 

da comunidade escolar.”

Junto disto, o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de Julho vem re-

vogar o DL de 2008, e estabelece o direito de cada aluno a uma 

educação inclusiva que “responda às suas potencialidades, expectativas 

e necessidades” e que “proporcione a todos a participação e o sentido de 

pertença em efetivas condições de equidade”. Assim, o Decreto-lei visa 

que cada escola reconheça a diversidade de cada aluno, e encontre 

formas de lidar com suas diferenças, adequando os processos de 

137) Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro do Ministério da Educação. Diário da 
República: Série I, n.º 4 (2008). Obtido em 12 de setembro de 2020. Disponível 
em www.dre.pt
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ensino para atender as suas necessidades através de modelos cur-

riculares flexíveis, do diálogo dos docentes e pais e em medidas de 

apoio à aprendizagem de acordo com as respostas educativas ne-

cessárias para cada aluno. Logo, o modelo de ueea reconfigura-se 

num modelo de Centro de Apoio à Aprendizagem, que combina o 

primeiro, “transformando-se em um espaço dinâmico, plural e agregador 

dos recursos humanos e materiais”.138   

Apesar de prever medidas para tentar incluir as pessoas autis-

tas no ambiente escolar, não há menção às qualidades espaciais que 

este grupo carece. É preciso considerar que o edifício escolar não é 

apenas um volume tridimensional, mas também um ambiente que 

pode apoiar ou afetar de maneira negativa qualquer aluno. 

A localização e a qualidade espacial dos Centros de Apoio 

a Aprendizagem devem ser pensadas cuidadosamente, o mesmo 

acontece com o restante do espaço escolar para dar suporte aos alu-

nos quando eles se deslocam da segurança de suas salas de aula para 

as outras partes do edifício. Deste modo, mesmo que as Unidades 

Escolares acolham crianças dentro do espectro, a escola ainda pode 

se tornar um ambiente hostil para eles quando não se leva em con-

sideram o espaço físico, o que acaba por dificultar a integração e 

distanciar os alunos especiais da aprendizagem.

138) Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de Julho do Ministério da Educação. Diário da Re-
pública: Série I, n.º 129 (2018). Obtido em 12 de setembro de 2020. Disponível 
em www.dre.pt 
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[IM.56] [IM.57]
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5. Dois casos de estudo

Com a investigação realizada nos capítulos anteriores sobre 

os fatores ambientais que influenciam os utentes autistas, é pos-

sível analisar as estratégias foram aplicados em dois edifícios es-

colares. A primeira obra é a Escola fava [IM.56], especializada para 

alunos com pea na Venezuela. A segunda obra é Escola Básica do 

Bom Sucesso [IM.57], inclusiva à alunos com pea na cidade do Porto. 

A escolha das obras, tem como objetivo demonstrar que as estraté-

gias para utentes com pea podem ser aplicadas tanto na concepção 

inicial de um projeto, como na adaptação de um espaço já existente.

As escolas foram analisadas seguindo o The Autism aspectss™ 

Design Index139 e o estudo realizado por McAllister140, para verificar 

se houve a aplicação das estratégias estudadas na concepção dos 

projetos.

139) Mostafa, M. (s.d.). The Autism ASPECTSS™ Design Index. Obtido em Maio de 
2020, de An Architecture for Autism: https://www.autism.archi/aspectss

140) McAllister, K., & Hadjri, K. (2013). Inclusion & the Special Educational Needs 
(SEN) Resource Base In Mainstream Schools: Physical Factors to Maximise Ef-
fectiveness. Support for Learning, 28(2), 57-65. doi:10.1111/1467-9604.12019.

[IM.56] A esquerda
Escola FAVA, Urban-Think Tank. 
Caracas, Venezuela

[IM.57] A esquerda
E.B. Bom Sucesso, CREA. Porto, 
Portugal.
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[IM.58]

Dados do Projeto

Local: Baruta, Caracas, Venezuela
Situação: Construído 
Ano: 2007-2010
Área: 2.700 m²
Cliente: Fundação Autismo em Voz Alta
Projeto: Urban-Think Tank (U-TT) / Alfredo 

Brillembourg & Hubert Klumpner
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5.1 Escola FAVA para crianças com Autismo

A Fundação Autismo em Voz Alta (fava) [IM.58] foi criada 

por um grupo de pais em Caracas, que buscavam que os seus filhos 

autistas tivessem oportunidades educacionais que atendessem às 

suas necessidades, desde a pré-escola até ao 3º ciclo. Através da 

fundação, os pais conseguiram obter de forma gratuita um terreno 

público para a construção do novo edifício escolar, e contrataram o 

escritório u-tt para realizar um projeto que visasse as necessida-

des especiais deste grupo de alunos.141

Os arquitetos Alfredo Brillembourg e Hubert Klumpner, tra-

balharam em conjunto com os psicólogos especialistas da fundação 

para conceber soluções arquitetônicas que atendessem as especifi-

cidades dos alunos. Uma das abordagens importantes que a escola 

deveria ter era ensinar habilidades práticas do cotidiano (higiene 

pessoal, cozinhar, lavar roupa e etc.) para aumentar a independên-

cia futura dos alunos, além de ter foco em manter as crianças ativas, 

e garantir a atenção individual dos professores.142

Este atelier, que se concentra no modo como estratégias ar-

quitetónicas podem promover a mudança social, viu neste projeto 

um desafio para desenvolver um novo modelo de escola, e não sim-

plesmente adaptar um modelo de escola convencional.

141) Urban-ThinkTank. (s.d.). FAVA School for Children with Autism. Obtido de Urban 
- ThinkTank: http://u-tt.com/project/fava-school-for-children-with-autism/

142) Lepik, A. (2011). Social Spiral. DOMUS, 951, 38-45.

[IM.58] A esquerda
Escola Fava para crianças com 
autismo, U-TT. Caracas, Venezuela
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programa

[IM.59]

01 - entrada
02 - jardim das salas
03 - playground
04 - jardim comum
05 - salas de aula

06 - salas creche
07 - gabinetes
08 - aula de música
09 - casas de banho
10 - sala de reunião 

individual
11 - lab. computador
12 - sala de atendimento
13 - sala de reunião principal

14 - lavanderia

15 - cozinha

16 - sala polivalente | ginásio

1º psio

0 1 5 10

2º pisorés do chão
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A estrutura escolar

As instalações recebem 107 alunos com idades compreendi-

das entre 3 e 18 anos, distribuídos em salas com capacidade máxima 

de nove alunos, que são assistidos por três professores em cada sala. 

A escola segue o modelo psicopedagógico cepia que se baseia na 

educação estruturada da metodologia teacch, sistema de comu-

nicação pecs, princípios condutivos da aba e integração sensorial. 

Com isso a escola apresenta uma abordagem integral onde abor-

da-se as áreas de motricidade fina, grossa, cognitiva, comunicação, 

socialização, académica, funcionamento independente, vocacional 

e recreativo. 

A maior parte do programa desenvolve-se verticalmente no 

menor lado do terreno de modo a deixar mais espaço para ativida-

des ao ar livre. O programa principal está distribuído por três pisos. 

No rés do chão, orientado a norte, estão localizadas cinco salas que 

tem ligação com uma área verde comum destinadas aos alunos mais 

velhos. Abriga ainda, voltados para sul, as salas da direção com vista 

para a área de entrada, e uma sala de música com pé direito duplo 

ao final do bloco. Nos pisos superiores encontram-se as salas de 

informática, sala dos docentes, salas de atendimentos individuais e 

uma sala polivalente no último piso. [IM.59]

A rampa que circunda o edifício, sem nunca lhe tocar, é a pre-

missa principal do projeto. Apesar de partilharem a estrutura cons-

trutiva, existe entre a rampa e o volume do edifício um vão. Esta 

estratégia acaba por permitir um distanciamento entre o programa 

e o eixo de circulação, e garantir que não haja distrações entre as 
[IM.59] A esqueda
Plantas baixas, sem escala 
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salas de aula e as atividades externas. Além disso permite que as 

crianças permaneçam ativas ao longo do dia, fornecendo um cami-

nho confortável para os alunos com mobilidade reduzida ou que se 

sintam desconfortáveis ao utilizar as escadas.

A sul, atrás do bloco principal, os arquitetos projetaram uma 

estrutura de piso único confinante com os limites do terreno, que 

abriga as salas de aula para as crianças do infantário. Estas salas, 

assim como as do bloco principal, também se abrem para espaços 

verdes. Contudo, a sala de aula relaciona-se de forma diferente com 

estes espaços, uma vez que, cada sala tem para si um espaço ver-

de independente. Com essa organização do espaço consegue-se o 

maior controlo sobre as crianças mais jovens, cujo senso de segu-

rança e perigo não está ainda tão desenvolvido [IM.60].

0 1 5 10

[IM.60] a cima

Corte AA, sem escala
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Análise da Obra

O projeto apresenta-se de maneira clara, com um desenho 

espacial proporcional, seguindo as proporções do retângulo áureo, 

tanto no desenho dos pisos do bloco vertical quanto no desenho 

das salas de aula do jardim de infância. No que concerne às neces-

sidades proxémicas, as dimensões dos espaços de circulação permi-

tem que as crianças se mantenham ativas durante o dia, garantindo 

uma circulação espaçosa que considera os problemas motores que 

muitas crianças autistas apresentam [IM.61].

Ao mesmo tempo, a distribuição dos programas e a definição 

dos ambientes sensoriais de cada atividade, apresenta uma clareza 

e simplicidade do desenho dos espaços, proporcionando sentimen-

to de calma e ordem para os alunos com pea. Deste modo, as salas 

de aula, que são zonas de baixo estímulo sensorial, encontram-se 

resguardadas nas extremidades dos edifícios. As áreas externas são 

distribuídas junto às salas de aula para proporcionar lazer e rela-

1º psio 2º pisorés do chão

[IM.61] a cima
Análise da proporção dos espaços 
letivos
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alto estímulo
baixo estímulo

espaço de transição
áreas externas | verdes

acesso principal
sequenciamento espacial

xamento durante os intervalos. Simultaneamente, as áreas verdes 

são localizadas junto às áreas de circulação para funcionar como 

espaços de transição. Os espaços de altos estímulos, como a sala 

polivalente e a sala de música que se encontram bem definidos, 

sem interferir com os espaços de baixo estímulo.

A previsibilidade do espaço é garantida pela rota clara ao lon-

go do edifício, funcionando de maneira unidirecional e evitando 

grandes surpresas. Além disso o projeto utiliza cores nas portas 

servindo como identificação e diferenciando as salas de aula das 

demais [IM.62]. Aberturas de janelas nos corredores para as salas per-

mitem que o aluno possa identificar qual espaço ele está a adentrar 

e possa ajustar seus sentidos.. 

A organização espacial da escola oferece limites seguros, per-

mitindo que os alunos se relacionem com os diferentes espaços de 

maneira dinâmica e fluida, oferecendo aos alunos oportunidades 

1º psio 2º pisorés do chão

[IM.62]

[IM.62] a cima

 Análise do zoneamento sensorial, 
espaços de transição e sequencia-

mento espacial
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para brincar e praticar o espaço sem que haja uma sensação de con-

finamento. A conexão entre os espaços externos e as salas de aula 

permite que os educadores possam observar os alunos, de maneira 

que estes não se sintam vigiados. Para garantir a proteção nas ram-

pas do bloco vertical, foram instaladas barras como uma precaução 

necessária para impedir que as crianças escalem os corrimãos onde 

possam cair, se esconder ou se machucar [IM.63, 64].

Como o projeto está localizado numa zona de clima tropical, 

os arquitetos concentraram-se na utilização da ventilação natural 

constante através das muitas aberturas do edifício. Para a proteção 

das salas de aula da luz solar direta foram utilizados brises-solei nas 

fachadas envolvidas pela rampa.

Como as crianças autistas podem facilmente distrair-se, fo-

ram utilizadas cores neutras nas paredes, iluminação sem cintilação 

e vidro fosco para algumas janelas . A abertura das janelas, garante 

[IM.64][IM.63] 

[IM.63] a cima esquerda
Perspectiva do espaço de 
circulação

[IM.64] a cima direita
Portas das salas de aula coloridas e 
com aberturas como estratégia de 
wayfinding. 
Utilização de grades nas rampas 
para segurança dos alunos; brises 
para garantir privacidade e controle 

de iluminação nas salas de aula



132

Para uma arquitetura inclusiva | 

[IM.65]

[IM.67]

[IM.66]
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uma boa iluminação natural e vista para os espaços exteriores dos 

jardins de cada sala de aula, além disso as janelas são posicionadas 

a uma altura que não permite que as crianças tenham uma visão di-

reta para o exterior durante as atividades que requerem foco [IM.65; 

66; 67].

Considerações

 De acordo com a diretora geral da escola, Lic Maria Isabel 

Pereira143, após 10 anos de operação neste edifício, verifica-se que 

em grande parte as necessidades dos utentes autistas são bem 

atendidas. Os espaços são bem proporcionados, com poucos ele-

mentos que possam causar distração aos alunos e garantem que 

estes sejam sempre assistidos pelos educadores.

Porém, é preciso ressaltar que o projeto apresenta duas áreas 

deficitárias: seria necessário prever mais espaço para armazenamen-

to dos materiais e equipamentos utilizados nas atividades com os 

alunos, e um melhor controle de ruído com opções para isolamento 

acústico de determinados espaços.

143) Ver apêndice B.

[IM.65; 66; 67] A esquerda
Salas de aula com janelas amplas 
para boa iluminação natural
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[IM.69]

[IM.68]

Dados do Projeto

Local: Porto, Portugal
Situação: Construído 
Ano: 2010 - 2019
Cliente: Agrupamento Escolar Infante D. Henrique
Projeto: CREA
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5.2 Escola Básica do Bom Sucesso

A Escola Básica do Bom Sucesso, pertencente ao Agrupamento 

Escolar Infante D. Henrique, localiza-se na rua Barbosa du Bocage, 

na cidade do Porto. A escola inaugurada no ano de 1958, foi alvo de 

trabalhos de reabilitação no ano de 2010. 

Aquando da sua construção na década de 1950, a escola foi 

projetada dentro das diretivas do Plano Centenário – um projeto 

de construção de escolas em larga escala, desenvolvido pelo Estado 

Novo, entre 1941 e 1974 [IM.68]. O conjunto era então constituído 

por dois volumes, um para rapazes e outro para raparigas, tendo 

cada um destes volumes seis salas de aula. Cada um destes volumes 

tinha espaço de recreio próprio e entradas independentes. Ao longo 

das décadas seguintes, o conjunto passou por uma série de amplia-

ções e melhoramento [IM.69], das quais se destacam a construção de 

uma área polivalente na parte posterior do bloco orientado a norte 

e um módulo octogonal onde funcionou a cantina.

A estrutura escolar

Em 2010, a escola foi reabilitada pelo atelier de arquitetura 

crea. O projeto incluiu a reabilitação dos edifícios existentes e a 

construção de um bloco de betão pré-moldado que abriga o novo 

jardim de infância. A escola reabriu as atividades no ano letivo 

2019/2020 e, atualmente, a unidade escolar recebe cerca de 300 

alunos do 1ºciclo, e possui uma ueea destinada a crianças com 

pea. Os novos edifícios construídos procuram reordenar a relação 

entre o espaço da escola e o espaço público da rua. Para isso foi 

[IM.68] A esquerda
E.B. Bom Sucesso, após retorno das 
atividades. 

[IM.69] A esquerda
E.B. Bom Sucesso, após retorno das 
atividades.
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[IM.70]

programa

[IM.71]

01 - entrada
02 - sala polivalente | ginásio 
03 - salas creche 
04 - pátio
05 - sala de atendimento 
06 - sala de aula
07 - sala dos professores
08 - casa de banho
09 - balneário
10 - sala teacch
11 - biblioteca
12 - cozinha
13 - refeitório
14 - desporto
15 - gabinetes
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implantado um novo volume perto da entrada que além de receber 

o programa de sala polivalente, serve ainda para receber a chegada 

dos pais e alunos, e relacionar o espaço da escola com a rua enquan-

to resguarda o espaço do recreio. [IM.70; 71]

À esquerda do volume da entrada, foi construído o novo edifí-

cio que faz a ligação com um dos edifícios antigos e abriga as salas 

do Jardim de Infância que estão voltadas a nascente. A orientação 

deste volume e a presença de grandes vãos garantem a introdução 

de luz natural, que proporciona um melhor ambiente para o foco na 

aprendizagem das crianças e para e a influência que isso traz para a 

qualidade do sono. Cada sala tem acesso independente e uma aber-

tura para o recreio. Na parte posterior há o acesso por corredores as 

casas de banho, balneários, uma sala polivalente para os pequenos e 

o acesso para as demais salas de aula das turmas mais velhas.

 O volume que antes abrigava o refeitório foi convertido 

numa biblioteca, e os acessos aos demais edifícios fazem-se através 

de alpendres. No edifício orientado a norte, localizam-se as áreas do 

refeitório e dos balneários, bem como mais três salas para ativida-

des extracurriculares. Nos trabalhos de reabilitação todas as salas 

foram reformadas para garantir melhor aquecimento, ventilação e 

luminosidade. O espaçoso recinto do recreio permite que todas as 

crianças possam conviver e socializar nos intervalos, e conta tam-

bém com com áreas destinadas ao desporto, jogos e estar.
[IM.70] A esquerda
Plantas baixas, sem escala

[IM.71] A esquerda
Cortes, sem escala
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Análise da Obra

A entrevista ao arquiteto André Camelo, do atelier crea - res-

ponsável pelo projeto de arquitetura para a reabilitação da escola-, 

foi pertinente na medida em que se percebeu as principais premis-

sas consideradas neste projeto de reabilitação. O projeto, que inclui 

alunos com pea, foi desenvolvido dentro de uma lógica inclusiva, 

em que o diálogo com a comunidade escolar, pais e psicólogos, pro-

vou-se importante para otimizar as soluções propostas para aten-

der as necessidades específicas dos alunos.

De acordo com o arquiteto André Camelo, para o projeto de 

reabilitação da unidade escolar do Bom Sucesso destacaram-se so-

bretudo duas condicionantes de projeto. Primeiramente, o reduzido 

orçamento disponível para a reabilitação das salas de aula, áreas 

comuns e dos espaços de circulação, que resultou em intervenções 

pontuais e assertivas. A segunda condicionante consistia em rela-

cionar melhor os três edifícios originais do Plano Centenário, am-

[IM.72] [IM.74][IM.73]

[IM.72; 73; 74; 75] a cima
Percurso de entreda ao projeto da 
escola. A sequência de espaços 
consegue transmitir diferentes sen-
sações devido ao jogo de escalas 
dos edifícios
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plificando-os e acrescentando dois novos volumes. Estes últimos 

têm a capacidade articular o novo programa com as áreas disponí-

veis e com as características dos edifícios pré-existentes.

O volume de entrada acaba por redefinir a relação do conjun-

to escolar com o espaço circundante e a rua, uma vez que promove 

momentos de diferentes escalas na descoberta do espaço da esco-

la [IM.72; 73; 74; 75]. Num primeiro momento o volume confere uma 

escala mais próxima do utente garantindo maior controle para o 

acesso do conjunto, posteriormente o espaço da escola é revelada 

com a definição do recreio e o espaço comum da comunidade es-

colar até o atravessamento para os edifícios que se encontram do 

outro lado do terreno paralelos a este volume. 

No que diz respeito aos critérios de observação e controle, a 

organização dos volumes conforma o espaço de recreio de manei-

ra que os educadores possam observar os alunos de modo cons-

[IM.75]
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tante, sem desrespeitar ou invadir o espaço do aluno. Desta forma 

os alunos podem interagir entre si e com o espaço com uma certa 

sensação de autonomia, ajudando a promover um sentido de inde-

pendência [IM.76]. 

Na sua generalidade, os materiais empregues nos trabalhos de 

reabilitação oferecem uma paleta cromática restrita, em que pre-

dominam as madeiras claras e as paredes brancas com poucos por-

menores em cores mais vibrantes [IM. 77; 78; 79; 80]. Tanto em termos 

de redução de pormenores quanto na paleta de materiais, o pro-

jeto diminui a possibilidade de sobrecarga sensorial para o aluno 

com pea, uma vez que estes podem ficar absortos com minúcias, 

proporcionando um ambiente confortável que lhes transmite um 

[IM.77]

[IM.76]
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sentimento de ordem e calma. 

Ademais, a compartimentação dos espaços da escola é defi-

nida pelas qualidades sensoriais correspondente ao programa pro-

posto para cada espaço. Assim, os alunos com pea podem receber 

de cada espaço estímulos sensoriais que os ajudará a compreender 

o que se espera do utente em cada espaço.

Nos espaços dedicados estritamente aos alunos autistas, o 

atelier decidiu manter a ueea onde se já se encontrava. Está opção 

provou-se compatível com o zoneamento sensorial proposto por 

Mostafa (2014). A localização da sala ueea numa zona de baixo 

estímulo promove um ambiente tranquilo para os alunos autistas, 

[IM.78] [IM.79] [IM.80]

[IM. 76] A esquerda em cima
Diagrama que demonstra todas as 
possíbilidades de observação, por 
parte dos docentes ao espaço da 
escola.

[IM.77;78;79;80] a direita em 
cima
Utilização de paleta restrita, com 
materiais que oferecem baixo estí-
mulo e conforto nas àreas da sala 
de aula



Alto estímulo
Baixo estímulo
Espaço de transição
Áreas externas | verdes
Acesso principal
Sequenciamento espacial
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[IM.81]

[IM.82] [IM.83]

0 5
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com a vantagem desta sala poder tirar partido do espaço correspon-

dente ao vestíbulo de entrada do edifício pré-existe corresponden-

te a fase do Plano Centenário, que acaba por servir como um espaço 

de transição entre o recreio e o bloco das salas de aula [IM.81]. 

Foi previsto um espaço dentro da ueea destinado para a in-

serção de um módulo que serve como sala Snoezelen [IM.82; 83]. O 

ambiente sensorialmente neutro da “caixa” pode ser utilizado de 

maneira informal para que os alunos possam apaziguar e filtrar os 

estímulos sensoriais do espaço circundante, ou ser personalizado 

pelo utente para fornecer a entrada sensorial necessária. Além dis-

so, devido ao reduzido orçamento, optou-se por manter o piso já 

existente da ueea, visto que garantia isolamento acústico, com-

plementando-se com a instalação de novas placas acústicas no teto, 

uma vez que as atividades realizadas na sala necessitam de maior 

foco.  Outra estratégia realizada pelo escritório foi a criação de um 

pequeno jardim para a ueea, garantindo um espaço reservado aos 

alunos com pea onde as crianças podem brincar nos intervalos.

Considerações

Apesar do projeto de intervenção na E.B. do Bom Sucesso não 

ter como foco principal a adequação do espaço para os alunos com 

pea, os fatores físicos do ambiente apresentam equilíbrio nas re-

lações dos materiais, iluminação e observação dos alunos. Além de 

apresentar redução de pormenores, de materiais e cores, que facili-

tam a relação e interação do aluno com todos os espaços da escola.

[IM. 81] A esquerda em cima
Zoneamento sensorial, da área 
onde a UEE se insere.

[IM.82; 83] A esquerda embaixo
Sala Snoezelen
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[IM.84]
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6. A escolha do Obra

A análise realizada nos capítulos anteriores serviu para 

formular uma base teórica para elaboração de um projeto de in-

tervenção numa escola inclusiva para crianças com pea na ci-

dade do Porto. Para a escolha do objeto consultou-se a lista de 

Agrupamentos Escolares que faziam parte da rede de ueea. Foram 

identificadas três unidades escolares na cidade do Porto: a Escola 

Básica do Campo 24 de Agosto, pertencente ao Agrupamento de 

Escolas Alexandre Herculano; e a Escola Básica do Bom Sucesso 

e a Escola Básica Gomes Teixeira do 2.º 3.º ciclo, pertencentes ao 

Agrupamento de Escolas de Infante D. Henrique.

Das escolas identificadas, a Escola Básica do Bom Sucesso so-

freu processo de intervenção recentemente. E por isso, serviu como 

objeto de estudo nesta dissertação. A escola Gomes Teixeira [IM.84], 

por fazer parte do mesmo agrupamento da Escola do Bom Sucesso 

e pelo facto de os professores se terem mostrado disponíveis ao diá-

logo, acabou por ser a escola escolhida como objeto de intervenção.

[IM.84] A esquerda
Planta da Advance School for 
Developing Skills of Special Needs 
Children em Qattameya, Cairo. 
É o primeiro edifício em todo o 
mundo a ser projetado usando a 
Teoria de Design Sensorial e seu 
conseqüente Autism ASPECTSS 
Design Index, de Magda Mostafa.
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6.1  A Escola Básica Gomes Teixeira

A E.B. Gomes Teixeira encontra-se numa zona central da cida-

de do Porto, pertencente a União das Freguesias de Lordelo do Ouro 

e Massarelos, localizada junto à Praça da Galiza. A escola faz parte 

do Agrupamento Escolar Infante D. Henrique, que conta ainda com 

mais três unidades escolares144, nas quais frequentam uma média 

de 31 alunos com pea, desde os 4 até aos 16 anos de idade.

Inaugurada a 19 de outubro de 1952, a unidade escolar home-

nageia no seu nome o primeiro reitor da Universidade do Porto - Dr. 

Francisco Gomes Teixeira. A escola surgiu da necessidade de distri-

buir escolas técnicas elementares no Porto, devido à necessidade 

de abrigar centenas de alunos que desejavam continuar os estu-

dos após o ensino primário, e “descongestionar a frequência da Escola 

Industrial Infante D. Henrique, promovendo nesta a utilização convenien-

te das instalações para o ensino puramente profissional.”145 

A escola acolhe, hoje, os 2º e 3º ciclos do ensino básico, pos-

suindo também duas ueea. Sendo considerada uma das escolas de 

referência para crianças e jovens com autismo na cidade do Porto, 

no presente ano letivo a escola frequentam esta escola 18 estudan-

tes autistas [IM.85]. De acordo com a Profª Olga Sá, responsável pe-

los alunos com pea, todos os alunos frequentam as aulas regulares 

144) O Jardim de Infância Barbosa du Bocage para educação pré-escolar, a Escola 
Básica Bom Sucesso para educação do 1.º ciclo e a Escola Secundária Infante 
D. Henrique para educação do ensino secundário e profissional.

145) Secretaria-Geral da Educação e Ciência. (1950). Escola Técnica Elementar Go-
mes Teixeira. Memória Descritiva e Justificativa. Porto. Retrieved 10 2020, from 
http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/database/escola.php?id=90. p.5
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com os seus pares, não existindo turmas especiais. Cada turma, com 

uma média de 20 a 24 alunos, recebe um aluno com pea. Contudo, 

“alguns alunos com pea, nomeadamente os casos mais graves, para além 

de disciplinas que frequentam na turma, usufruem igualmente de resposta 

especializada no centro de apoio à aprendizagem.” 146

Neste sentido, afigurou-se como primordial a necessidade de 

compreender o edifício como um todo, para assim conseguir uma 

proposta de intervenção que não se concentre somente nas ueea. 

As visitas à escola em estudo e as conversas com a professora Olga Sá 

e o professor Telmo147  mostraram-se pertinentes ao entendimento 

de quais características do edifício são favoráveis ou desfavoráveis 

aos utentes com pea, e de que forma se poderá intervir na escola 

procurando igualmente incluir o resto da comunidade escolar.

146) Os alunos com PEA podem seguir o currículo da turma ou então ter um currí-
culo individualizado que compreende as disciplinas de Português, de Matemá-
tica, de Atividades de Vida Diária, de Ecologia, Oficina de Expressões, Oficina 
de Culinária, Comunidade. Ver Anexo C.

147) Coordenador da Unidade Escolar Gomes Teixeira, professor de Desporto, que 
guiou e ajudou durante a visita à escola.

[IM.85] A cima
Planta da Advance School for 
Developing Skills of Special Needs 
Children em Qattameya, Cairo. 
É o primeiro edifício em todo o 
mundo a ser projetado usando a 
Teoria de Design Sensorial e seu 
conseqüente Autism ASPECTSS 
Design Index, de Magda Mostafa.
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6.2 Condicionantes 

A implantação do edifício busca conformar de melhor ma-

neira a composição dos volumes em relação à malha urbana envol-

vente, enquanto liberta o mais possível espaço para um recreio.148 

O conjunto do edifício é formado por três blocos, que abrigam di-

ferentes programas: o bloco (a), implantado à cota 66,10m; o bloco 

(b), à cota 66,10m e implantado ao longo da rua do Campo Alegre 

é o volume que recebe  o ginásio; e o bloco (c) localizado na par-

te posterior do terreno, à cota 72,25m, originalmente destinado às 

oficinas previstas no projeto original [IM.86].  Devido a topografia, 

o bloco destinado às oficinas encontra-se implantado numa cota 

superior aos demais.

A articulação dos blocos é feita por um volume que busca dar 

unidade arquitetónica ao conjunto, ao conectar os blocos (a) e (b) 

e de onde se prolonga uma galeria aberta que liga o conjunto ao 

bloco (c), servindo também como abrigo para o recreio. Na consul-

ta da Memória Descritiva e dos desenhos de projeto da escola foi 

constatado, durante as visitas ao edifício, divergências entre o espa-

ço existente com o que foi proposto inicialmente. A destacar que o 

volume da articulação dos blocos corresponde a dois pisos, mas que 

originalmente estava previsto para servir como uma passagem - de 

somente um piso - para as oficinas.

148) Secretaria-Geral da Educação e Ciência. (1950). Escola Técnica Elementar Go-
mes Teixeira. Memória Descritiva e Justificativa. Porto. Retrieved 10 2020, from 
http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt/database/escola.php?id=90. p.8

[IM.86] a esquerda
Fotometria da implantação, esc 
1:1500
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A escola foi construída sob alçada da Junta das Construções 

para o Ensino Técnico e Secundário do mop, seguindo as diretrizes 

do Plano dos Centenários149 . Pode reconher-se tais características 

deste plano na fragmentação do programa por três blocos, cada um 

deles correspondendo a uma distribuição funcional do programa, 

bem como na forma que cada bloco veio a tomar - planta retan-

gular, cobertura em telhado de quatro águas, de telha vermelha e 

com beiral nos blocos (a) e (b), enquanto no bloco (c) a cobertura 

apresenta lanternins para iluminação das salas. O edifício apresen-

ta fachadas austeras no estilo “Português Suave”, e com decoração 

em cantaria de granito [IM.87; 88; 89; 90; 91].

149) Promulgada a 17 de dezembro de 1940, a Lei n.º 1985, integrada no Orçamento 
Geral do Estado para 1941, que, no seu artigo 7.º, prevê a execução de um plano 
geral da rede escolar, que denomina como sendo dos “Centenários”. Em: Tere-
no, P. (2016). Grupos Escolares construídos ao abrigo do Plano dos Centenários 
em Lisboa — 1944-1961. Retrieved novembro 05, 2020, from Sistema de Infor-
mação para o Património Arquitectónico: http://www.monumentos.gov.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPAInventory.aspx?id=0e28f969-9077-4e14-9370-8059272e-
8f3f

0 10 20
[IM.88] 

[IM.87] a cima esquerda
Alçado sul, esc 1:750

[IM.88] a cima direita
Alçado Norte, esc 1:750

[IM.89; 90; 91] a esquerda
Fotos da época de construção da 
escola.
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PROGRAMA:
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[IM.92] Planta 1º piso, esc 1:500
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[IM.93] Planta 1º piso, esc 1:500
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PROGRAMA:

00- ÁTRIO

01- SECRETARIA

02- GAB. COORDENADOR

03- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

04- I.S. DO PESSOAL

05- GAB DIRETOR DE TURMA

06- SALA DE REUNIÃO

07- BIBLIOTECA

08- POSTO MÉDICO

09- ARRUMO

10- SALAS TIC

11- OPEN SPACE

12- LOJA DO ALUNO

13- CAFETERIA/POLIVALENTE

14- CANTINA

15 - COZINHA

16 - ÁREA TÉCNICA

17- BALNEÁRIOS

18- GINÁSIO

19- LABORATÓRIO

20- SALA DE PREPARAÇÃO

21- SALA DE EDUCAÇÃO VISUAL

22- SALA DE AULA

23- SALA DE MÚSICA

24- SALA DOS PROFESSORES

25- AUDITÓRIO

26- ARRECADAÇÃO

27- SALA TEACCH

28- SALA SNOEZELEN

29- TERAPIA OCUPACIONAL

30- PÁTIO INTERNO

31- SALA DE OFICINAS

32- GAB. TERAPIA DE FALA / 

       PSICÓLOGO

[IM.94] Planta 1º piso, esc 1:500

[IM.94]
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A entrada está localizada na extremidade direita do bloco (a) 

- na Praça Galiza, próxima à interseção desta com a rua Júlio Dinis 

- é servida de um vestíbulo para receção dos alunos, abriga as ins-

talações administrativas e cantina a norte e laboratórios voltados 

a sul no 1º piso. O bloco, composto por três pisos, é dimensionado 

de acordo com a métrica das salas de aula (8m x 6m). Por sua vez, 

estas salas são distribuídas nos 2º e 3º pisos, orientadas a sul para 

aproveitar a maior exposição de luz solar, e proteção dos ventos 

fortes. O acesso a cada sala consegue-se através de um corredor 

central bastante largo (3,5m). Para iluminar o corredor recorreu-se 

à luz natural vinda das salas de aula, que perpassa através de janelas 

altas abertas nas paredes voltadas a sul em todos os pisos. Para nor-

te, abrem-se no 2º e 3º pisos as salas dos professores e a biblioteca 

[IM.95, 96, 97, 98].

Quanto à materialidade do bloco (a), nota-se a predominân-

cia nas salas de aula dos soalhos de madeira e pintura branca nas 

paredes, enquanto nos corredores é utilizado ladrilhos hidráulicos 

no piso e lambrins de azulejos. Segundo a Memória Descritiva do 

projeto soube-se que o método construtivo é “constituído por pare-

des de alvenaria e pisos de betão armado incluindo o último tecto onde se 

apoiam os escoramentos de madeira do telhado.”

[IM.95] A direita
Sequência de fotos do Rés do Chão: 

átrio (A;B), sala (C), refeitório (D)

[IM.96] A direita
Sequência de fotos do 1º Piso: 

corredor (E), sala de aula (F), sala 
dos professores (G)

[IM.97] A direita
Sequência de fotos do 2º Piso: 

biblioteca (H), corredor (I), 
instalações sanitárias(J), sala de 

aula (K)

[IM.98] A direita
Peças Gráficas do Bloco A: Planta 

1º, 2º e 3º piso e cortes, esc 1:500
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[IM.98] 
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O bloco (b), destinado às aulas de educação física, compõe-

-se de dois pisos. O primeiro piso abriga os balneários, um pe-

queno auditório, a cozinha e as suas dependências, e o refeitório. 

Neste último espaço encontra-se uma pintura a fresco intitulada 

“Divertimento infantil” executada pelo Mestre Júlio Resende, an-

tigo professor nesta escola.  No segundo piso estão localizados o 

gabinete do professor de ginástica, o ginásio que também pode ser 

utilizado como sala polivalente e uma grande área de arrecadação 

na parte posterior ao palco, por onde é possível acessar uma saída 

de emergência para o exterior [IM.99, 100, 101].

A estrutura deste bloco apresenta lajes vigadas de betão ar-

mado para suportar o grande vão. Nos primeiros pisos, nas paredes 

das áreas dos balneários e na cantina, são utilizados ladrilhos hi-

dráulicos e azulejos com gravuras que representam o imaginário 

ideológico do período do Estado Novo. O revestimento do piso su-

perior, assim como no bloco (a), é  nas salas de aula apresenta soa-

lho de madeira e paredes brancas. O teto do ginásio é de fasquiado 

fixado a estrutura de madeira das asnas.

[IM.99] A esquerda
Peças Gráficas do Bloco B: Planta 1º 
e 2º piso e cortes, esc 1:500

[IM.100] A esquerda
Sequência de fotos do Rés do Chão: 
balneário (L), refeitório (M),azulejos  
originais (N), refeitório (O), 
“Divertimento infantil” por Mestre 
Júlio Resende (P)

[IM.101] A esquerda
Sequência de fotos do 1º Piso: 
ginácio (Q), revestimento do piso(R)
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A articulação do bloco (a) e do bloco (b) desenvolve-se em 

dois pisos. No segundo piso o corredor do bloco das salas de aula 

estende-se, conectando diretamente para a entrada do ginásio.  Ao 

longo deste corredor distribuem-se os gabinetes de atendimento 

voltadas a sul, e a sala de música voltada a norte. A iluminação na-

tural do corredor é garantida pelo uso da mesma estratégia utiliza-

da nos corredores das salas de aula. No primeiro piso encontra-se 

um grande vestíbulo, iluminado por grandes janelas orientadas a 

sul, onde se localizam as casas de banho voltadas a norte e a ligação 

para a galeria que conecta com as salas do bloco das oficinas [IM.102, 

103, 104].

[IM.102] A direita
Sequência de fotos do Rés do Chão: 
átrio (S), cobertura do recreio (T; U)

[IM.103] A direita
Sequência de fotos do 1º Piso: 

corredor (v)

[IM.104] A direita
Peças Gráficas da Articulação entre 
os Blocos A e B: Planta 1º e 2º piso e 

cortes, esc 1:500
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Ao passar pela galeria, que se abre para o recreio e campos 

desportivos abertos, chega-se a circulação vertical que leva um con-

junto de 7 de salas justaposta onde, no projeto original, funciona-

vam as oficinas. Cada sala é formada por um conjunto construtivo 

de empenas de alvenarias e estrutura de betão armado que supor-

tam a cobertura. Na parte central da cobertura de cada sala, abre-se 

um lanternim que traz luz para o interior [IM.105, 106]. 

Devido às novas necessidades do espaço escola, alguns es-

paços tiveram as suas funções alteradas. Nomeadamente, as duas 

primeiras salas para a instalação das ueea, e as quatro últimas para 

as salas de educação visual.  As salas da ueea, são divididas por pa-

redes divisórias com vidros fixos no topo para poder aproveitar ao 

máximo a iluminação vinda dos lanternins. Os corredores da ueea 
têm piso em ladrilho hidráulico, enquanto as salas possuem piso 

em linóleo.

[IM.105] A esquerda
Peças Gráficas do Bloco C: Planta 1º 
e cortes, esc 1:500 
[IM.106] A esquerda
Sequência de fotos do Bloco C: 
vista externa (X), galeria (W), sala 
UEEA (Y), sala de educação visual 
(Z)
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Zona de Baixo Estímulo

Zona de Alto Estímulo

Zona de Transição

Área em desuso

Acesso Principal[IM.107]
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6.3 Análise da Obra

Conjugando a recolha bibliográfica, com o contacto com a 

realidade da escola - através das visitas e do diálogo como os pro-

fessores -, foi possível desenvolver uma análise crítica sobre a qua-

lidade espacial do espaço escolar da e.b. Gomes Teixeira.

Partindo de uma análise do zoneamento sensorial da escola 

[IM.107], verifica-se que há, no geral, uma boa definição das diferen-

tes zonas de estímulo ao longo de toda a escola com algumas res-

salvas. O acesso às diferentes zonas sensoriais não é feito de forma 

direta e gradual, necessitando percorrer um caminho demasiado 

longo, consequência do distanciamento do ponto de entrada no 

edificado próximo à extremidade sudeste do bloco (a). Para além 

disso, a localização de alguns programas no edifício não se configu-

ra como uma boa opção, quando se considera os níveis de estímu-

los induzidos por cada programa. A localização dos laboratórios no 

primeiro piso, próximo a áreas de alto estímulo, como a cafeteria, 

não se configura como uma boa opção. O mesmo para a localização 

dos gabinetes e sala dos professores inseridos em uma área predo-

minante de baixo estímulo. Outro ponto destacado é o ginásio, que 

divide sua área com a sala polivalente.

Ainda sobre a distribuição programática pelos vários blocos, 

é necessário destacar a escassez de casas de banho destinadas aos 

alunos. Além dos balneários localizados próximos do espaço de re-

feitório, existem dois outros conjuntos de casa de banho destina-

dos aos alunos, um na transição do vestíbulo para a galeria exterior 

[IM.107] A esquerda
Análise do Zoneamento sensorial 
da E.B. Gomes Teixeira
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[IM.110][IM.108]
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e outro de uso exclusivo da ueea. Apesar da posição central que 

o maior conjunto de instalações sanitária ocupa, não chegam para 

promover uma distribuição ponderada deste programa.

As condições físicas do edifício apresentam algumas pato-

logias como infiltrações nas fachadas exteriores e cobertura das 

galerias [IM.108,109], pisos das salas de aula sem manutenção, além 

de salas e espaços externos não utilizados que acabam por funcio-

nar como espaços de arrumos. Além da degradação das instalações, 

uma das razões de descontentamento dos professores no que se 

refere às instalações é a falta de conforto térmico nas salas de aula, 

que resulta da degradada caixilharia de vidro simples utilizada das 

fachadas voltadas para a Praça da Galiza. 

A situação é agravada pela falta de isolamento térmico nas 

paredes e pela dificuldade na manutenção do sistema de aqueci-

mento da escola. Para mais, apesar da implantação do conjunto 

do edificado conseguir uma exposição solar relativamente bené-

fica nas salas de aula, a dimensão da fenestração e a ausência de 

meios de controle da quantidade de luz que incide dentro das salas 

dificulta a utilização de novas tecnologias de ensino, como com-

putadores  e quadros interativos. Recorrentemente, os professores 

vêm-se obrigados a recorrer a situações precárias para contornar 

esta situação [IM.110].

[IM.108] A esquerda
Infiltração na cobertura da galeria
[IM.109] A esquerda
Mau estado da chegada a UEEA
[IM.110] A esquerda
Salas de aula utilizando sacos de 
lixo para controlar a entrada de luz.



[IM.111] [IM.112]

[IM.116]

PROGRAMA:

01- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

02- SALA TEACCH

03- SALA SNOEZELEN

04- TERAPIA OCUPACIONAL

05- SALA DE OFICINAS

06- GAB. TERAPIA DE FALA / 

       PSICÓLOGO

01

02

04

01 03

05
06

06

[IM.113]

172

Para uma arquitetura inclusiva | 
N

0 51 10



[IM.113] [IM.114] [IM.115]

173

6 | A escolha da Obra

As ueea estão isoladas do edifício central por não haver es-

paços disponíveis nas outras instalações. No geral o edifício con-

segue responder bem às necessidades dos alunos com pea. No 

entanto, no que toca os espaços da ueea, considerou-se que estes 

espaços são subdimensionados [IM.111], com uma distribuição de es-

paços que não permite uma boa visibilidade dos alunos na unidade 

[IM.112. Para resolver a divisão das salas e a iluminação natural, que é 

obtida exclusivamente pelos lanternins, foram utilizadas divisórias 

com caixilharia acima das portas. As caixilharias usadas nas pare-

des divisórias das salas da ueea são fixas, o que coloca entraves à 

boa ventilação dos espaços. Numa das visitas à escola verificou-se 

que houve a necessidade de retirar módulos de caixilharia para per-

mitir uma ventilação eficiente e que respondesse às restrições que 

a pandemia de covid-19 veio impor [IM.113]. Existe uma carência 

de espaços especializados para atividades com os alunos com pea 

como cozinha adaptada para atividades funcionais [IM.114; 115], um 

espaço para relaxamento, onde os alunos em sobrecarga senso-

rial possam se acalmar e uma sala de estimulação sensorial – sala 

Snoezelen. [IM.116]

[IM.111] A cima
Sala de aula TEACCH
[IM.112] A cima
Corredores com janelas altas para 
aproveitar a iluminação vinda dos 
lanternins.
[IM.113] A cima
Alguns vidros foram retirados por 
conta da pandemia do COVID-19
[IM.114; 115] A cima
Cozinha mal adaptada para as 
necessidades dos utentes
[IM.116] A esquerda
Planta da UEEA, esc 1:200 
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7. A proposta

As propostas de intervenção no edifício, buscaram alterar o 

mínimo possível o espaço existente. Primeiramente apresenta-se 

uma reorganização do zoneamento sensorial, e de seguida vão se 

enunciando propostas de intervenção pontuais à medida que se 

enunciam os problemas que as motivaram.

Após a análise do zoneamento sensorial é proposto a altera-

ção da entrada principal da escola para o volume que faz a arti-

culação dos três blocos [IM.117]. Ao localizar a entrada neste ponto 

do edifício, é possível direcionar os alunos através de três eixos de 

distribuição, reduzindo a distância entre os programas e garantindo 

a clareza na distribuição das rotas, ajudando o usuário a se orien-

tar. Os programas que correspondem às zonas de maior estímulo 

foram agrupados e separados das zonas de baixo estímulo, buscan-

do concentrá-los no primeiro piso da escola junto à entrada, ou de 

maneira isolada.
[IM.117] A esqeurda
Nova proposta para Implantação, 
com alteração da entrada à E.B. 
Gomes Teixeira
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Zona de Baixo Estímulo

Zona de Alto Estímulo

Zona de Transição

Área em desuso

Acesso Principal

[IM.118] A esqeurda
Alteração do Zoneamento sensorial 
da E.B. Gomes Teixeira



[IM.119] 
Planta de Vermelhos e Amarelos 
Rés-do-chão, esc 1:500
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Rés-do-chão, esc 1:500
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PROGRAMA:

00- ÁTRIO

01- SECRETARIA

02- GAB. COORDENADOR

03- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

04- I.S. DO PESSOAL
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[IM.121] 
Planta de Vermelhos e Amarelos 
1º Piso, esc 1:500
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[IM.122] 
1º Piso, esc 1:500

PROGRAMA:

00- ÁTRIO

01- SECRETARIA

02- GAB. COORDENADOR

03- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

04- I.S. DO PESSOAL

05- GAB DIRETOR DE TURMA

06- SALA DE REUNIÃO

07- BIBLIOTECA

08- POSTO MÉDICO

09- ARRUMO

10- SALAS TIC

11- OPEN SPACE

12- LOJA DO ALUNO

13- CAFETERIA/POLIVALENTE

14- CANTINA

15 - COZINHA

16 - ÁREA TÉCNICA

17- BALNEÁRIOS

18- GINÁSIO

19- LABORATÓRIO

20- SALA DE PREPARAÇÃO

21- SALA DE EDUCAÇÃO VISUAL

22- SALA DE AULA

23- SALA DE MÚSICA

24- SALA DOS PROFESSORES

25- AUDITÓRIO

26- ARRECADAÇÃO

27- SALA TEACCH

28- SALA SNOEZELEN

29- TERAPIA OCUPACIONAL

30- PÁTIO INTERNO

31- SALA DE OFICINAS

32- GAB. TERAPIA DE FALA / 

       PSICÓLOGO
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[IM.123] 
Planta de Vermelhos e Amarelos 
2º Piso, esc 1:500
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[IM.124] 
2º Piso, esc 1:500

PROGRAMA:

00- ÁTRIO

01- SECRETARIA

02- GAB. COORDENADOR

03- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

04- I.S. DO PESSOAL

05- GAB DIRETOR DE TURMA

06- SALA DE REUNIÃO

07- BIBLIOTECA

08- POSTO MÉDICO

09- ARRUMO

10- SALAS TIC

11- OPEN SPACE

12- LOJA DO ALUNO

13- CAFETERIA/POLIVALENTE

14- CANTINA

15 - COZINHA

16 - ÁREA TÉCNICA

17- BALNEÁRIOS

18- GINÁSIO

19- LABORATÓRIO

20- SALA DE PREPARAÇÃO

21- SALA DE EDUCAÇÃO VISUAL

22- SALA DE AULA

23- SALA DE MÚSICA

24- SALA DOS PROFESSORES

25- AUDITÓRIO

26- ARRECADAÇÃO

27- SALA TEACCH

28- SALA SNOEZELEN

29- TERAPIA OCUPACIONAL

30- PÁTIO INTERNO

31- SALA DE OFICINAS

32- GAB. TERAPIA DE FALA / 

       PSICÓLOGO
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[IM.125] A esquerda
Corte pela nova entrada da escola, 
escala 1:250
[IM.126] A baixo
Perspectiva do novo espaço de 
receção dos alunos
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O acesso ao edifício é feito através de um percurso em rampa 

que conduz a um novo átrio de entrada, que funciona como ele-

mento articulador dos diferentes volumes. Para isto propõe-se reti-

rar as instalações sanitárias, criando um amplo espaço de chegada 

com vista para as diferentes direções que os alunos podem tomar. 

Junto deste espaço de receção e de distribuição estão localizadas a 

secretaria e loja do aluno [IM.125, 126].

O eixo que conduz aos espaços letivos do bloco (a), distribui 

os programas administrativos ao longo do corredor do primeiro 

piso chegando aos espaços de biblioteca e aprendizagem informal. 

Esta estratégia procura criar uma transição suave para um espaço 

mais calmo que leva as escadas de acesso aos pisos de sala de aula. 

Os pisos superiores deste bloco são reservados para a zona de baixo 

estímulo, onde foram distribuídas salas de aula, laboratórios e salas 

de educação visual. Nos 2º e 3º pisos as salas de aula foram manti-

das no mesmo local, com a implantação dos laboratórios e salas de 

educação visual sempre voltados a norte.
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[IM.127] A cima
Axionométria da estrutura modular 
do espaço de transição entre os 
corredores e as salas de aula.rece-
ção dos alunos
[IM.128] A esquerda
Perspectiva do módulo de transição 
vista do corredor
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Como todos os alunos frequentam as aulas regulares, nas 

zonas de circulação das áreas letivas foram criados módulos que 

servem como espaços intermédios para a transição dos corredores 

para as salas de aula. Estes módulos procuram criar um espaço de 

transição onde os alunos com pea podem calibrar seus sentidos an-

tes de entrar para as salas [IM.127, 128]. O módulo em forma de caixa 

adentra as salas, garantindo um pequeno espaço de estar à entrada. 

Como método construtivo foi escolhido a madeira por apresentar 

um bom isolamento acústico, transmitir uma sensação de conforto, 

ser de fácil construção e baixo custo.

Nas salas de aula propõe-se a renovação dos atuais revesti-

mentos de piso e parede. Para dar unidade ao elemento do módulo 

de transição é proposto a instalação de armários e cacifos na parede 

que faz a divisão com o corredor, utilizando uma paleta de cores 

pastéis para pintura da marcenaria. A redução do pé direito do es-



[IM.129] A esquerda
Corte pelas salas de aula,
escala 1:250
[IM.130] A baixo
Perspectiva do módulo de transição 
visto de dentro da sala de aula.
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paço útil da escola para 3m, além de tornar o ambiente mais acon-

chegante, permitirá a recolocação de infraestruturas adicionadas 

posteriormente, como cabos de internet, e ainda a introdução de 

sistema avac para melhorar a ventilação dos espaços [IM.129, 130]. 

Como solução para o problema de excesso de iluminação e conforto 

térmico dentro das salas, é proposto a utilização de caixilharia de 

vidro duplo, isolamento térmico nas paredes de alvenaria de tijolo e 

o uso de estores de rolo do tipo blackout.

Ao percorrer o espaço de circulação do 2º piso do bloco (a), 

chega-se à sala de música e sala dos professores, recolocados sobre 

o mezanino com vista para o vestíbulo de entrada. Ao fim do cor-

redor encontra-se o acesso ao bloco (b), que agora passa a abrigar 

um auditório, no espaço onde antes se encontrava o ginásio, com 

arquibancadas retráteis, podendo servir como sala polivalente. Os 

espaços destinados às refeições foram agrupados numa só zona, 

concentrando as áreas de cantina e refeitório de maneira adjacente. 
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[IM.131] A cima
Corte passando pelo ginásio e 
pátio onde se encontra a horta 
pedagógica, ess 1:250

[IM.132] A esquerda
Vista da galeria para dentro do pátio 
da UEEA
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De volta ao vestíbulo de entrada, a cobertura da galeria di-

reciona os alunos para o bloco (c) e para o recreio. É proposto a 

implantação de um novo ginásio desportivo e balneários próximos 

ao espaço de recreio à cota 66,20m. Seguindo a métrica do piso 

superior, o ginásio ocupa a área correspondente às 3 salas ao fim da 

galeria. Com pé direito de 10,10m, a iluminação do ginásio é garan-

tida pelos lanternins da estrutura existente [IM.131]. A galeria que 

antes direcionava para as salas de educação visual, passa a confor-

mar uma montra para as diferentes atividades realizadas tanto no 

ginásio, quanto na ueea [IM.132].
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[IM.133] A cima
Corte passando pela UEEA, 
mostrando a relação com a galeria, 
esc 1:250 
[IM.134] A esquerda
Planta da nova UEEA, esc. 1:200
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A proposta para a ueea parte da ampliação do espaço exis-

tente, destinando a este, no segundo piso do bloco (c) [IM.133]. A 

distribuição do programa é feita seguindo a métrica da estrutura 

existente, concentrando os programas nos limites da construção a 

fim de liberar um amplo espaço onde as crianças possam circular 

e os professores possam ter uma boa vigilância destes. Para garan-

tir uma melhor iluminação e ventilação da unidade, foram abertos 

dois pátios internos que fazem ligação com as diferentes salas do 

programa [IM.134].

0 51 10

PROGRAMA:

01- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

02- ARRECADAÇÃO

03- SALA TEACCH

04- SALA SNOEZELEN

05- TERAPIA OCUPACIONAL

06- PÁTIO INTERNO

07- SALA DE OFICINAS

08- GAB. TERAPIA DE FALA / 
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[IM.135] A baixo
Perspectiva da nova UEEA

200

Para uma arquitetura inclusiva | 



201

7 | A proposta

No espaço de entrada encontra-se um módulo de madeira 

que abriga a sala Snoezelen, e ainda serve como espaço expositi-

vo dos trabalhos dos alunos e um local de descanso [IM.135]. A sala 

de metodologia teacch, fica reservada do restante do programa, 

próxima das casas de banho e balneário, sendo iluminada pelas ja-

nelas altas da construção. A sala de terapia ocupacional tem acesso 

a um pátio onde as crianças podem fazer atividades ao ar livre. Uma 

grande sala está localizada na divisão entre a ueea e o ginásio, iso-

lando acusticamente o espaço com cozinha adaptada para ativida-

des funcionais e um espaço de convívio que pode ser adaptado para 

melhor se adequar às atividades propostas. A maior sala da unidade 

tem vista para os dois pátios, tendo acesso direto ao pátio que abri-

ga uma horta pedagógica. 

A fim de proporcionar um ambiente confortável e que trans-

mita uma sensação de ordem e calma em todo projeto, há uma re-

dução dos pormenores nos ambientes onde é necessário o foco. A 

materialidade do espaço faz uso de uma paleta cromática restrita, 

onde predomina as cores claras, tons pastel e a utilização de madei-

ra clara nas áreas de baixo estímulo.
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Considerações finais

As soluções projetuais apresentadas neste trabalho para a 

intervenção na e.b. Gomes Teixeira, visam garantir a clareza na 

organização do espaço escolar com intuito de ajudar a perceção es-

pacial do autista. Devido a dificuldade em compreender o espaço 

como um todo coerente, ao fornecer ambientes legíveis e navegá-

veis torna-se possível que o usuário a se oriente tanto física quanto 

socialmente em todos os ambientes do espaço escolar. Partindo do 

princípio estabelecido por Hertzberger de que a escola se comporta 

como uma microcidade, buscou-se articular os espaços individuais 

de modo que estes estimulem um senso de autonomia e liberdade 

para os utentes autistas.

Uma vez que os indivíduos com pea encaram as mudanças 

nos níveis de familiaridade, de estímulos sensoriais e de complexi-

dade dos espaços de maneira mais sensível do que seus pares neu-

rotípicos, é necessária especial atenção à questão da transição es-

pacial. Deste modo, é relevante a previsão de áreas seguras onde, o 
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indivíduo em situação de sobrecarga sensorial, possa se retirar. No 

que toca à questão da materialidade empregada nos ambientes, é 

preciso cuidado na escolha de cores e pormenores que não desper-

tem comportamentos obsessivos e com função autorregulatória.

Como arquitetos, e sabendo que as qualidades dos espaços 

projetados podem impactar de maneira – tanto positiva quanto 

negativamente – a experiencia do indivíduo, é preciso expandir 

o conceito de desenho inclusivo. Com esta dissertação, busca-se 

conscientizar e trazer para o debate o alarmante dos critérios de 

inclusão da arquitetura a pessoas cujas deficiências que não sejam 

visíveis a um primeiro momento.
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Apêndice

Apêndice A:  Comportamentos observáveis em pessoas com 
Autismo devido à dificuldades comuns do sistema sensorial.
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Indicador de Comportamento Hiper reativo Indicadores de Comportamento Hipo reativo

Tá
ti

l

•	toque defensivo - não gosta de ser tocado
•	medo de multidão
•	evita tarefas com forte elemento tátil (argila, brinca-

deira com água, tinta, preparação de alimentos)
•	reclama de desconforto nas roupas
•	responde negativamente a texturas em alimentos, 

brinquedos, móveis
•	andam na ponta dos pés

•	não parece ofegar conceito de espaço pessoal
•	parece não notar o toque de outras pessoas
•	frequentemente coloca coisas na boca
•	não ajusta roupas que parecem irritantes
•	limiar alto da dor, sem conhecimento do perigo devido à 

baixa resposta à dor
•	adoram vibrações
•	alta tolerância a dor

Ve
st

ib
ul

ar

•	medo nas atividades de movimento
•	tem dificuldades para navegar em diferentes superfí-

cies (tapetes, grama, etc.)
•	anda perto da parede, apega-se a suportes como 

corrimões
•	parecem ser desajeitados/descoordenados

•	parece precisar de movimento constante
•	balança, anda em círculo
•	podem ser muito impulsivos
•	correm em todos os lugares (ao invés de andar)
•	adoram ficar de cabeça para baixo ou pendurados em sofás/

cadeiras

Pr
op

ri
oc

et
iv

o

•	parece se cansar facilmente quando envolvido em 
atividades de movimento

•	parece estar com medo quando o movimento é 
esperado, os músculos parecem tensos

•	rígido sobre o posicionamento do corpo, mantém a 
cabeça no mesmo ângulo rígido

•	parece ficar desorientado facilmente
•	dificuldade em manipular objetos pequenos (botões, 

fechos)

•	usam muita força
•	escalam objetos, pessoas e muros
•	andam fazendo barulho
•	dificuldade de compreender onde o corpo está em relação a 

outros objetos
•	leva muito tempo para responder às instruções para se mover
•	desajeitados, tendência a cair
•	Gostam de pressão no corpo

V
is

ua
l

•	Sente perturbado pela iluminação brilhante
•	evita a luz solar
•	medo de objetos em movimentos
•	evitam contato visual
•	cobre parte do campo visual - coloca as mãos sobre 

parte da página de um livro
•	dificuldade para determinar distância
•	responde fisicamente à aparência de certos objetos 

ou cores (dores de cabeça, tonturas e enjoos)
•	dificuldade para separar tons/contrastes

•	olham fixamente para luzes
•	desconhecem a presença de outras pessoas
•	incapaz de localizar os objetos desejados ou pessoas
•	perde a visão de pessoas ou objetos quando eles se movem
•	não pode distinguir a relação figura-fundo
•	procuram estímulos visuais como ventiladores, peões, cercas, 

texturas

A
ud

it
iv

o

•	facilmente distraído por sons de fundo
•	reage de forma exagera e imprevisível a sons
•	mantém as mãos sobre os ouvidos para bloquear o 

ruído
•	grita ou chora com sons no ambiente
•	responde fisicamente como se o som fosse uma 

ameaça
•	não gostam de sons altos

•	não responde ao nome que está sendo falado
•	parece alheio a sons de atividades ao redor
•	não reage a sons que indiquem perigo potencial
•	cria sons constantes como se para autoestimular
•	gostam de barulhos como ventiladores, ar condicionado, 

água corrente
•	ecolalia preferem música ou barulhos altos

O
lfa

ti
vo

 e
 G

us
ta

ti
vo •	 come uma variedade limitada de alimentos

•	 esforçar-se para vomitar, recusar alimentos
•	 dificuldades com a higiene bucal
•	 cospe alimentos, medicamentos
•	 reage de maneira exagerada a cheiros no ambiente
•	 cheiro-defensivo - evitará lugares ou pessoas com 

odores fortes

•	 parece estar constantemente querendo comida
•	 colocam objetos na boca
•	 mordem mobília, lápis e brinquedos
•	 limiar alto para gostos ruins - substâncias perigosas não 

são evitadas
•	 cheira objetos e pessoas de maneiras incomuns
•	 parece não perceber cheiros outros notam
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Apêndice B:  Qusestionário sobre as qualidades espaciais da escola estudada – 
Escola Fava.

Escuela: Fundacíon Autismo en Voz Alta/ Colegio Cepia

Fecha: 9/10/2020 Entrevistado: Lic Maria Isabel Pereira. Director general

MELV: ¿Cuántos alumnos asisten a la escuela? ¿Qué edad tienen los alumnos?

LMIP: Nuestra instalaciones reciben 107 alumnos en edades comprendidas entre 3 y 18 años

MELV: ¿Cuántos alumnos por clase?

LMIP: Márximo 9 alumnos

MELV: ¿Cuántos profesores asisten a cada clase?

LMIP: 3 profesores en cada clase

MELV: ¿Cuál es el método de enseñanza? (TEACCH, ABA ...)

LMIP: El modelo psicoeducativo Cepia esta basado en la enseñanza estructurada del método 
TEACCH, sistema de comunicación PECS, principios conductuales de ABA e integración 
sensorial.

MELV: ¿Cuáles son las actividades escolares existentes en la escuela?

LMIP: Se lleva a cabo un abordaje integral donde se aboradan las áreas de Motricidad fina, gruesa, 
cognitiva, comunicación, socialización, académica, funcionamiento independiente, vocacio-
nal y  recreación.

MELV: ¿El edificio satisface bien las necesidades de la escuela?

LMIP: Si!. Fue diseñado pensando en nuestras necesidades.

MELV: ¿Existe el deseo o la necesidad de intervenir en el edificio? Si es así, ¿qué cambios serían?
LMIP: Despues de 10 años de operar en este edificio, básicamente tenenmos dos áreas deficitarias: 

más espcacio para el amacenaje y depósito y opciones para insonorizar ciertos espacios 
(control del ruido emitido)
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Evaluación

 Las características que se enumeran a continuación, desarrolladas por el 

arquitecto Keith McAllister, corresponden a las características deseadas para un di-

seño amigable de una escuela para niños con TEA. Según los criterios, evalúe en una 

escala de 1 (poca asistencia) a 5 (asistencia total) si el espacio de la escuela cumple 

con los criterios.

Criterios Breve descripción Evaluación

C
on

tr
ol

 y
Se

gu
rid

ad

Contención Asegure los límites para evitar que el niño se escape o se pierda. 5

Buena observación Descansar al personal y a los ayudantes sin infringir el espacio del alumno. 5

Seguridad Tanto en términos de seguridad física como emocional. Los niños con ADS 
comúnmente tienen poco concepto de peligro.

5

No amenizante Un entorno tranquilo y seguro para ayudar a fomentar encuentros y relacio-
nes.

4

C
ar

ác
te

r d
el

 au
la

Sentido de calma + 
ordem

La complejidad puede causar estrés. Para la persona que sufre de TEA, esto 
puede resultar especialmente perturbador y confuso.

5

Buena proporcion ¿Podría la persona que sufre de TEA sensorialmente sensible encontrar un 
espacio bien proporcionado intrínsecamente más cómodo?

5

Sin distracciones Disminuir la posibilidad de sobrecarga sensorial para la pupila con TEA. 4

Espacio personal Muchos enfermos de TEA necesitan más «espacio personal” a su alrededor 
o pueden sentirse amenazados.

4

U
so

 d
e 

la
 cl

as
se

Flexible + adap-
table

La capacidad de ajustar el aula para adaptarse a las necesidades del alumno 
con TEA

4

Controlable
(para alumnos)

Un grado de elección para que el niño ayude a promover la independencia. 4

Previsible Claramente legible para el alumno con TEA que a menudo depende de 
señales visuales.

5

No institucional No estéril pero acogedor y cómodo. Un lugar donde el alumno con TEA 
puede relajarse.

5

Fa
ct

or
es

 fí
sic

os

Motor-sensorial
sintonizado

Proporcionar una variedad de experiencias sensoriales en el aula. 4

Acústica de buena 
calidad

Muchas personas con TEA pueden ser sensibles al ruido y les resulta difícil 
diferenciar entre diferentes sonidos.

3

Luz Natural El uso de luz natural con preferencia a la luz artificial. 5

Reducción en 
detalle

Tanto en términos de reducción de detalles como de paleta de materiales. 
Las personas que padecen TEA pueden quedar absortas en minucias.

5
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Apêndice C:  Qusestionário sobre as qualidades espaciais da escola estudada – 
Escola Gomes Teixeira. 

Escola: Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique

Data: 6/10/2020 Entrevistado: Olga Sá 

MELV: Quantos alunos PEA frequentam a escola? Qual a faixa etária dos alunos?
OS:Frequentam o Agrupamento uma média de 31 alunos com PEA, desde os 4 anos de idade até 

aos 16 anos. 

MELV:Quantos alunos com PEA frequentam as aulas regulares? E as turmas especiais?
OS: Todos os alunos frequentam as aulas regulares. Não existem turma especiais. Cada aluno per-

tence a uma turma com os seus pares (média de 20 a 24 alunos). Alguns alunos com PEA, 
nomeadamente os casos mais graves, para além de disciplinas que frequentam na turma, usu-
fruem igualmente de resposta especializada no centro de apoio à aprendizagem (denomina-
das unidades especializadas).

MELV:Quantos professores/assistentes assistem as aulas especiais?
OS: Nas unidades especializadas cada grupo de 7 alunos com PEA tem apoio de duas docentes 

de educação especial (trabalham por turnos: manhã/tarde) e duas assistentes operacionais.

MELV:Qual a metodologia de ensino utilizada nas aulas especiais? (TEACCH, ABA…)
OS: Nas unidades especializadas temos por base a metodologia TEACCH, mas podemos igualmen-

te utilizar o son rise/floortime ou outra metodologia que potencie a participação, aprendiza-
gem e autonomia do aluno. 

MELV:Quais são as atividades escolares realizadas com os alunos com PEA? (culinária, atividades 
físicas, terapia de fala…)

OS: Os alunos com PEA podem seguir o currículo da turma ou então ter um currículo individua-
lizado (programa educativo individual, no qual têm como disciplinas Português, Matemática, 
Atividades de Vida Diária, Ecologia, Oficina de Expressões, Oficina de Culinária, Comunidade; 
nestas disciplinas são competências transversais como a autonomia, interrelação, comunica-
ção). A equipa terapêutica é constituída por terapeuta da fala, terapeuta ocupacional e psicó-
loga.

MELV:O edifício atende bem as necessidades da escola e dos alunos com PEA? Se não, porquê?
OS: O edifício consegue responder bem às necessidades dos alunos, no entanto poderia melhorar 

a dimensão (unidades especializadas com mais espaço), a questão das casas de banho (distin-
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guir um espaço para feminino/masculino; uma zona para banho, com água quente, às vezes é 
necessário para casos mais graves); no 2.º e 3.º ciclos uma cozinha adaptada para atividades 
funcionais, por exemplo, oficina de culinária), um espaço para relaxamento (sala snoezelen). 
Seria importante localizar as unidades especializadas/centro de apoio à aprendizagem num 
local mais central da atividade educativa. Ter um gabinete isolado a cortiça para que alunos 
com “crises” poderem ter o seu espaço de tranquilidade. Temos gabinetes para a intervenção 
terapêutica individual. 

MELV:Existe o desejo ou a necessidade de alguma intervenção no edifício para melhorar a qualida-
de do ensino dos alunos com PEA? Se sim, quais seriam? 

OS: Derrubar paredes na unidade especializada 3 para que o espaço fosse mais amplo. 

MELV: Atualmente o espaço destinado aos alunos com PEA está bem localizado em relação ao 
restante do espaço escolar?

OS: Como referi anteriormente, poderia localizar-se no edifico central, no entanto não temos 
espaços disponíveis, por ser um edifício antigo. 

MELV:Seria melhor que os espaços destinados aos alunos com PEA fossem no rés do chão?
OS: Sim. No entanto, não temos tido qualquer dificuldade por ser no primeiro andar, visto que 

integram as rotinas e à partida não têm dificuldades na locomoção. 

MELV: Existem casas de banho próxima as salas de aula dos alunos com PEA?
OS: Sim. 

MELV: Os alunos com PEA utilizam a mesma entrada do restante dos alunos? Há alguma entrada 
secundária?

OS: Utilizam a mesma entrada que os restantes alunos. 

MELV: Qual é o ambiente escolar é mais estressante para os alunos com PEA no geral? Porquê? 
OS: A cantina, pelo elevado número de alunos que se juntam nesse momento, causando 

movimentação/ruído. No entanto, por motivo das questões de segurança relativamente 
ao covid, foram criados turnos nas turmas, gerando uma maior tranquilidade e harmonia, 
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normalmente o refeitório/cantina está quase vazio permitindo o distanciamento entre os 
alunos e profissionais.

Avaliação

 As características listadas abaixo, desenvolvidas pelo arquiteto Keith McAllister, corres-

pondem aos critérios desejados para um design amigável à escola para crianças com PEA. Com 

base nos critérios, avalie em uma escala de 1 (atende pouco) a 5 (atende muito bem) se o espaço 

escolar atender aos critérios.

Critérios Breve descrição Avaliação

C
on

tr
ol

e 
e 

Se
gu

ra
nç

a Contenção Limites seguros para impedir a criança de fugir ou de se perder. 5
Boa observação Para que os educadores/docentes possam estar descansados sem desres-

peitar o espaço do aluno.
4

Segurança Ao nível físico e psicológico. Criança com PEA, por norma, têm pouca 
noção de perigo.

5

Não ameaçador Configuração tranquila e segura para promover a adoção de relaciona-
mentos com o outro.

5

C
ar

át
er

 d
a 

sa
la

 d
e 

au
la

Sentimento de calma e 
ordem

Complexidade pode causar stress, sendo bastante perturbador e confuso 
para uma pessoa com PEA

5

Boa proporção O autista pode achar os espaços proporcionais mais confortáveis 4
Anti distração Diminuição da hipótese de sobrecargas sensoriais do aluno. 4

Espaço pessoal Os autistas precisam de mais ‘espaço pessoal’ à sua volta, pois podem 
sentir-se ameaçados. O espaço é suficiente para se movimentarem?

2

U
so

 d
a 

sa
la

 d
e 

au
la

Flexível e adaptável Capacidade de ajustar o espaço às necessidades dos alunos. 3

Controle próprio 
(aluno)

Um certo grau de escolha, ajuda a criança a promover a sua independên-
cia.

4

Previsível Espaços claramente legíveis para os alunos que por vezes se deixam fixar 
por estímulos visuais.

4

Não institucional Não estéril, mas acolhedor e confortável. Um lugar onde o aluno com 
PEA pode relaxar.

4

Fa
to

re
s f

ísi
co

s

Sensório-motor Fornecer uma gama de experiências sensoriais na sala de aula. 2
Boa acústica Estas crianças têm alguma sensibilidade ao ruído e têm alguma dificul-

dade em distinguir sons.
3

Luz natural O uso de luz natural, é preferível ao uso de iluminação artificial. 5
Redução do detalhe Tanto em termos de redução de pormenor como de materiais. Os alunos 

fixam-se muito no detalhe.
4
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As peças gráficas foram retiradas do site Atlas of School 
Architecture in Portugal – Education, Heritage and Challenges. 
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FASE

Projeto

DATAS

Inicial - 1950-03
Final - 1950-05
Parecer - 1950-05
Inauguração - s.d.

DIMENSÃO

2 volumes e 0 caixas

PRODUTOR

Junta das Construções para o 
Ensino Técnico e Secundário 

AUTORES DO PROJETO

José Costa e Silva

 AUTORES DO PARECER

António José Pedroso
Vasco Jácome de Magalhães

DESIGNAÇÃO ORIGINAL

Escola Técnica Elementar Gomes Teixeira

ÂMBITO E CONTEÚDO

“Projeto de arquitetura constituído por peças escritas (volume n.º 674) e 
peças desenhadas (volume n.º 676).
O volume das peças escritas inclui: índice; parecer, com data de aprovação 
de 16 de junho de1950; parecer da Câmara Municipal do Porto, de 1 de abril 
de 1950; memória descritiva e justificativa; custo da obra; programa de 
elaboração; mapa de acabamentos; cálculos; betão armado; caderno de 
encargos; medições; mapa de medições; preços; orçamento; intalação elétrica 
e orçamento de mobiliário.
O volume das peças desenhadas é composto por 67 peças e inclui: índice; planta 
geral; cortes; alçados; pormenores construtivos; estrutura; implantação de 
mobiliário e eletricidade.
No volume das peças desenhadas, na legenda podemos verificar a referência 
ao projeto “”tipo””.”

NOTAS

“Projeto com o seguinte grupo de técnicos:
- Arq.º José Costa Silva;
- Eng.º Gabriel Ribeiro de Matos (parte de engenharia civil);
- Eng.º António Carvalho Lopes Monteiro (parte de engenharia 
eletrotecnia);
- Joaquim Infante (medição e orçamento);
- Jorge Neto Tavela de Sousa (mobiliário).”
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