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RESUMO 
 

 

 

“As crianças são naturalmente curiosas e ávidas de novas experiências, deslocam-se 

a correr, exploram tudo o que as rodeia e respondem a todos os convites que o ambiente 

construído lhes transmite: enfiam-se nos buracos, trepam, puxam, saltam, espreitam” 

(Menezes e Eloy 2009, 5). Neste sentido, “a deficiência não precisa ser um obstáculo para o 

sucesso”  (Hawking 2011, 3) e para o envolvimento das crianças nestas experiências, devendo 

ser ministradas todas as condições de igualdade de oportunidade, que permitam desenvolver 

aptidões mentais, responsabilidades morais e sociais, de forma, a tornarem-se úteis e 

integradas na sociedade. Desta forma, é crucial que os Parques de Jogos e Recreio ou Parques 

Infantis destinados às crianças subescrevam o princípio em cima referido. Apesar de ser 

verificar muito trabalho nesta área, este tem-se mostrado ainda insuficiente na geração de 

novos conceitos. 

Deste modo, este projeto surge como uma nova abordagem processual em design e 

desenvolvimento do produto, tendo se considerado fundamental conhecer os pressupostos do 

Design Inclusivo, para uma melhor estruturação de todo o projeto. Este fato permitiu que este 

fosse desenvolvido de uma forma coerente, tendo em conta os resultados obtidos pela 

observação e pelo estudo dos comportamentos e das necessidades das crianças com 

incapacidades. Este estudo foi desenvolvido com o apoio de educadores e pais de crianças 

com estas características e através da revisão da literatura existente.  

Assim, foi feito um enquadramento geral da problemática e uma análise das soluções 

existentes no mercado, bem como dos têxteis existentes. Esta pesquisa teve como finalidade 

fundamentar todas as concepções, de forma a desenvolver um equipamento que permita que 
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as crianças com incapacidades também tenham oportunidades para progredir, adquirir 

conceitos e competências para uma melhor qualidade de vida. 

O equipamento apresentado foi executado respeitando a proposta definida ao longo do 

estudo e traduziu-se num trabalho que permite às crianças explorar texturas, relevos e cores, 

percetíveis pelo tato e pela visão. Nesta fase, os materiais têxteis foram fundamentais para o 

sucesso do equipamento, devido às suas propriedades mecânicas e químicas, contribuindo 

dessa forma para a obtenção de um produto educativo e lúdico. O desenvolvimento deste 

equipamento surge como forma de proporcionar a partilha de conhecimentos e a integração de 

todas as crianças num ambiente inclusivo.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

 

Crianças; Incapacidade; Espaços de Jogo e Recreio; Têxteis; Design Inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Design Conceptual de um equipamento inclusivo para Parques Infantis 

 com a utilização de materiais têxteis” 

 

vii 

 

 

 

 

 

 

“Conceptual Design of an inclusive equipment for a playground, based on 

the use of different textiles” 

 

 

 

ABSTRACT  
 

 

 

“Children are naturally curious and eager for new experiences, running all the time, 

exploring everything around them and responding to all calls that environment gives them: 

they stick up the holes, climb, pull, jump, lurk" (Menezes and Eloy 2009, 5). In this sense, 

"disability doesn´t need to be an obstacle to success" (Hawking 2011, 3) and to the 

involvement of children in these experiments, so it must be given all the conditions of equal 

opportunity, enabling them to develop mental skills, and moral responsibilities social so as to 

become useful and integrated into society. Thus, it is crucial that the Parks and Recreation 

Games and playgrounds for children subscribe the principle mentioned above. Although much 

work in this area is done, it has been shown still insufficient in the generation of new 

concepts. 

Thus, this project emerges as a new procedural approach in design and product 

development, and is considered essential to know the assumptions Inclusive Design for a 

better structuring of the entire project. This fact allowed it to be developed in a coherent way, 

taking into account the results obtained by observation and study of the behavior and needs of 

children with disabilities. This study was developed with the support of educators and parents 

of children with these characteristics and by the review of the literature. 



“Design Conceptual de um equipamento inclusivo para Parques Infantis 

 com a utilização de materiais têxteis” 

 

viii 

 

So, it was made a general framework of the problem and an analysis of the existing 

solutions in the market, as well as the existing textile. This research aimed to base all 

conceptions in order to develop a device that allows children with disabilities also have 

opportunities to progress, acquire concepts and skills for a better quality of life. 

The equipment presented was performed respecting the proposal defined throughout 

the study and resulted in a job that allows children to explore textures, patterns or colors, 

perceived by touch and by sight. At this stage, the textile materials were critical to the success 

of the device, due to its mechanical and chemical properties, thereby contributing to the 

achievement of an educational product and playful. The development of this machine appears 

as a way to provide knowledge sharing and integration of all children in an inclusive design. 
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1 | INTRODUÇÃO 
 

 

 

1.1- Definição do Problema 

 

As crianças são, por natureza, fantasiosas, criativas e curiosas relativamente à 

realidade que as rodeia. Com a sua imaginação, inventam realidades e vivem ilusões, vendo o 

que desejam e o que criam. Mas, esta realidade, estabelecida como imutável, nem sempre 

proporciona a todas as crianças as mesmas oportunidades. Há circunstâncias e características, 

como é o caso das incapacidades, que lhe diminuem e, por vezes, retiram as hipóteses de 

sucesso. “A deficiência não precisa ser um obstáculo para o sucesso”, tal como refere 

Hawking (2011, 3), devendo ser criadas oportunidades iguais para todos. Hawking é um 

exemplo de como a deficiência não condiciona as aprendizagens. “Durante praticamente toda 

a minha vida adulta sofri da doença do neuro motor. Mesmo assim, isso não me impediu de 

ter uma destacada carreira como astrofísico e uma vida familiar feliz. (…) Pude ter acesso à 

assistência médica de primeira classe. Tenho o apoio de uma equipe de assistentes pessoais 

que me possibilita viver e trabalhar com conforto e dignidade” (Hawking 2011, 3). Assim, 

urge a necessidade de inclusão social, que tem como objetivo proporcionar o acesso 

equitativo a oportunidades, minimizando as dificuldades com que se deparam as pessoas com 

incapacidades. 
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O surgimento do princípio 7º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência relativa às crianças com deficiência (United Nations s.d.) que enfatiza que devem 

ser ministradas todas as condições de igualdade de oportunidade, que permitam, às crianças, 

desenvolver aptidões mentais, responsabilidades morais e sociais, de forma, a tornarem-se 

úteis na sociedade.  

Considera-se que os Espaços de Jogos e Recreio (EJR) destinados às crianças ou 

Parques Infantis subescrevam o princípio acima referido, contudo, verifica-se que muito 

trabalho tem sido feito, porém insuficiente. Atualmente existe legislação, normas e manuais 

que regulam por um lado a segurança dos equipamentos/utilizador e por outro a acessibilidade 

e mobilidade nestes espaços. Contudo ao nível de acesso e utilização dos equipamentos não 

existe legislação que regule o acesso e a utilização aos mesmos. 

Tendo em mente o reconhecimento do papel que os produtos e ambientes têm como 

dinamizadores na participação social, Ronald Mace, em 1985, criou o conceito de desenho 

universal. Este pretendia descrever uma abordagem de design, que implicava justiça social e 

equidade, contudo, não conduzia a soluções projetadas para servir a todos. Posteriormente, 

surge, um novo conceito, o Design Inclusivo que, tem como objetivo providenciar o uso de 

produtos e serviços à população “normal” abrangendo também o maior número de pessoas 

com incapacidades, no entanto, este conceito tem consciência de que não é possível introduzir 

toda a gente, tal como indica Ronald Mace (1997).  

Presentemente, a projeção de parque de jogos e recreios inclusivos tem crescido, sendo 

que muitos deles apenas se refletem na acessibilidade e mobilidade ao parque ou na 

introdução de equipamentos adaptados que colmatem a falta de equipamentos inclusivos. 

Contudo, a introdução de alguns destes equipamentos levantam novas questões, 

nomeadamente, o estigma, como se pode verificar na figura 1a e o isolamento como é o caso 

da figura 1b. 

Neste último, o “Liberty Swing”, criado em 2000 por Wayne Devine na Austrália, é 

recomendada a colocação de uma vedação em torno do equipamento, devido às suas 

dimensões, fazendo com que o utilizador fique excluído do resto da população. 
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a)  b)  

FIGURA 1- a) Wheelchair platform [1] | b)Liberty Swing, Anzac Park Tamworth, Austrália [2] 

Além disto, estes equipamentos são na maioria adaptações para que as pessoas com 

deficiência possam usar como se verifica na figura 2. Com isto, é importante referir que a 

criação destes equipamentos é crucial para a integração de pessoas com deficiência nestes 

espaços, porém, não são as soluções ideais. Renato Bispo e Vasco Branco (2011) referem que 

“nós temos que entender como o estigma surge do uso de um objeto, e encontrar maneira de 

compensar isso sem a necessidade de esconder a deficiência de uma pessoa”.  

 

 

FIGURA 2 - The Randol Mill playground, Arlington Parks and Recreation, Virginia USA [3] 

 

Desta forma, o objetivo deste trabalho não se prende apenas com a criação de peças de 

design por si só, mas sim das experiências que podem resultar destas, tendo como princípio 

adjacente a inclusão de pessoas com incapacidades. Esta inclusão deve promover a 

proximidade entre crianças com incapacidades e crianças sem incapacidades, promovendo o 

intercâmbio de experiências, presente nos pressupostos da inclusão. Para tal, é necessário criar 

condições fundamentais, com a criação de objetos ou ambiente agradáveis a todos e que 

possam ser partilhados por todos.  
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O produto resultante deste estudo visa, então, diminuir algumas das dificuldades e 

obstáculos com que se deparam as crianças com incapacidades, sendo necessária uma 

estimulação de todos os sentidos, se possível, das crianças. Esta estimulação surge da 

necessidade de o conhecimento da realidade ser desenvolvido através de atividades, nas quais 

as crianças tenham oportunidades de estimular a sua estrutura cognitiva, sendo o seu 

desenvolvimento progressivo, dependendo dos estímulos a que é sujeita (Swallow e Huebener 

1987). Assim, deve haver uma diversidade e vastidão das experiências proporcionadas. 

Este trabalho consiste, portanto, na exposição de uma metodologia levada a cabo para 

o desenvolvimento de um equipamento inclusivo de um parque infantil, capaz de resolver o 

maior conjunto de necessidades possível. É também apresentado um conjunto de 

fundamentações teóricas que enquadram a problemática, e que suportam a orientação dada ao 

projeto em termos de design de equipamento. 

 

1.2- Objetivos 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal o desenvolvimento de um conceito de 

equipamento inclusivo para parques infantis com a utilização de materiais têxteis, de forma a: 

valorizar os espaços de jogos e recreio para crianças com deficiência física e cognitiva; 

promover o crescimento saudável sem desigualdades sociais; e melhorar a qualidade de vida 

das pessoas com necessidades especiais, assim como daqueles que as acompanham nas tarefas 

diárias. 

É de salientar que existem equipamentos no mercado, que já se encontram, inclusive, 

implementados na indústria. No entanto, estes apresentam lacunas em diversos níveis 

(materiais, construtivos, entre outros), as quais podem resultar da falta de profundidade no 

enquadramento de todas as variáveis envolvidas no desenvolvimento deste tipo de 

equipamentos. 

Assim, para que este novo equipamento se valorize relativamente aos existentes, o 

problema desta temática foi estudado com a maior profundidade possível, tanto através da 

revisão da literatura existente acerca das diferentes áreas e, consequente, reflexão alargada do 

contexto na qual se insere, como do envolvimento/ participação de intervenientes no estudo, 

com reflexões, vivências e pontos de vista que podem influenciar diretamente o 

desenvolvimento do produto em si. 
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A execução do projeto com todo o enquadramento acima referido permitirá ao mesmo 

tempo atingir um conjunto de objetivos específicos: 

 

• Identificar as necessidades e dificuldades das crianças com diferentes incapacidades; 

• Adequar as necessidades referidas aos princípios orientadores do design inclusivo; 

• Descrever o conjunto de necessidades dos utilizadores EJR; 

• Compreender a importância dos Parques Infantis e as influências destes na vida das 

crianças com e sem incapacidades e nos respetivos pais/educadores, através de um 

estudo bibliográfico e recolha de testemunhos reais;  

• Explorar os materiais têxteis existentes; 

 

1.3- Metodologia 

 

A metodologia desta dissertação baseia-se na investigação e desenvolvimento 

simultâneo, tendo em conta as necessidades específicas das áreas em estudo. 

Neste caso específico, o design, enquanto disciplina metodológica, impõe-se na base 

estrutural e central deste projeto, como elemento agregador das restantes áreas do saber, sendo 

elas: o estudo da criança, o estudo dos EJR e o estudo da indústria têxtil. Este elemento 

central constitui-se como elo agregador do processo multidisciplinar, tal como se pode 

verificar no Diagrama de Venn, na figura 3, na qual estão demonstradas as três disciplinas 

fulcrais deste projeto. 

 

 

FIGURA 3 – Diagrama de Venn, representação das areas de estudo 
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O método adotado baseia-se na revisão da literatura efetuada, assim como no trabalho 

de campo, das diferentes áreas do saber referidas. O seu contributo para o design dá-se na 

fundamentação da definição de requisitos, com o levantamento das necessidades, que, neste 

caso, se prendem com o estudo das crianças, nomeadamente as que possuem certas 

incapacidades. Desta forma, ao longo da investigação da criança e do EJR, partiu-se da 

revisão da literatura de uma forma geral, tendo estas temáticas convergindo, numa fase final, 

às crianças com necessidades educativas especiais e à inclusão destas nos EJR, abordando os 

equipamentos que promovam a sua inclusão. Em relação ao têxtil, a abordagem focou-se no 

modo como este poderia contribuir para a inclusão referida, analisando os diversos materiais 

têxteis. 

Deste estudo surge um conceito de produto, sendo que este último conceito é definido 

por Ulrich (2008, 4) como “ algo que é vendido por uma empresa aos seus consumidores. O 

desenvolvimento do produto engloba um conjunto de atividades, que começam com a perceção da 

oportunidade de mercado e acabam na produção, venda e entrega do produto”. Desta forma, o 

desenvolvimento deste produto englobou uma atividade multidisciplinar, através de um processo 

sequencial que consistiu num conjunto inputs/ outputs. Na Figura 4, pode-se verificar as 

diferentes fases de desenvolvimento do produto e as suas dinâmicas, que, apesar de se 

apresentarem de forma linear, devem ser entendidas como envolvidas num processo cíclico, no 

qual sempre que foi considerado necessário, se procedeu a uma retrospetiva das tarefas anteriores. 

 

 

FIGURA 4 – Diagrama metodológico das fases de desenvolvimento do produto 
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1.4- Estrutura da dissertação 

 

O presente trabalho encontra-se estruturado em 9 capítulos. 

O primeiro capítulo compreende a introdução do trabalho, na qual se enquadra o tema 

em estudo, os objetivos a atingir, a metodologia utilizada bem como a estruturação do estudo. 

No capítulo 2, encontra-se a fundamentação teórica que serviu de base à sustentação 

deste trabalho, através da identificação e caracterização do Público-Alvo e do estudo da 

importância do Jogo no desenvolvimento humano. Aborda-se ainda a questão da deficiência 

na infância e da importância da perceção do meio enquanto promotor da aquisição de 

conceitos. 

Por sua vez, no capítulo 3 é feito um enquadramento teórico dos EJR, com a pesquisa 

dos produtos existentes no mercado, bem como a análise destes e da sua adequação ao uso 

face ao problema identificado, sendo aferidas as limitações dos equipamentos que os 

compõem. 

Já no que capítulo 4, é feita uma análise e estudo do design, com especial foco no 

Design Inclusivo, sendo feito um enquadramento dos princípios deste.  

Posteriormente, surge o capítulo 5 com a distinção entre os têxteis técnicos e os 

convencionais e seus exemplos, seguida pela revisão da literatura acerca dos têxteis 

inteligentes e as suas aplicações práticas, bem como uma análise de mercado da Indústria 

têxtil.  

As questões relacionadas com o desenvolvimento do produto são focadas no último capítulo, 

6. Neste ponto, é analisada a pesquisa realizada acerca das necessidades do consumidor alvo, 

com recurso às observações realizadas nos EJR, à comparação e avaliação dos equipamentos 

e à análise doos inquéritos efetuados aos cuidadores. Desta análise profunda, emergem as 

conclusões que surgiram através dos resultados obtidos, aferindo-se os objetivos inicialmente 

propostos, culminando na apresentação e análise do conceito final, que é apresentado e 

justificado nos capítulos seguintes, 7 e 8. Por fim, no capítulo 9, são apresentadas as 

conclusões finais e apresentadas algumas propostas para estudos futuros. 
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2 | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

DO PÚBLICO-ALVO 
 

 

 

Este capítulo inicia-se com uma breve contextualização das grandes mudanças sociais 

que se têm verificado nos últimos anos. Estas mudanças refletiram-se nos hábitos da vida 

diária das famílias e o seu impacto na vida social das crianças, nomeadamente, na perda de 

autonomia. Numa fase posterior é feita uma análise sobre a importância do jogo no 

desenvolvimento social referindo a importância da triangulação “Jogar, Brinquedos e 

Brincar”, o papel do jogo e o seu valor no desenvolvimento humano, nomeadamente no 

desenvolvimento cognitivo e na motricidade. Por último, é avaliada a importância das 

famílias com crianças com qualquer tipo de incapacidade ou necessidades educativas 

especiais e, consequente, impactos sociais. É, também, feito um enquadramento legal sobre a 

deficiência em Portugal, referindo a amostra populacional segundo dados do INE. 
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2.1- Contexto social 

 

Carlos Neto, no estudo “A Criança e o Jogo: Perspetivas de Investigação” (2001a) 

refere que nos últimos anos a estrutura familiar se alterou significativamente e que os hábitos 

quotidianos de vida se transformaram radicalmente, especialmente, os ritmos e as rotinas das 

crianças e jovens. Este autor realça ainda, que brincar na rua é, em muitas cidades do mundo, 

uma atividade rara e em vias de extinção. Segundo este, no estudo “Jogo na Criança & 

Desenvolvimento psicomotor” (2001b) constatou-se grandes mudanças sociais, 

especialmente, ao nível dos contextos de vida da criança (mobilidade social, diversidade 

cultural, rotinas de vida, hábitos sedentários, densidade urbana, etc.). Deste modo, salienta-se 

que o esforço em manter a criança intelectualmente ativa e corporalmente passiva implica 

uma atenção especial por parte dos especialistas ligados à educação e à saúde, uma vez que a 

necessidade de atividade física e de jogo espontâneo, nesta fase de desenvolvimento, são 

cruciais e decisivos na delimitação de hábitos saudáveis para uma vida ativa.  

A atividade física e de jogo espontâneo aparece inicialmente, por exemplo, nas zonas 

públicas das habitações, em certas comunidades residenciais, no rés-do-chão, no átrio ou hall 

de entrada, passeios e nos espaços adjacentes à habitação, locais propícios a ações 

independentes, como as brincadeiras, jogos. Contudo, a utilização destes espaços de 

socialização, por parte das crianças, tem vindo a desaparecer devido ao aumento do tráfego 

automóvel, da violência e da insegurança. Deste modo, as possibilidades de ação, 

independência e autonomia de mobilidade da criança e do jovem têm vindo a diminuir 

drasticamente como consequência de um estilo de vida padronizado. Desta forma, a gestão do 

tempo escolar e o tempo adicional das atividades organizadas ou institucionalizadas, não 

permitem às crianças o uso do tempo considerado verdadeiramente livre, mas são 

privilegiadas pelos pais uma vez que asseguram a segurança dos filhos e da sua educação. 

Relativamente a este facto, Carlos Neto (2001b) destaca a importância da cultura de rua no 

processo de desenvolvimento da criança, no que diz respeito à experiência de jogo informal, 

decisiva nas aquisições motoras, sociais e de independência. 

 Por fim, o autor refere, na conferência “Internacional Association for Childrens Right 

to Play – IPA” em Malta, 1977 (Neto, Jogo na Criança & Desenvolvimento Psicomotor 

2001b), que a necessidade de jogar da criança tem de ser uma prioridade no planeamento 

urbano, nomeadamente, nos parques habitacionais e em instituições de utilidade pública e 

social. Para uma construção correta e legal destes espaços, deve-se ter em conta a legislação 
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que determina o espaço que deve ser reservado para o jogo de atividade física das crianças e 

jovens. 

 

2.2- A importância do Jogo e o Desenvolvimento social 

2.2.1- Jogar, brinquedos e brincar 

 

Pensar num espaço de recreio infantil implica a necessidade de referir os principais 

aspetos que marcam a infância. Desta forma, destaca-se o jogar, o brincar e o brinquedo como 

características que identificam as crianças.  

Dentro das atividades infantis, “Jogar” e “Brincar” são os conceitos que se destacam, 

contudo, aparecem constantemente interligados, não se conseguindo fazer uma distinção. 

Relativamente ao termo “jogo”, Kishimoto (1998) identifica três níveis de diferenciação: (1) 

resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social; (2) um 

sistema de regras e (3) um objeto. O jogo enquanto resultado de um sistema linguístico refere-

se ao funcionamento pragmático da linguagem, do qual um conjunto de fatos ou atitudes que 

dão significados aos vocábulos a partir de analogias. No segundo caso, o jogo consiste num 

sistema de regras que permitem identificar uma estrutura sequencial que especifica a sua 

modalidade. Como exemplo deste, pode destacar-se o jogo de Xadrez que tem regras 

implícitas diferentes do jogo de Damas e do Loto. Assim, quando alguém joga, está a 

interpretar as regras do jogo. Por último, o jogo é percecionado enquanto um objeto, isto é, 

caracteriza-se pelas peças materiais que o compõem. No caso do jogo Xadrez, este é 

característico pelo tabuleiro e pelas peças que podem ser produzidas através de vários 

materiais. Por outro lado, Huizinga (2000, 24) define o “Jogo” enquanto: “uma atividade ou 

ocupação voluntária, exercida dentro de determinados limites de tempo e de espaço, segundo 

regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Este é dotado de um fim em 

si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser 

diferente da "vida quotidiana". 

O termo “Brinquedo” também é indispensável para compreender este tema. O 

Brinquedo distingue-se do Jogo, uma vez que este “supõe uma relação com a criança e uma 

abertura, uma indeterminação quanto ao seu uso, ou seja, há uma ausência de um sistema de 

regras que estruturam a sua utilização. O brinquedo está em relação direta com uma imagem 
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que se evoca de um aspeto da realidade e que o jogador pode manipular” (Kishimoto 1998, 

108). Este acrescenta que os brinquedos são reproduções da criança de tudo o que existe no 

quotidiano, na natureza e nas construções humanas. O brinquedo tem, assim, como objetivo 

dar à criança um substituto dos objetos reais, para que esta possa manipulá-los, duplicando 

diversos tipos de realidades, transformando e fotografando a realidade, e reproduzindo não só 

objetos mas um contexto social. Desta forma, o brinquedo propõe um mundo imaginário à 

criança e, consequentemente, ao adulto como criador de objetos lúdicos. No caso da criança o 

imaginário varia conforme a idade: aos 3 anos está carregada de animismo e aos 6 anos 

integra essencialmente elementos da realidade; por fim, em relação aos adultos este 

imaginário depende da cultura de cada indivíduo, onde a infância é reconstituída por um 

duplo processo. Por um lado, a realidade está associada a todo um contexto de valores e 

aspirações da sociedade, e, por outro, depende de perceções próprias do adulto, que incorpora 

memórias do seu tempo de criança. 

Kishimoto (1998) refere, ainda, que o brincar é uma conduta estruturada com regras 

implícitas ou explícitas. Neste campo, a criança introduz a força do seu imaginário, 

obedecendo a regras acordadas por todos que, diversas vezes, mudam mediante o interesse de 

cada um. Assim, este termo está interligado com o brinquedo pois funciona como suporte para 

a brincadeira, ou seja, o brinquedo pode ser representado pela Varinha Mágica e a brincadeira 

por toda a Magia. 

 

2.2.2- Papel do jogo no desenvolvimento humano 

 

Desde muito cedo, os investigadores da educação infantil enfatizam a importância do 

jogo enquanto elemento fulcral no desenvolvimento humano.  

No estudo de Carlos Neto “Jogo na Criança & Desenvolvimento Psicomotor” 

(2001b), este refere a falta de preparação para a vida ao nascimento, apresentando diversas 

vantagens e reforçando a necessidade de explorar o seu envolvimento próximo, a contínua 

exercitação do corpo e do cérebro para a procura de acontecimentos e avaliação das 

informações que permitem ao homem desenvolver a flexibilidade de alterar a sua habilidade 

de entender e explorar a informação para a descoberta. Desta forma, o “jogo torna-se numa 

das formas mais importantes do comportamento humano desde o nascimento até à morte, 

essencialmente na formação da sobrevivência e estruturação do processo de desenvolvimento 

humano” (Neto 2001b, 3-4). 
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No mesmo estudo, Neto (2001b) refere que o jogo promove o desenvolvimento 

cognitivo em muitos aspetos, nomeadamente, na descoberta, na capacidade verbal, nas 

habilidades manipulativas, na resolução de problemas, nos processos mentais e na capacidade 

de processar informação. Por outro lado, o empenho no jogo e os níveis de complexidade 

envolvidos, alteram e provocam mudanças nas operações mentais. A criança aprende a 

estruturar a linguagem através deste e que as habilidades motoras são formadas e 

desenvolvidas através de situações pedagógicas que utilizam o jogo como meio educativo. Por 

último, este refere, ainda, que a cultura é passada através do jogo, esquemas lúdicos e formas 

de jogo que passam de geração em geração, de adulto para criança e de criança para criança. 

Acrescenta, também, que diversas formas de jogo têm surgido, nomeadamente, o jogo 

de exercício físico, o jogo de exploração de objetos e formas de jogo simbólico, que ocupam 

muito tempo da infância e da fase inicial da adolescência. Além disto, refere ainda que 

existem mudanças no jogo em detrimento da idade que podem ser identificadas da seguinte 

forma: (1) no primeiro ano de vida, o jogo caracteriza-se por uma estereotipia rítmica, 

caracterizada por movimentos grosseiros de balancear e dar pontapés; (2) nos anos seguintes, 

sensivelmente até aos seis anos de idade, o jogo está relacionado com o Jogo de exercício, 

caracterizado pela motricidade básica que se manifesta através de movimentos locomotores, 

posturas e manipulação no contexto de jogo, também caracterizado pela exaltação física e 

motora e por movimentos vigorosos, nomeadamente, saltos, corridas, suspensões, balanços…; 

(3) por último, a terceira fase, verificável em crianças dos 6 aos 14 anos, está relacionada com 

o jogo de luta e perseguição ou, mais precisamente, pelo jogo de contacto e agilidade, 

caracterizado por uma motricidade específica que se manifesta através de corrida de 

perseguição, luta, habilidades motoras, técnicas desportivas, jogo estruturado, técnicas de 

dança e vida quotidiana.  
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2.3- Deficiência na Infância/ Necessidades Educativas Especiais 

 

O nascimento de uma criança no seio de uma família provoca mudanças significativas, 

(Ribeiro 2012, 22) .Os futuros pais idealizam e fazem expectativas sobre o filho que está a ser 

gerado, referindo que “ninguém pensa ou espera que algo vá ser diferente do imaginado” 

(Nobre, Montilha e Temporini 2008, 47) e as perspetivas que tinham antes do nascimento do 

filho podem, na realidade, ser alteradas. No entanto, quando são confrontados com uma 

situação, na qual a criança apresenta alguma necessidade educativa especial, a mudança é 

ainda mais sentida e radical. Desta forma, os pais que se deparam com esta inesperada 

realidade sentem um grande impacto no seio familiar, que, por vezes, pode provocar uma 

desestruturação familiar, ainda que momentânea (Ribeiro 2012, 22). Estes momentos podem 

estar carregados de atitudes de frustração, conflitos internos, culpa, negação, vergonha, 

rejeição e depressão, vividos, frequentemente, pelos pais e irmãos (Nobre, Montilha e 

Temporini 2008, 48).  

Assim, a “família constitui um grupo com dinâmicas de relação muito diversificadas, 

cujo funcionamento muda em decorrência de qualquer alteração que venha a ocorrer em um 

de seus membros ou grupo como um todo” (Silva e Dessen 2001, 136). Neste sentido, o 

ambiente desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil, uma vez que, à 

medida que a criança cresce e se desenvolve, o seu ambiente também muda e, 

consequentemente, a sua forma de relação com este.  

“Para o recém-nascido, o mundo que se relaciona imediatamente com ele é um 

mundo limitado e ligado aos fenómenos conectados ao seu corpo e aos objetos que o 

rodeiam” (Silva e Dessen 2001). Este mundo começa gradualmente a desenvolver-se para a 

criança, começando pelo quarto, o quintal,… e é quando este adquire uma maior mobilidade 

que o seu ambiente se expande, estabelecendo novas relações entre ele e as pessoas que o 

rodeiam. O ambiente da criança vai mudando de acordo com os diferentes tipos de ambientes 

de cada fase da sua educação (Vygotsky 1934, 338). 

É de salientar que, a partir de 1959, na Dinamarca, novos conceitos e práticas 

começaram a ser introduzidos no âmbito das respostas educativas para as crianças e jovens 

em situação de deficiência. Foi incluído na sua legislação um conceito de normalização, que 

defendia a possibilidade de as pessoas com incapacidades poderem desenvolver um tipo de 

vida tão normal quanto possível. Esta lei estendeu-se de seguida por toda a Europa e América 

do Norte (Sanches e Teodoro 2006, 65). 
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2.4- Deficiência em Portugal 

 

Em Portugal, nos anos 90, surge o Decreto-Lei 319/91, de 23 de Agosto, que define o 

apoio a crianças com necessidades educativas especiais em contexto escolar, nos tipos de 

apoio e recursos, responsabilizando a escola pelo percurso educativo dos alunos. 

Posteriormente, em 1994 é aprovada a Declaração de Salamanca que constituiu uma 

referência incontornável na implementação de uma escola inclusiva. Este documento surge 

como uma “base para o funcionamento da educação especial, no sentido de criar Igualdades 

de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, através de uma pedagogia diferenciada, 

capaz de ir ao encontro das necessidades destas crianças e jovens” (Reis 2012, 21). 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (2002), relativos aos Censos 

2001, verificou-se que existem 634 408 (6,1%) pessoas com deficiência, em Portugal, dos 

quais 333 911 (52,6%) são do sexo masculino e 300 497 (47,4%) são do sexo feminino, sendo 

igualmente possível verificar que a deficiência motora atinge 156001 (1,5%) pessoas da 

população portuguesa, como mostra o Gráfico 1. 

 

GRÀFICO 1 - População sem deficiência e com deficiência segundo o tipo, em Portugal, Censos 2001, INE (2002) 

 

  Desta forma, é possível verificar, no Gráfico 2, que, numa análise etária, a taxa de 

incidência aumenta com a idade, verificando-se que as incapacidades visual, motora e as 

classificadas como outras são as principais responsáveis por este aumento em idades mais 

elevadas. 
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GRÁFICO 2 - Taxas de incidência de deficiência segundo o tipo, por grupos etários, Portugal 2001, INE (2002) 

 

No que diz respeito ao Gráfico 3, verifica-se que a taxa mais elevada no grupo etário 

dos 0 aos 15 anos diz respeito à deficiência visual, a segunda diz respeito ao grupo etário 

referenciado por outras deficiências e o terceiro diz respeito à deficiência mental. 

 

GRÁFICO 3 - Taxa de Incidência de deficiência segundo o tipo noa 0-15 anos, Portugal e NUTS II 2001, INE (2002) 

 

Importa salientar que, nos Censos 2001, a questão relativa à existência ou não de 

algum tipo de deficiência foi formulada através de uma pergunta fechada, como se pode 

verificar na Figura 5. Caso a resposta fosse afirmativa, o indivíduo tinha que identificar o tipo 

de deficiência que possuía, selecionando uma das seguintes categorias: auditiva, visual, 

motora, mental, paralisia cerebral e outras deficiências (Instituto Nacional de Estatística 

2003).  
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FIGURA 5 – Questionário individual – Censos 2001 [4] 

 

Relativamente aos Censos 2011, a forma de recolha dos dados relativos à população 

portuguesa sofreu alterações. Neste caso, a pergunta relacionada com as incapacidades 

sentidas pelos indivíduos foi formulada da seguinte forma, ver Figura 6. 

 

FIGURA 6 – Questionário individual – Censos 2011 [5] 

 

Enquanto que nos Censos 2001, a resposta era fechada e, caso fosse afirmativa, era 

selecionada a categoria com a qual o indivíduo se identificava, nos Censos 2011 são 

realizadas perguntas relativamente a cada uma das dificuldades sentidas nos últimos seis 
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meses, havendo as seguintes possibilidades de resposta “Não tem dificuldade ou tem pouca”, 

“Tem muita dificuldade”, ou “Não consegue…”. Esta forma de pergunta possibilita a 

indicação de mais do que uma dificuldade, dentro da seguinte lista. 

1. Dificuldade em ver; 

2. Dificuldade em Ouvir; 

3. Dificuldade em andar ou subir degraus; 

4. Dificuldade de memória ou concentração; 

5. Dificuldade em tomar banho ou vestir-se sozinho; 

6. Dificuldades em compreender os outros ou fazer-se compreender (Instituto Nacional de 

Estatistica 2013). 

No âmbito desta dissertação, considerou-se importante agrupar as dificuldades 3 e 5 

em dificuldades motoras e as dificuldades 4 e 6 em dificuldades mentais para se obter uma 

base de comparação com os dados relativos ao Censos 2001, de forma a perceber a evolução 

da população portuguesa. 

Assim, de acordo com os dados dos Censos 2011, a população residente em Portugal é 

de 10 562 178 pessoas. No Gráfico 4 e 5, verificamos que o total da população que apresenta 

uma ou mais das dificuldades identificadas em cima é de 1 792 719, sendo que 704 307 

(39,2%) são Homens e 1 088 412 (60,8%) são Mulheres. Além disso, verifica-se que as 

dificuldades motoras são as que registam uma maior percentagem, com um total de 1 198 580 

(66,8%) pessoas, sendo que 504 569 (42%) Homens e 956 988 (58%) Mulheres. 

 

 

GRÁFICO 4 - População residente com dificuldades em Portugal, INE (CENSOS 2011) 
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Assim, como é apresentado no Gráfico 6, as dificuldades motoras (1 198 580), mentais 

(1 055 266) e visuais (892 860) são os principais fatores que afetam a População Portuguesa, 

com uma maior incidência na População feminina. 

 

GRÁFICO 5 - População residente em Portugal vs População com dificuldades, INE (CENSOS 2011) 

 

Quanto à população portuguesa dos 5 aos 14 anos, faixa etária da população alvo desta 

investigação, existem 52 214 crianças que apresentam pelo menos uma dificuldade, sendo que 

29 508 (56,5%) são rapazes e 22 706 (43,5%) raparigas, como se verifica no Gráfico 6. É 

possível, igualmente, verificar que as dificuldades mentais são o principal fator de 

dificuldades, com 39 231 (75,1%) casos sendo 24 011 (61,2%) rapazes e 15 220 (38,8%) 

raparigas.  

 

GRÁFICO 6 - População residente com dificuldades dos 5 aos 14 anos, em Portugal, INE (CENSOS 2011) 
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Contrariamente aos dados dos Censos 2001, segundo o qual a incapacidade mental 

aparecia em 3º lugar, nos Censos 2011 aparece como principal fator. Isto deve-se ao fato de 

terem alterado a forma de recolha dos dados, permitindo assim que a população identificasse 

com mais do que uma dificuldade. Da mesma forma, a soma das dificuldades representa um 

número superior ao número total das pessoas com dificuldades, pela mesma razão. 

Verificamos, igualmente, que o número de pessoas com dificuldades aumentou 

significativamente de 634 408 para 1 179 719, devendo-se esse aumento ao fato de uma 

pessoa, que não esteja diagnosticada com uma incapacidade suficiente para ser considerado 

Deficiente Motor, Visual, Mental ou Auditiva, poder apontar dificuldades que sente na sua 

rotina diária.  

Desta forma, pessoas com problemas de obesidade, doenças do tecido conjuntivo, 

nomeadamente, Artrite Reumatoide, problemas na fala, etc. exprimiram as suas dificuldades 

diárias que anteriormente não eram consideradas, contribuindo assim, para uma igualdade 

entre as pessoas e uma maior humanização dos dados recolhidos. 

Um dado destacou-se nesta análise. Numa análise geral, as mulheres apresentam 

maiores dificuldades, com uma percentagem de 60,8%. Curiosamente, nas dificuldades 

sentidas na faixa etária dos 5 aos 14 anos, são indivíduos do sexo masculino que apresentam 

mais dificuldades sentidas (56,5%).  
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3 | ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 

DESTINADO ÀS CRIANÇAS OU PARQUES 

INFANTIS 
 

 

 

Os Espaços de Jogo e Recreio (EJR), correntemente designados por Parques Infantis, 

são áreas destinadas à atividade lúdica das crianças, delimitada física ou funcionalmente, em 

que a atividade motora assume especial relevância. No entanto, ao longo os anos, foi-se 

destacando a necessidade de que outras atividades, tais como, a sensorial, cognitiva, de 

comunicação, (entre outras) fossem integradas no seu desenvolvimento, de forma a ser 

possível responder às necessidades, tanto das crianças com necessidades, como das crianças 

sem necessidades. Ao longo deste capítulo é feita uma análise dos EJR, o seu surgimento 

histórico, as entidades responsáveis pelos mesmos; a caracterização dos mesmos, bem com 

uma análise de mercado à oferta de equipamentos inclusivos. 
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3.1- Contextualização Histórica 

 

Embora em 1886, nos Estados Unidos em Boston, tivesse sido criado o primeiro 

parque infantil que era um Jardim de areia, estes espaços permaneceram de certa forma 

incomuns no espaço público até ao século XX. Com a crescente industrialização e a 

urbanização, bem como com o aumento das preocupações com o bem-estar, os parques 

infantis serviram como uma solução para a precária qualidade de vida das classes sociais 

baixas que viviam em quartos apertados, com má qualidade de ar e isolados da sociedade. 

Este novo conceito contribuiu para o afastamento das crianças das ruas perigosas e para as 

ajudar a desenvolver a sua saúde física, os bons hábitos de socialização e, por fim, a serem 

crianças (O'Shea 2013), como se pode verificar na figura 7a. O jogo funciona, assim, como 

um recurso ou estratégia para lidar com as situações, tendo sido referido por muitos 

sociólogos e psicólogos como uma forma de as crianças lidarem com o stress, principalmente, 

as crianças de baixo nível socioeconómico, cujos problemas como a fome, dificuldades de 

aprendizagem, segurança, transporte e conflitos familiares ditam tensões extremas (Parsons 

2011). Na figura 7b, pode-se verificar crianças a brincar com os recursos disponíveis num 

cenário de pobreza. 

 

a) b)  

FIGURA 7 – a) Modelo de Parque Infantil, em 1919-1915 [6] | b) Crianças brincando1, Gorbals em Glasgow, 1966 [7] 

 

Em 1906 foi formada a Playground Association of America com o objetivo de apoiar e 

expandir os parques infantis para a comunidade, bem como definir o layout, o guia e as 

atividades inerentes a estes. Esta sugeria que para a construção de um parque infantil 

                                                         
1 Crianças a brincar nas ruas no distrito de Gorbals em Glasgow com os recursos disponíveis: uma banheira velha a servir de 

barco e varas a servir de remos.  
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considerado ideal, devia-se ter em conta secções de jogo separadas e campos desportivos para 

raparigas e rapazes, supervisionado e com abrigos, casas de banho, espaços com sombra, 

hortas. Desta forma, os parques infantis não eram desenvolvidos de forma livre e para a sua 

correta utilização, eram treinados instrutores para orientarem e ensinarem as crianças na 

organização do jogo (O'Shea 2013). 

Conforme a autora Kaitkin O’Shea (2013), a evolução cronológica dos parques 

infantis teve o seguinte desenvolvimento: 

- 1880-1890 - Com os Jardins de Areia 

- 1900-1920 - Pensa-se em aparelhos altos em tubos de aços, carrocéis e Giant Stride 
2
; 

estes consistiam no modelo de parques infantis. 

- 1930-1940: O desenvolvimento de parques infantis foi suspenso devido à depressão e aos 

esforços da guerra. 

- 1940-1950: Aventuras ou parques de ferro velho - pensa-se em aventuras de exploração 

através de cavernas, paisagens e elementos de construção. 

- 1950-1970: Parques surpresa – pensa-se em foguetes (período em que o primeiro homem 

foi à lua), slides, formas de animais, túneis e formas imaginárias, feitos em metal. 

- 1970-1980: Parques estandardizados – existência de bordas arredondadas e equipamentos 

de plástico, sendo estas uma resposta à preocupação com a segurança. 

- 1980 até à data: parques modernos – parques imaginativos com superfícies seguras com 

vários temas e materiais.  

A evolução dos parques infantis e a sua consequente modificação deveu-se ao fato de 

os parques de outrora não poderem ser preservados para a utilização atual pela falta de normas 

de segurança que acarretavam. Desta forma, a sua reabilitação, restauração e preservação não 

seria viável. Porém, o valor histórico de um parque infantil não se concentra apenas nos seus 

equipamentos, mas sim, também, na sua localização, conceção e construção sendo, muitas 

vezes, feito através de donativos sociais. Estas construções contribuem, quer para o 

desenvolvimento e planeamento da comunidade, bem como para a criação de um contexto 

cultural (O'Shea 2013). 

 No que diz respeito aos parques mais atuais, estes surgem no final de 1950, segundo 

Ashley Parsons (2011). Foi nesta altura que se começaram a projetar Parques 

                                                         
2 Coluna giratória onde as pessoas se agarram numa corda. Disponível em: 

http://preservationinpink.wordpress.com/tag/giant-stride/, acedido a 03 de Setembro de 2013; 

http://preservationinpink.wordpress.com/tag/giant-stride/
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contemporâneos, como é o caso dos parques de aventura, que começaram a integrar 

equipamentos de desenho exclusivo, como obras de arte escultóricas, fato verificável na 

figura 8. Posteriormente, com o aumento rigoroso das normas de segurança, estes elementos 

foram substituídos por elementos pré-aprovados. Segundo Holmes & Procaccino citados por 

Ashley Parsons (2011) os “Parques Infantis Contemporâneos podem ser vistos como uma 

melhoria dos Parques Infantis Tradicionais.” Esta recreação surge da necessidade de reforma 

social, tendo surgido vários movimentos, baseando-se em diversos conceitos, tais como a  

industrialização, psicologia, desenvolvimento da criança e o efeito do ambiente sobre o 

individuo formando, assim, um argumento sobre a recreação fundamental para o ser fisico, 

mental e bem moral do individuo (Anderson 2006). Os parques Infantis desenvolvem, assim, 

a saúde, a iniciativa, a pureza de espirito, a cooperação, a ambição, honestidade, imaginação, 

auto-confiança, obediência e a justiça. Além disso, estes contribuem para a diminuição do 

ócio, delinquência, exclusividade, injustiça, egoismo, barulheira, tentação e barreira sociais 

(Anderson 2006). 

a)  b)  

FIGURA 8- a) Robert Winston play sculpture, 1961 [8]  | b) Pierre Székely3, em Paris nos anos ’60 [9] 

 

3.2- Entidades responsáveis e Oferta pública de parques infantis em 

Portugal 

 

Os Parques Infantis ou Espaço de Jogo e Recreio (EJR), de acordo com o Decreto-lei 

nº119/2009 de 19 de Maio, que estabelece as condições de segurança a observar nos EJR, 

“são áreas destinadas à atividade lúdica das crianças, delimitada física ou funcionalmente, 

no qual atividade motora assuma especial relevância”. 

                                                         
3  Artista Húngaro, conhecido pela construção de Parques Infantis Escultóricos, estando toda esta obra em França dispostas 

cronologicamente para mostrar a progressão do seu trabalho. Mais informação acerca do artista e obra, disponível em: 

http://www.szuv.hu/pierreszekely/eletrajz_e.html, acedido a 05 de Setembro de 2013. 

http://www.szuv.hu/pierreszekely/eletrajz_e.html
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 O Instituto do Desporto de Portugal até à publicação do Decreto-lei nº 274/2007, de 30 

de Julho, era responsável pela fiscalização das infraestruturas, equipamentos e de espaços 

desportivos, contudo, todas estas matérias foram atribuídas à Autoridade Económica para a 

Segurança Alimentar (ASAE), de acordo com o disposto nº1 do artigo 17.  

 Assim, ao Instituto do Desporto de Portugal compete-lhe apenas a inspeção dos EJR 

novos, numa primeira avaliação, cuja entidade responsável é a Câmara Municipal e as 

autarquias. 

Apesar de existirem entidades que inspecionem e certifiquem estes espaços, não foi 

possível apurar o número de EJR existentes em Portugal. No entanto, é possível verificar num 

estudo realizado por Beatriz Pereira (2006), “Caracterização da Oferta Pública de Parques 

Infantis”, não a caracterização da população portuguesa em geral, mas da população do local 

onde foi realizado, que neste caso é a Região do Grande Porto. Nesta região, existe um total 

de 194 parques infantis, que servem um total de 170 mil bebés e crianças dos zero aos 14 

anos. A autora refere que o valor de referência aceitável é um parque infantil por cada 500 

crianças, contudo, este fato só se constata num concelho, que apresenta uma oferta superior, o 

concelho de Espinho. Há ainda 5 concelhos que têm uma oferta de 1 a 2 parques infantis por 

cada 1000 crianças (Porto, Valongo, Maia, Vila do Conde e Póvoa do Varzim); e 3 concelhos 

que apresentam uma oferta reduzida de um parque infantil por cada 1000 crianças (os 

concelhos de V. N. Gaia, Gondomar e Matosinhos), como se pode verificar na Figura 9. 

 

FIGURA 9 – Índice de Parques Infantis por 1000 Crianças [10] 
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3.2.1- Apropriação e tipologias dos Espaços de Jogos e Recreios 

 

 De acordo com o Decreto-lei nº119/2009, de 19 de Maio, Artigo nº 3, a 

implementação de um EJR necessita sempre de uma Entidade responsável pelo espaço, 

podendo ser uma pessoa singular ou coletiva de direito público ou privado que assegure e 

regule o funcionamento do mesmo. 

 Assim, estes espaços podem surgir da seguinte forma: 

 Construídos pelo suporte colaborativo de recursos de empresas e da comunidade para 

alcançar uma mais-valia para o seu bairro.  

 Podem ser Públicos, de forma gratuita, como se verifica na maioria dos casos, 

exemplos: parques inseridos pelas Câmaras Municipais e Autarquias em espaços 

dedicados ao desporto e lazer, nomeadamente, em escolas, jardins, praças, parques da 

cidade, etc. estes podem ser igualmente localizados em regiões urbanas e rurais. 

 Agregados a um negócio, apenas para clientes, por exemplo, no McDonalds, IKEA, 

Centros comerciais, etc. 

  Negócios com fins lucrativos onde é cobrada uma taxa de entrada, como é o caso do 

Aquashow (Algarve), Natur Water Park (Vila Real), Magikland (Penafiel), Parque 

Aquático de Amarante, etc. 

 Negócios Sem fins Lucrativos, que podem ser gratuitos, como é o caso do Museu da 

Criança, Portugal dos Pequenitos, a Fábrica Centro de ciência viva em Aveiro, o 

Visionarium em Santa Maria da Feira, Parque de Lazer de Castelinho em Vila Nova 

de Cerveira, etc.  

Desta forma, importa referir que existem 3 tipologias de Parques Infantis, 

nomeadamente:  

1. Tradicional: contêm os seguintes equipamentos: escorregas; baloiços; equipamentos 

oscilantes, etc.  

2. Contemporâneo: possuem diferentes estruturas próximas ou unidas formando um 

equipamento conhecido por estrutura multifuncional.  

3. Aventura / criativo: são constituídos por peças soltas, como pneus velhos, madeira, 

caixas e outros materiais. Permitem que as crianças criem os seus próprios 

equipamentos, proporcionando um desenvolvimento da flexibilidade e da criatividade. 
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Apesar das diferenças entre si, e conforme o mesmo Decreto-lei, Artigo nº 4, “estes 

espaços não podem ser suscetíveis de pôr em perigo a saúde e segurança do utilizador ou de 

terceiros, devendo obedecer aos requisitos de seguranças do presente regulamento”. 

 

3.3- Caracterização de Equipamentos de EJR 

 

Os Equipamentos utilizados para a construção de EJR englobam os materiais e 

estruturas, incluindo componentes e elementos construtivos, destinados a espaços de jogo e 

recreio, com os quais ou nos quais as crianças podem brincar ao ar livre ou em espaços 

fechados, individualmente ou em grupo; de acordo com o Artigo nº 3, do Decreto-lei 

nº119/2009, de 19 de Maio. Desta forma, estes equipamentos podem dividir-se em 6 tipos 

principais:  

1- Escorregas; 

2- Giratórios; 

3- Equilíbrio, nos quais se incluem os equipamentos oscilantes; 

4- Suspensão; 

5- Escalada; 

6- Baloiço; 

7- Sensoriais. 

Estas tipologias encontram-se igualmente distribuídas por duas categorias de 

equipamentos, nomeadamente, os 1) equipamentos de movimentos forçados, onde o utilizador 

não consegue parar por si próprio, como são os baloiços, escorregas, equipamentos oscilantes, 

etc. e por 2) equipamentos de movimentos não forçados que contrariamente ao anterior o 

utilizador consegue parar por si próprio, como as pontes, abrigos, etc.  

Por fim, todos os equipamentos de EJR têm de cumprir os requisitos da legislação em 

vigor, especialmente: 

 Decreto-Lei nº 119/2009, de 19 de Maio - Este substitui o Decreto-Lei nº 379/97, de 

27 de Dezembro, onde estabelece os regulamentos para as condições de segurança a 

observar nos espaços de jogo e recreio; 
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 Decreto-Lei nº 309/2002, de 16 de Dezembro – Regula a instalação e funcionamento 

dos recintos de espetáculo e divertimentos públicos, incluindo os EJR; emissão de 

licença e certificação de inspeção; 

 Portaria nº 379/98, de 2 de Julho – Lista normativa aplicáveis na conceção e fabrico 

dos equipamentos e superfícies de impacto destinados a EJR; 

 NP EN 1176-1: Equipamento para EJR – Parte 1: Requisitos gerais de segurança e 

métodos de ensaio; 

 NP EN 1176-2: Equipamento para EJR – Parte 2: Requisitos específicos de segurança 

adicional e métodos de ensaio para baloiços; 

 NP EN 1176-3: Equipamento para EJR – Parte 3: Requisitos específicos de segurança 

adicional e métodos de ensaio para escorregas; 

 NP EN 1176-4: Equipamento para EJR – Parte 4: Requisitos específicos de segurança 

adicional e métodos de ensaio para Slides/ “Teleférico”; 

 NP EN 1176-5: Equipamento para EJR – Parte 5: Requisitos específicos de segurança 

adicional e métodos de ensaio para carrosséis; 

 NP EN 1176-6: Equipamento para EJR – Parte 6: Requisitos específicos de segurança 

adicional e métodos de ensaio para oscilantes; 

 NP EN 1176-7: Equipamento para EJR – Parte 7: Guia de instalação, inspeção, 

manutenção e funcionamento; 

 NP EN 1177: Superfícies amortecedoras de impacto para EJR – Requisitos de 

segurança e métodos de ensaio; 

 

Nesta  fase, mediante a consulta da NP 1176-1, considerou-se importa referir algumas 

definições importantes inerentes a todos os tipos de equipamentos, que ajudaram na melhor 

compreensão do documento, nomeadamente:  

- Espaço livre: espaço na envolvente do equipamento que pode ser ocupado pelo utilizador 

num movimento forçado pelo equipamento, ver figura 10; 

- Espaço de queda: espaço na envolvente do equipamento que pode ser ocupado por um 

utilizador em queda de uma parte elevada do equipamento. O espaço de queda tem início na 

altura de queda livre, ver figura 10; 

- Espaço mínimo: espaço requerido para a utilização segura do equipamento, ver figura 10; 
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FIGURA 10 – Espaço Mínimo, NP 1176-1 [11] 

 

- Altura de queda Livre: maior distância vertical entre o apoio claramente ao destinado ao 

corpo e a área inferior de impacto, ver figura 11. 

 

FIGURA 11 – Exemplos da altura de queda livre, NP 1176-1 [11] 

 

- Ponto de esmagamento: local no qual partes do equipamento podem mover-se em direção 

uma da outra ou de encontro a uma área fixa podendo as pessoas, ou partes do seu corpo, ser 

esmagadas entre as duas. 

- Superfície de Recreio: superfície de um EJR a partir da qual tem inicio a utilização de 

equipamento do EJR; 

- Aprisionamento: perigos constituídos por uma situação em que um corpo, parte de um 

corpo, ou vestuário, podem ficar presos.  

 

3.3.1- Metodologias de desenvolvimento de equipamentos para EJR 

 

Atualmente, o desenvolvimento de novos equipamentos respeita algumas 

preocupações que os fabricantes têm vindo a apontar de forma a acrescentar valor aos seus 

produtos. Como exemplo desta preocupação e suas consequências, surgiu a Landscape 

Struture,
8 
apresentada na figura 12, que representa um esquema de desenho universal, no qual 
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os equipamentos são criados para serem acessíveis a todas as crianças. Estes definem três 

componentes para um nível superior de Jogo Inclusivo: acessibilidade física, idade e 

adequação ao desenvolvimento da criança e atividades de estimulação sensorial. Esta 

conjugação cria um ambiente de Jogo Inclusivo que atende às necessidades de todas as 

crianças no mesmo lugar, proporcionando uma variedade de ofertas. 

 

FIGURA 12 – Diagrama de Venn; Pensamento de Desenvolvimento de produtos universais da LandScape Struture [12] 

 

Por sua vez, a Utah State University, Center for persons with Disabilities e a Me2 da 

PlayCore (2013) desenvolveram 7 princípios de Parques Infantis Inclusivos como guia de 

projeto educacional para oferecer à comunidade, incluindo mais do que os requisitos mínimos 

de acessibilidade. Estes acrescentam que os princípios foram inspirados na perspetiva da 

criança e foram adaptados para o que eles preferem sentir e experienciar durante o jogo ao ar 

livre. Exemplo disto é o Riverdale Park (PlayCore 2013), apresentado na figura 13, que está 

localizado em Germantwon, Tennessee nos USA, e foi construído com doações da 

comunidade, cumprindo os 7 princípios de Parque Infantil Inclusivo estabelecidos por estes, 

que são:   

 

FIGURA 13 – Riverdale Park, em Germantwon no Tennessee, USA [13] 

 

 Princípio 1: ser justo/ be fair – O equipamento de jogo defende a justiça social, 

possibilitando o ser utilizável por pessoas com diferentes características e para que 
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possam desfrutar do seu direito de brincar. Este princípio diz respeito a pavimentos e 

rotas acessíveis para todo o ambiente de jogo, fornecendo o acesso equitativo a uma 

variedade de atividades físicas e sociais que encorajam a exploração e a descoberta, e 

que promovem, também uma atmosfera de respeito mútuo e aceitação, figura 14. 

 

FIGURA 14 – Princípio 1 - Riverdale Park, em Germantwon no Tennessee, USA [13] 

 

 Princípio 2: ser incluído/ be included – Este princípio está relacionado com as 

atividades lúdicas intergeracionais que proporcionam circulação e movimento e que 

oferecem experiências dinâmicas que podem ser testadas por indivíduos com 

diferentes capacidades e promovendo, desta forma, a interação social, figura 15. 

 

FIGURA 15 - Princípio 2 - Riverdale Park, em Germantwon no Tennessee, USA [13] 

 

 Princípio 3: ser Inteligente/ be smart – Este princípio é tido em conta quando se 

verificam materiais que proporcionem atividades que forneçam um feedback 

multissensorial, desde auditivo, tátil e visual como causa efeito, figura 16. 

 

FIGURA 16 -- Princípio 3 - Riverdale Park, em Germantwon no Tennessee, USA [13] 
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 Princípio 4: ser independente/ be independent – Este princípio respeita a 

necessidade de incluir rampas largas para as pessoas que utilizam dispositivos de 

mobilidade, para que tenham espaço para que as outras atravessem a estrutura do jogo, 

permitindo a passagem nas rampas lado a lado, figura 17. 

 

FIGURA 17 - Princípio 4 - Riverdale Park, em Germantwon no Tennessee, USA [13] 

 

 Princípio 5: ser seguro/ be safe – São incluídos bancos e outras formas de descanso 

em torno do equipamento com o objetivo de proporcionar áreas de observação e 

supervisão confortáveis, nas quais crianças podem socializar, descansar e observar até 

se sentirem prontas para voltar a jogar, figura 18. 

 

FIGURA 18 - Princípio 5 - Riverdale Park, em Germantwon no Tennessee, USA [13] 

 

 Princípio 6: ser ativo/ be active – Diz respeito à importância de proporcionar 

atividades lúdicas ao longo de um desenvolvimento contínuo adequado às crianças de 

forma a desenvolverem habilidades, confiança e a envolverem-se em desafios 

saudáveis, figura 19.   

 

FIGURA 19 - Princípio 6 - Riverdale Park, em Germantwon no Tennessee, USA [13] 
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 Princípio 7: ser confortável/ be comfortable – é necessário criar uma combinação de 

sombra e luz solar durante todo o parque para ajudar a proteger contra os elementos 

ambientais, figura 20. 

 

FIGURA 20 - Princípio 7 - Riverdale Park, em Germantwon no Tennessee, USA [13] 

 

Importa acrescentar que os 7 Princípios descritos se referem a uma adaptação dos 

princípios do Desenho Universal, originalmente criados pelo Center for Universal Design at 

North Caroliba State University, que serão abordados no ponto 4.2.1 do presente documento. 

Para além destes princípios, a PlayCore desenvolveu 5 elementos para o jogo 

inclusivo, como se verifica na figura 21 e 22, com o objetivo de proporcionar oportunidades 

de jogo para todas as pessoas, com idades e capacidades diferentes para promover a atividade 

física e a aprendizagem. Playcore afirma que o objetivo destes princípios não é criar apenas 

ambientes ao ar livre que incorporem as melhores práticas e princípios do design, mas 

também encaminham o jogo inclusivo para um nível superior através de programas ao ar 

livre, que garantem a utilização/ divertimento/ aprendizagem das crianças de todos os níveis. 

 

 

FIGURA 21 – Diagrama de Venn; 5 Elementos do jogo inclusivo, desenvolvido pela Playcore [14] 
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FIGURA 22 - 5 Elementos do jogo inclusivo, desenvolvido pela Playcore [14] 



“Design Conceptual de um equipamento inclusivo para Parques Infantis 

 com a utilização de materiais têxteis” 

 

35 

 

3.4- Análise de Mercado relativa à oferta de equipamentos Inclusivos de 

exploração sensorial 

 

Empresa: Landscape structures; 

 

- Sensory Play Center® consiste num equipamento que envolve os sentidos, de forma a 

todas as crianças com habilidades e desenvolvimento diferentes joguem juntas. Este 

possui elementos táteis para incentivar as crianças a explorar diferentes texturas com 

formas ásperas e lisas, este equipamento é montado por módulos e oferece dez painéis 

interativos diferentes, com elementos de estimulação sonora, visual e cognitiva/ 

imaginativa, como se pode verificar na figura 23.   

a)  b)   

c)  d)  

FIGURA 23 – a) Sensory Play Center®, visão geral [15] | b) Bomgo Panel ® [16] | c) Color Splash Panel [17] | d) Imagination Table [18] 

 

- Pulse 
TM 

Table Tennis e o Pulse 
TM

 in Action consistem num jogo multissensorial para 

incentivar o movimento. Com sons e luzes coloridas envolvem as crianças a jogar, 

num vai e vem que fica cada vez mais rápido. Este permite competirem ou jogarem 

por diversão, com este as crianças desenvolvem habilidades desportivas saudáveis e 

coordenação olho-mão, como se pode verificar na figura 24. 
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a)   b)  

FIGURA 24 – a) Pulse TM Table Tennis [19] | b) Pulse TM in Action [20] 

 

- Multi-Sensory Discovery Wall é um projeto escultórico que tem como objetivo 

primordial envolver os sentidos das crianças num jogo de descobertas táteis. Possuiu, 

igualmente elementos refletores coloridos, criando efeitos visuais, como se pode 

verificar na figura 25. 

 

FIGURA 25 - Multi-Sensory Discovery Wall [21] 

 

Empresa: Inclusive Play Limited; 

 

- Mezzo IP07 oferece às crianças com diferentes capacidades a oportunidade de 

interagir com movimentos e sons, balançado a taça, esta transmite sons, cores e 

padrões hipnotizantes para a criança, ver figura 26a. 

- The Orb, ao balançar diversos sons são produzidos, este objeto foi projetado tendo em 

conta as diferentes habilidades das crianças, ver figura 26b. 
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a)   b)  

FIGURA 26 – a) Mezzo IP07, Inclusive Play Limited [22] | b) The Orb, Inclusive Play Limited [23] 

- Rainmaker IP14 produz sons semelhantes ao da chuva, este promove o trabalho em 

equipa e permite a experimentação causa efeito, além disso, incentiva o jogo físico e 

ajuda a desenvolver as capacidades de concentração e coordenação da criança, ver 

figura 27. 

      

FIGURA 27 – Rainmaker IP14, Inclusive play Limited [24] 

 

Empresa: Special Needs; 

 

- Rainbow arch é um equipamento que promove a inclusão, possibilitando o jogo de 

crianças com e sem incapacidades. Este melhora a coordenação, controlo muscular e 

as habilidades motoras, ver figura 28. 

 

 

FIGURA 28 – Rainbow arch, Especial Needs [25] 
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Empresas: Kaboom & Rockwell group; 

 

- Play Work Build consiste num parque de imaginação, concebido pelo Arquiteto David 

Rockwell em parceria com Kaboom. Constituído por peças soltas, este oferece uma 

vasta gama de elementos, que a criança pode configurar para o seu próprio ambiente 

de jogo, como se comprova na figura 29.  

 

FIGURA 29 – Play Work Build, Kaboom & Rockwell group [26] 

 

Empresa: LappSet; 

 

- Smartus consiste num conceito desenvolvido entre a LappSet Group e uma equipa de 

desenvolvimento de produtos, entre 2002 e 2006, com a participação de especialistas 

dos setores de fitness, educação, design e tecnologia. Desta combinação de áreas, 

resultou um equipamento que combina a tecnologia moderna, com os equipamentos de 

lazer, oferecendo uma ampla gama de atividades lúdicas. Este constitui uma base para 

novos tipos de jogos e torneios desportivos, com a possibilidade de jogar online. Em 

Portugal, existem apenas três locais onde existem estes equipamentos, nomeadamente, 

no Parque Infantil da Quinta do Covelo no Porto, na Escola Básica da Galiza nº 2 em 

Cascais, e por fim na Amadora, infelizmente não foi possível identificar o local. Na 

Figura 30 são apresentados os equipamentos que constituem a família de produtos 

Smartus. Este produto encoraja as pessoas a correr, saltar, descobrir, a se divertir e a 

aproveitar as sensações, provenientes do sentimento de alcançar o sucesso. Ao mesmo 

tempo aumenta a cultura de jogos no exterior, utilizando os interesses e os meios 

tecnológicos dos seus utilizadores. Esta permite que o jogo seja realizado em conjunto 

sem restrição de idades, proporcionando alternativas reais aos estilos de vida passivos, 

à exercitação de corpo e mente e aprendizagem e descoberta lúdicas. A SmartUs pode 

ser construída e desenvolvida em diferentes ambientes, tais como, os parques das 
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escolas, creches, centros de diversão e parques temáticos, centros comerciais, parques 

de campismo e em áreas habitacionais. 

 

FIGURA 30 – Família de Produtos Smartus [27] 
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4 | DESIGN 
 

 

 

O Design é definido por um “conjunto de operações, com uma sequência lógica e 

necessária, que indica, de forma fiável, a solução de um problema. Este é o caminho para 

atingir o melhor resultado com um esforço mínimo” (Munari 1981, 21), tendo sido, 

inclusivamente, comparado a uma receita de Arroz Verde por Munari (1981). “Projetar um 

arroz verde ou uma panela para cozer o mesmo arroz, exige a utilização de um método que 

ajude a resolver o problema. O importante é, nos dois casos referidos, que as operações 

necessárias sejam realizadas pela ordem ditada pela experiência”. Deste modo, não há um 

projeto sem a existência de um método, de um “pensar de forma artística procurando logo a 

solução”, sem se ter realizado uma pesquisa do que já existe na área e quais os materiais a 

utilizar (Munari 1981, 22). 

Neste capítulo, é analisado o Design Universal, referindo o seu enquadramento 

histórico, conceito e as suas principais premissas. Este conceito será estudado estabelecendo a 

diferenciação do Design Inclusivo. Por último, é feito um enquadramento legal e normativo 

acerca dos direitos e igualdade das pessoas, uma vez que estas correntes do Design aparecem, 

de certa forma, como resposta ao debate social da altura. 
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4.1- Design Universal 

 

Todos nós já sentimos dificuldades em interagir com um produto ou um espaço, não 

conseguindo, por exemplo, abrir um frasco de vidro, mesmo utilizando uma grande força para 

fazer girar a tampa, ou ao empurrar uma porta quando esta deveria ser puxada na nossa 

direção. Estas situações resultam de características dos produtos inapropriadas à capacidade 

humana, facto que revela falta de pensamento face à situação real de aplicação no dia-a-dia e 

para o público que o vai utilizar (Cruz 2010, 3). 

Os conceitos de Design Universal e Design Inclusivo trouxeram uma nova vasta área 

de pensamento no projeto de novos produtos e de espaços, para que a sua utilização seja 

possível por pessoas com diferentes características, de modo equitativo (Cruz 2010, 5). 

O termo “Design Universal” surgiu com Ronald Mace, um arquiteto e defensor 

determinado, que influenciou o pensamento internacional sobre design. Numa grande parte da 

sua vida, Ronald Mace utilizou uma cadeira de rodas para se deslocar e entendeu o que era 

tentar participar num mundo que não foi projetado para incluí-lo. Este arquiteto foi o campeão 

consumado para o projeto acessível e universal e o impacto do seu trabalho tem sido sentido 

por muitas gerações (R. Mace 1997). 

Segundo Ronald Mace, Graeme J Hardie e Jaine P. Place (1991, 2), o Design 

Universal significa simplesmente projetar todos os produtos, edifícios e espaços exteriores 

para serem utilizados e abrangerem o maior número de pessoas possível. Este propõe uma 

maneira sensata e económica para conciliar a integridade artística de um projeto com as 

necessidades humanas, no meio ambiente, sendo que as soluções não resultam em custo 

adicionais e não são percetíveis às mudanças da aparência. 

Além de elementos fixos, características universalmente concebidas, estes autores 

afirmam que, os designers também podem incluir elementos adaptáveis, pois estes podem ser 

fácil e economicamente adicionados ou removidos quando necessário para um utilizador 

específico (Mace, Hardie e Place 1991, 2). 

Referem ainda que o designer deve aconselhar os clientes sobre os custos da 

construção relacionados com a acessibilidade, mas também o retorno que obterá no longo 

prazo com o potencial enorme de segmento da população. Os clientes devem também estar 

cientes da tendência mais rigorosa das normas de acessibilidade na habitação, emprego, 

educação e serviços públicos (Mace, Hardie e Place 1991, 2). 
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Muitas inovações recentes na tecnologia ajudaram os designers a especificar ambos os 

componentes universais (fixos) e especializados (adaptáveis). Como as indústrias de 

construção e de fabrico responderam ao envelhecimento da população e às novas restrições 

legais, "better for everyone" e "planning ahead for your family’s needs", começaram a fazer 

parte das abordagens de marketing “Deficientes” e “Idosos” (Mace, Hardie e Place 1991, 39). 

Conforto, segurança e flexibilidade tornaram-se as palavras-chave de publicidade mais 

importantes e assim as tecnologias emergentes continuarão a responder às necessidades das 

pessoas com idades, capacidades e estaturas diferentes. Desta forma, os Designers serão 

confrontados com uma escolha: o cumprimento relutante com padrões mínimos de 

acessibilidade, ou oferta positiva, sensível de serviços de design universal (Mace, Hardie e 

Place 1991, 2). 

Além disso, segundo os autores Mace, Hardie e Place (1991, 3), estas mudanças nos 

requisitos de projeto, tanto pelo mercado e pela obrigatoriedade legal, estão a criar um novo 

dilema para os designers. Mudanças demográficas, estatutos e atitudes estão a promover a 

procura de produtos mais sofisticados, moradias e espaços de negócios acessíveis para 

pessoas de todas as idades, tamanhos e capacidades. Estas mudanças sinalizam uma ampla 

gama de oportunidades para os designers poderem aplicar as suas energias criativas para 

soluções práticas, sociais e para problemas psicológicos.  

A enorme procura de ambientes práticos, acessíveis, atraentes para as pessoas com 

deficiência está influenciar, atualmente, a tecnologia de design. Como a nova legislação e a 

mudança de valores da sociedade forçam os provedores de habitação e empresários a 

questionar as suas suposições estereotipadas sobre pessoas com deficiência, o equívoco "não 

há mercado" deve começar a dar lugar a um reconhecimento mais humanista entre a diferença 

de "deficiência física" e "desvantagem ambiental". Assim, os autores referem que o designer 

motivado para eliminar, do ambiente, deficiências induzidas, pode ajudar a capacitar as 

pessoas com todos os tipos de deficiência física ou cognitiva na melhor qualidade de vida nas 

suas rotinas diárias (Mace, Hardie e Place 1991, 3). 
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4.1.1- Princípios de Design Universal 

 

De acordo com Preiser e Smith (2011, 59), em 1994 a 1997, o Centro para o Design 

Universal realizou uma investigação e demonstração do projeto financiado pelo Departamento 

do Instituto Nacional para a Deficiência da Educação e Reabilitação (NIDRR), nos EUA. O 

projeto foi intitulado "Studies to Further the Development of Universal Design”, e tendo 

como uma das atividades desenvolver um conjunto de diretrizes de Design Universal.  

Assim, segundo a publicação do Centro para o Design Universal (1997), o trabalho 

resultante de um grupo de Arquitetos, Designers de Produto, Engenheiros, e pesquisadores de 

Design Ambiental culminou em sete princípios que podem ser aplicados para avaliar projetos 

existentes, guiar o processo de Design e educar designers e consumidores sobre as 

características dos produtos e ambientes mais funcionais. 

 

 Princípio 1: Uso Equitativo – O Design é útil e comercializável para pessoas com 

diferentes habilidades; 

- Fornecer os mesmos meios de uso para todos os utilizadores: Idêntico sempre que 

possível, equivalente se necessário; 

- Evite segregar ou estigmatizar quaisquer utilizadores; 

- Colocar igualmente ao alcance de todos os utilizadores a privacidade, proteção e 

segurança; 

- Tornar o produto apelativo a todos os Utilizadores; 

  

 Princípio 2: Flexibilidade no Uso – Acomoda uma ampla variedade de preferências e 

habilidades individuais. 

- Permite escolher a forma de utilização; 

- Acomoda o acesso e o uso destro e canhoto; 

- Facilita a exatidão e precisão do utilizador; 

- Garante adaptabilidade ao ritmo do utilizador; 

 

 Princípio 3: Uso simples e intuitivo – O uso é fácil de compreender, 

independentemente da experiência do utilizador, o conhecimento, as competências 

linguísticas ou nível de concentração atual. 

-  Eliminar a complexidade desnecessária; 

- Ser coerente com as expectativas dos utilizadores e intuição; 
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- Acomoda um amplo leque de capacidades linguísticas e níveis de instrução; 

- Organiza informação de forma coerente com a sua importância; 

- Fornecer de forma eficaz alertas e feedbacks durante e após a conclusão da tarefa; 

 

 Princípio 4: Informação percetível – Comunica eficazmente, ao utilizador, a 

informação necessária, independentemente das suas capacidades sensoriais ou das 

condições ambientais; 

- Usa diferentes modos (pictográfico, verbal, táctil) para apresentar a forma redundante 

informação essencial; 

- Maximiza a “legibilidade” de informação essencial; 

- Diferencia os elementos em formas que possam ser descritas (fazer com que seja 

fácil dar instruções ou orientações); 

- É compatível com a diversidade de técnicas ou equipamentos utilizados por pessoas 

com limitações sensoriais. 

 

 Princípio 5: Tolerância de erro – O projeto minimiza os riscos e as consequências 

adversas de ações acidentais ou não intencionais. 

- Ordena os elementos de forma a minimizar riscos e erros: os elementos mais usados 

são mais acessíveis, e os elementos perigosos são eliminados, isolados ou protegidos. 

- Garante avisos de riscos e erros; 

- Proporciona características de falha segura 

- Desencoraja ação inconsciente em tarefas que requeiram vigilância; 

 

 Princípio 6: Baixo Esforço físico – Pode ser usado de uma forma eficiente e 

confortável e com um mínimo de fadiga. 

- Permite ao utilizador manter uma posição neutral do corpo; 

- Usa forças razoáveis para operar; 

- Minimiza operações repetitivas; 

- Minimiza esforço físico continuado; 

 

 Princípio 7: Tamanho e espaço para aproximação e uso – São providenciados 

tamanhos e espaços apropriados para aproximação, para o alcance, manipulação e uso, 

independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do utilizador. 
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- Providencia um campo de visão desimpedido para elementos importantes para 

qualquer utilizador sentado ou de pé; 

- Torna o alcance a todos os componentes confortáveis para qualquer utilizador 

sentado ou de pé; 

- Acomoda variações no tamanho da mão ou da sua capacidade de agarrar; 

- Providencia espaço adequado para o uso de ajudas técnicas ou de assistência pessoal. 

 

Conforme a mesma fonte, os principais autores e defensores do Design Universal são: 

Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ronald Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, 

Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story e Gregg Vanderheiden. Para estes, o Design 

Universal, consiste no design de produtos e ambientes para serem utilizados por todas as 

pessoas, na maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho 

especializado. O Design Universal mostra-se, então, simples na teoria, mas mais complicado 

na prática, sendo a sua definição considerada sempre insuficiente (Story e Mace 1998, 32). 

Para tal, os defensores do projeto Universal tradicionalmente empregam duas estratégias para 

comunicar a abordagem: a primeira diz respeito à citação de bons exemplos dos aspetos do 

conceito, tal como maçanetas de alavanca que não requerem que as agarrem, controles 

remotos para ajustar dispositivos à distância e dispositivos de acender a luzes com o detetar de 

movimento; a segunda estratégia é testar a utilização universal, tais como determinar se um 

dispositivo, por exemplo, "Pode ser utilizado com um punho fechado" ou "pode ser usado no 

escuro". Por fim, estes referem que não houve critérios definitivos para abranger todos os 

aspetos de qualquer projeto (Story e Mace 1998, 32) 

 

4.2- Design Inclusivo 

 

Na atualidade existem diversas designações utilizadas para conceitos semelhantes ao 

definido por Ronald Mace, sendo comum ouvirmos falar em “Design para Todos” ou “Design 

Inclusivo”. Embora com diferentes designações e sendo possível, numa análise mais 

detalhada, encontrar algumas diferenças conceptuais expressas por alguns defensores das 

diferentes designações, existem algumas características básicas que são comuns a todos 

(Falcato 2006, 14). 

Vanessa Cruz (2010, 5) na sua dissertação, explica o conceito Incluir, que deriva do 

latim “Includere” que significa, introduzir, envolver, abranger, compreender, conter, inserir 
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num ou fazer parte de um grupo. Este último significado tem um grande papel na distinção 

dos termos “Inclusivo” e “Universal”. Relativamente à distinção destes conceitos, a autora 

refere que o significado de Design Universal “é responsável pela criação de produtos que 

possam ser utilizados, de modo equitativo, excluindo da sua utilização o menor número de 

pessoas possível, enquanto o Design Inclusivo passa pela criação de produtos para um 

público com características limitadoras, que necessita de equipamentos que atenuem 

limitações e permita maximizar a sua integração nas atividades diárias. Estes dois cenários 

implicam diferentes perspetivas sobre o processo de design uma vez que na primeira situação 

existe um projeto universal que pretende proporcionar uma utilização equitativa a uma 

diversidade humana, enquanto a segunda situação implica projetar para um determinado 

grupo de pessoas com requisitos específicos que devem ser atendidos para as suas limitações 

sejam atenuadas e possam ter um dia-dia-dia normal, proporcionando a inclusão das 

mesmas” (Cruz 2010, 5). 

 Assim, “é possível conceber e produzir produtos, serviços ou ambientes adequados a 

esta diversidade humana, incluindo crianças, adultos mais velhos, pessoas com deficiência, 

pessoas doentes ou feridas, ou, simplesmente, em desvantagem pelas circunstâncias. Esta 

abordagem é designada “Design Inclusivo” (Simões e Bispo 2006, 8). 

 Contudo, estes mesmos autores, referem que o Design Inclusivo não pretende 

desenvolver soluções específicas para pessoas com deficiência, mas sim envolver as pessoas 

com deficiência de forma a garantir a adequação para aqueles que, eventualmente, terão mais 

dificuldades de utilização, assegurando desta forma, a utilização por uma faixa da população 

mais alargada. 

Assim, beneficiam deste conceito todos os cidadãos e não apenas aqueles que 

apresentam maiores dificuldades na interação com o meio. Estes últimos são os que sentem 

maiores benefícios pela implementação deste design, passando a estarem integrados e em 

igualdade de direitos relativamente aos outros cidadãos (Simões e Bispo 2006). 
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4.3- Enquadramento Legal e Normativo 

 

O Design Universal e Inclusivo, segundo Jorge Falcato e Renato Bispo (2006), é o 

reflexo prático projetual, de uma prática democrática, de respeito pelos direitos humanos e de 

defesa de condições que promovam igualdade de oportunidades. 

Com isto, na medida em que os Diplomatas discutiam e impunham novas regras, o 

Design com a sua atitude crítica, acompanhou todo o debate social, estudando e 

experimentado todos os aspetos inerentes e propondo novos pensamentos de projeto mais 

Humanistas.   

Assim, segundo Coleman, Clarkson, Cassim, & Dong (2007), o Design Inclusivo 

surgiu numa abordagem de projetar para pessoas com diferentes incapacidades, 

principalmente para o acesso às construções públicas.  

Acessibilidade e Mobilidade para Todos, nos EUA, culminou na Americans With 

Disabilities Act (ADA), em 1990, e estabeleceu a primeira legislação facultativa que proíbe a 

discriminação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, serviços e alojamentos 

públicos. No Reino Unido, esta legislação surgiu através da Disability Discrimination Act 

(DDA), em 1995, posteriormente tornada lei Equality Act 2010, que pretendia codificar a 

matriz complexa e numerosa de atos e regulamentos que formaram a base da lei relativa à 

anti-discriminação, na Grã-Bretanha. 

Assim, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a 13 de Dezembro de 2006, em 

Nova Iorque, com 155 signatários e 131 estados membros, incluindo a União Europeia e a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e, é com esta que os Membros 

Estados são obrigados a promover, proteger e assegurar o exercício pleno dos direitos 

humanos das pessoas com deficiência e garantir que tenham completa igualdade perante a lei. 

Desta forma, segundo o Art.º. 3º, os princípios gerais da convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, assentam em 8 princípios:  

 

1- O respeito da dignidade inerente, da autonomia individual, incluindo a liberdade 

de escolha, e da independência das pessoas; 

2- A não discriminação; 

3- A participação e inclusão plenas e efetivas na sociedade; 
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4- O respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência como parte da 

diversidade humana e da humanidade; 

5- A igualdade de oportunidades; 

6- A acessibilidade; 

7- A igualdade entre homens e mulheres; 

8- O respeito pelas capacidades evolutivas das crianças com deficiência e o respeito 

pelo direito das crianças com deficiência em preservarem as suas identidades; 

 

De igual modo, o Artº 7º relativo às crianças com deficiência defende que: 

a) Os Estados Membros têm que tomar todas as medidas necessárias para garantir, às 

crianças com incapacidades, o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais em condições de igualdade com as demais crianças;  

b) Em todas as decisões relativas às crianças com incapacidades, o interesse da criança 

deve ser a consideração primordial; 

c) Os Estados Membros devem garantir que as crianças com incapacidades tenham o 

direito de exprimirem livremente as suas opiniões em todas as matérias que lhes 

digam respeito, sendo as suas opiniões devidamente tomadas em consideração, de 

acordo com a sua idade e maturidade, em condições de igualdade com as demais 

crianças, e a receberem assistência apropriada à sua incapacidade e idade para o 

exercício deste direito. 

Posto isto, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia emitem a Diretiva 

2006/54/CE, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidade e igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade 

profissional. Neste ponto, é importante referir que, na União Europeia, a primeira diretiva 

sobre a Igualdade de Tratamento foi emitida em 1976 – 76/207/CEE – sendo claro que esta 

temática já tem sido discutida durante muitos anos na União Europeia. Desta diretiva, surge, 

igualmente, a diretiva 2006/54/CE, que consiste na revisão das diretivas anteriores, onde 

foram revistos os novos paradigmas da nossa sociedade crescente. 

Segundo o Relatório Inicial de Portugal sobre a implementação da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, este constitui um instrumento de referência para a 

realização dos direitos humanos de todas as pessoas, em especial, as pessoas com 

incapacidades. Este relatório “ está em plena sintonia com as grandes linhas da política 

estratégica do Estado com vista a construção de uma sociedade plenamente inclusiva e 
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combater todas as formas de discriminação.” (Presidência da Republica Portuguesa 2012, 4). 

Assim, com a revisão do Código de Trabalho em 2009, sobre o DL nº 7/2009 de 12 de 

Fevereiro, foi transposta a diretiva 2006/54/CE, honrando o Estado Português o compromisso 

de transpor a legislação europeia. Foram acoplados, também, neste decreto-lei várias leis e 

regulamentos anti-discriminação. 
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5 | TÊXTIL 
 

 

 

Este capítulo inicia-se com uma análise aos Têxteis Técnicos e Inteligentes, expondo 

as suas origens, definições e propriedade, seguida de um aprofundamento dos conhecimentos 

acerca dos têxteis técnicos. Nesta parte deste capítulo, é feita uma comparação dos têxteis 

técnicos com os têxteis convencionais e apresentados exemplos de aplicações dos primeiros 

nos diversos sectores de atividades.  

Por fim, são analisados os diversos mercados das três categorias de têxteis abordados 

para se compreender a dimensão do mercado e as potencialidades de aplicação.  

As análises realizadas neste capítulo prendem-se com o fato de que para ser possível 

conhecer o mercado, é necessário tomar conhecimento da realidade existente, recorrendo a 

um estudo de mercado. Impõe-se, assim, um rastreio dos têxteis existentes no mercado, uma 

vez que é importante saber se há equipamentos disponíveis feitos a pensar em crianças com 

incapacidades, ou se apenas se adaptam às necessidades dessas crianças.  
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5.1- Introdução aos Têxteis Técnicos e Inteligentes  

 

A maioria dos têxteis são inertes e segundo Xiaoming Tao (2001), seria maravilhoso 

haver tecidos/ roupa como a nossa pele, uma camada de material inteligente. A pele tem 

sensores que detetam a pressão, a dor, temperatura, etc., e, juntamente com o cérebro, pode 

funcionar de forma inteligente para com os estímulos ambientais. Esta gera grandes 

quantidades de suor para refrescar o nosso corpo quando está quente, e quando está frio esta 

faz estimular a circulação sanguínea. Muda de cor quando exposta a um maior nível de luz 

solar, para proteger os nossos corpos. É permeável, permitindo que a humidade penetre, e é 

capaz de se reparar e regenerar. Assim, desenvolver um material inteligente como a nossa 

pele é em si uma tarefa muito desafiadora. 

Nos últimos 50 anos, as fibras e as indústrias têxteis sofreram as mudanças mais 

revolucionárias e presenciaram as inovações mais marcantes da sua história (Xiaoming 2001). 

Os sistemas “ativos” inteligentes surgiram revolucionariamente, fundindo a indústria 

têxtil com a indústria da informação. Estes “Têxteis inteligentes” surgem em resposta aos 

avanços tecnológicos em paralelo com os avanços nas estruturas dos materiais Têxteis. Uma 

lista parcial inclui a tecnologia biotecnológica, informação, microeletrónica, wearable
4
 

computer, a nanotecnologia e microelectromecânica.   

Segundo os autores Vigo e Thibodeaux (2001), o conceito de materiais "inteligentes" 

foi criticamente revisto no contexto de materiais fibrosos com estes atributos. Geralmente é 

aceite que o desenvolvimento de tais materiais ocorreu primeiro com as ligas de memória de 

forma (em 1960), seguidas pelos geles poliméricos inteligentes (1970).  

Xiaoming (2001) acrescenta ainda que muitas destas aplicações começaram em 

utilizações militares, sendo exemplo destas, as estruturas de fibra de vidro para coletes, 

proteção de roupas contra agentes químicos e fatos com materiais compósitos reforçados com 

fibras. Este refere ainda que muitos sistemas de defesa atual e aeronaves avançadas não 

seriam possíveis sem estes materiais. Assim, tem-se verificado que os primeiros pedidos de 

têxteis inteligentes vêm diretamente do I&D militar ou de spin-offs. Alguns dos sistemas de 

têxteis inteligentes utilizados para aplicações militares têm capacidades de: deteção e 

resposta, por exemplo, um sensor biológico ou químico; energia e transmissão de dados a 

partir de wearable computers; transmissão e receção de sinais de Radiofrequência (RF); 

                                                         
4 Wearable - adj. que pode ser vestido. 
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sistemas de alerta de voz automáticas como “Dangers ahead”; ou “on-call” reagentes latentes 

como biocidas. 

Em muitos casos, o objetivo destes sistemas é proporcionar, tanto aos militares como 

ao pessoal civil envolvido em aplicações de alto risco, soluções tecnológicas eficazes de 

sobrevivência. Assim, o autor refere que, estas aplicações permitem superioridade em 

habilidades de combate/luta, mobilidade, desempenho cognitivo e maior proteção na roupa de 

combate e equipamentos, que reagem de forma inteligente às ameaças e necessidades 

pontuais.  

Isto é possível devido à transformação de têxteis com materiais passivos e sistemas de 

equipamentos em sistemas ativos que consequentemente aumentam a sensibilização, 

comunicação e a tecnologia de informação que de uma forma geral melhoram 

substancialmente o desempenho.  

Segundo o mesmo autor, alguns exemplos de tais sistemas são antenas conformadas 

para o corpo, integrando equipamento de rádio no vestuário; transmissão de energia e dados; 

células fotovoltaicas flexíveis integradas nos tecidos; monitorização fisiológica do estado de 

hidratação e estado nutricional assim como a monitorização cardíaca; calçado inteligente com 

GPS e capaz de converter e conservar energia; materiais para aquecimento e arrefecimento do 

indivíduo, e muitas outras aplicações de Proteção e de Artigos Militares e de Defesa.  

É de salientar que outras áreas também beneficiaram com a revolução têxtil, 

nomeadamente, a indústria dos transportes, construção civil, artigos de aplicação médica, 

artigos desportivos, etc. 

 

5.2- Têxteis Técnicos vs. Têxteis convencionais 

 

Os autores Araújo, Fangueiro, & Hong (2002) referem que existem múltiplas 

diferenças entre os têxteis técnicos e os têxteis convencionais. No domínio da aplicação dos 

utilizadores finais, os têxteis convencionais são tradicionalmente utilizados na produção de 

vestuário e de têxteis-lar. A qualidade do produto depende, para além das propriedades 

físicas, do gosto do consumidor. As influências da moda têm implicações na vida útil do 

produto e, por isso, este tem uma duração mais curta; este geralmente tem um custo mais 

baixo; no que diz respeito às necessidades de desempenho, são menos exigentes, sendo as 
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caraterísticas mais importantes o conforto e a aparência, normalmente adquiridos e utilizados 

por consumidores individuais. 

Por sua vez, os têxteis técnicos são estruturas especificamente projetadas e 

desenvolvidas para a utilização em produtos, processos ou serviços de quase todas as áreas 

industriais. Assim, um têxtil técnico pode ser utilizado de três formas diferentes: 

a) Como componente de outro produto contribuindo diretamente para a sua 

resistência, desempenho e outras propriedades (ex. materiais compósitos 

reforçados por têxteis, figura 31a); 

b) Como ferramenta na produção de outro produto (ex.: filtros têxteis na industria 

alimentar, figura 31b); 

c) Isoladamente, desempenhando uma ou várias funções específicas (ex.: geotêxteis, 

figura 31c) (Araújo, Fangueiro e Hong 2002); 

a) b)  c)  

FIGURA 31- a) Capacete militar em compósito de baixo peso [28] | b) Exemplos de Filtros Têxteis [29] | c) Geotêxtil (a vermelho) com 

função de drenagem, separação e consolidação dos solos [30] 

 

Estes são utilizados em indústrias variadas e a sua qualidade tem propriedades 

objetivamente bem definidas. No que respeita à duração espera-se que esta seja longa, uma 

vez que, a moda não tem qualquer influência na vida útil do produto; em relação aos custos 

estes são geralmente mais elevados; em relação às necessidades de desempenho, estas são 

mais exigentes, sendo que os materiais utilizados dependem das aplicações específicas e do 

desempenho necessário. Normalmente, são utilizadas fibras de elevado desempenho e o 

comprador raramente é o seu consumidor final. (Araújo, Fangueiro e Hong 2002) 

Os autores Araújo, Fangueiro, & Hong (2002) referem ainda, que os métodos de 

ensaio para a avaliação das propriedades dos têxteis técnicos representam um desafio, pois em 

muitos casos, uma vez aplicados torna-se difícil proceder à sua substituição. Exemplos disto 

são os geotêxteis utilizados na construção de estradas que não podem ser substituídos sem a 
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própria destruição da mesma. Por outro lado, não se pode ensaiar um geotêxtil numa estrada 

pois levaria longos anos até à obtenção de resultados. Assim sendo, estas avaliações ficam por 

ensaios laboratoriais sendo os próprios métodos empíricos e insuficientes. 

Pode-se concluir que, para as mais diversas aplicações dos têxteis convencionais, não 

se pode dizer que haja alternativa em termos de substrato. Já o contrário, não se poderá 

afirmar para os têxteis técnicos. Cada vez mais, os têxteis estão a demarcar aplicações que 

anteriormente eram primordialmente reservadas aos sectores da Siderurgia ou dos Plásticos, 

como é o caso das aplicações no Construção Civil, Aplicações Médicas, Transportes, 

Protecção e Artigos Militares e de Defesa (Euratex 2006). 

 

5.2.1- Exemplos de aplicações de têxteis técnicos  

 Construção civil 

Na construção civil podem encontrar-se os geotêxteis e estes podem servir para uma 

vasta gama de aplicações, que desempenham funções de separação, reforço, filtragem, 

drenagem e proteção. A utilização destes na substituição dos convencionais não só reduz o 

custo da empreitada, como também aumenta o tempo de duração e facilidade de construção, 

como se pode verificar na figura 32.  

a) b)  

FIGURA 32- a) várias amostras de malhas geotêxteis [31] | b) Aplicação na construção de um pavimento [32] 

Adicionalmente, os materiais têxteis revestidos com polímeros, normalmente o 

polipropileno e o poliéster, encontram-se aplicados, particularmente, na cobertura e na 

construção de edifícios de grandes dimensões como estádios, aeroportos, pavilhões 

desportivos, centro de exposições, etc. Este material apresenta resistência à luz solar, à 

temperatura, ao ataque biológico, ao vento, à chuva e à neve e além do mais, este tem a 
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vantagem de ser leve e proporcionar o aumento de vãos entre suportes, como se pode verificar 

na figura 33 (Araújo, Fangueiro e Hong 2002). 

a) b)  

FIGURA 33 – a) Cobertura têxtil da Avenida Del Ebro no recinto da Exposição Internacional da ExpoZaragoza 2008 [33] | b) Millenium 

Dome [34] 

 Aplicações Médicas 

Nesta área, existe uma vasta gama de aplicações dos materiais têxteis, nomeadamente, 

no vestuário de proteção médica, que os protege de qualquer fluido possivelmente 

contaminado. Assim, os materiais têxteis em fibras ou tecidos são utilizados em implantes, 

filtros, vasos sanguíneos e intervenções cirúrgicas, devendo os primeiros, para além dos 

requisitos mecânicos, serem igualmente biocompatíveis, como se pode verificar na figura 34 

(Araújo, Fangueiro e Hong 2002). 

a)  

b)   

FIGURA 34 – a) Têxtil Técnico regenerativo | b) Aneurisma Abdominal Aórtico sendo reparado com enxerto Aórtico em Material Têxtil 

[35] 
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 Transportes 

Segundo Araújo, Fangueiro, & Hong, (2002) um automóvel comum usa 

aproximadamente 40-45 m
2
 de materiais texteis distribuidos pelo revestimento do interior e 

exterior, nomeadamente, nos cintos de segurança, pneus, filtros, airbags, isolamento, etc., por 

conseguinte, os materiais também são largamente utilizados em comboios, autocarros, aviões 

e veiculos marítimos. Estes materiais proporcionam baixo peso e excelentes propriedades 

mecânicas, que se refletem na redução de consumo de combustível e na duração do veículo. 

Como exemplo da versatilidade do têxtil mencionado, podemos verificar na figura 35 

um carro concept BMW Gina, com o exterior e interior todo revestido a têxtil, explorando, 

dessa forma, ao máximo as potencialidades do mesmo.  

 

FIGURA 35 - BMW GINA Model Concept [36] 

 

 Proteção 

Como referem os autores Araújo, Fangueiro, & Hong (2002), estes materiais têxteis 

são usados na proteção contra efeitos ambientais perigosos que possam provocar danos 

pessoais ou morte. Esta proteção inclui: 

- Proteção mecânica – Corte, penetração e impacto; 

- Proteção balística e térmica – calor, frio, chama, intempéries; 

- Proteção química – Líquidos, gases e Pó; 

- Proteção elétrica – acumulação de cargas electroestáticas; 

- Proteção contra radiações e contaminações de micro organismos. 

Contudo, a escolha do material depende do tipo de proteção que se pretende, bem 

como do grau de proteção, total ou integral, como indica a figura 36. 
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a)  b)  

FIGURA 36 – a) Colete à prova de bala [35] | b) Vestuário para pessoal de Fundição, este tecido desempenha uma proteção essencialmente 

térmica [37] 

 

 Artigos Militares e de Defesa 

Os materiais utilizados nestas áreas podem ser agrupados em duas categorias: 

1) Vestuário de proteção e equipamento individual – uniformes, coletes à prova de bala, 

capacetes, uniformes para proteção química, cintos, cordas de montanha, etc. 

2) Materiais utilizados nos sistemas de defesa e armamento – tendas, pára-quedas, 

camuflagens e materiais compósitos utilizados na produção de mísseis, aviões de 

combate, etc. como se pode verificar na figura 37. 

a)  b)  

FIGURA 37 – a) Tenda Militar [38] | b) Uniformes de proteção química, simulacro de incidente químico em 16 de Abril de 2013, em Seul 

na Coreia do Sul [39] 

 

5.3- Têxteis Inteligentes  

 

Numa breve revisão literária verificamos que termos como “Smart” e “intelligent” são 

usados quase como sinónimos em relação a materiais e sistemas, assim sendo, segundo 

Addington & Schodek (2005), “Smart” implica noções de um resposta informada ou 

experiente, com qualidades associadas de atenção e rapidez. Em uso comum, este termo 

muitas vezes está associado à astúcia, conotada como uma resposta intuitiva ou intrínseca. Os 
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mesmos autores referem, que “Intelligent” é a capacidade de adquirir conhecimento, 

demostração de uma boa decisão e rapidez na compreensão. O uso comum do termo “ 

materiais inteligentes” deve-se ao fato de surgirem materiais que têm incorporado uma rápida 

capacidade de resposta, com noções de inteligência e discernimento (Addington e Schodek 

2005). 

Assim, estes acrescentam que os aspetos mais originais destes materiais e tecnologias 

são os conceitos subjacentes que podem ser adquiridos a partir do seu comportamento. Os 

“materiais e tecnologias inteligentes” (uma molécula, um material, um composto, uma 

montagem ou um sistema) possuem as seguintes características: 

a) Imediatismo – eles respondem em tempo real; 

b) Transitoriedade – eles respondem a mais de um estado do ambiente; 

c) Auto-atuação – a inteligência do “material” é interna ao invés de externa; 

d) Directness – a resposta é no local de “ativação” da ação. 

Para Zhang e Tao (2001) os têxteis inteligentes são simplesmente têxteis que estão 

preparados para sentir as mudanças no ambiente. Assim, para Lam po Tang e Stylios citados 

em Matilda Dellrud (2013), os diferentes parâmetros que estes podem sentir são térmicos, 

mecânicos, químicos, elétricos, magnéticos e óticos. Esta resposta é realizada por 

componentes ativos inteligentes que podem ser visíveis, direta ou indiretamente. As respostas 

visíveis diretas incluem alterações de propriedade, tais como, mudança de cor ou tamanho/ 

alterações da forma, geometria e volume. Por outro lado, as respostas indiretas podem incluir 

alterações de propriedades ou trocas de energia a um nível molecular, magnético ou elétrico 

que podem ser visíveis a olho nu e, como referem os mesmos autores, estes são capazes de 

desencadear outras reações ou funções controladas. 

Deste modo, Zhang e Tao (2001) concluem que os Têxteis Inteligentes podem ser 

divididos em três subgrupos, a) Têxteis Inteligentes passivos, b) Têxteis Inteligentes Ativos e 

c) Têxteis muito Inteligentes, figura 38.  
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FIGURA 38 – Têxteis inteligentes [40] 

a) Têxteis Inteligentes passivos são materiais que podem ser incluídos numa estrutura têxtil, 

podendo ser usados como sensores uma vez que podem detetar e transformar sinais 

elétricos. Exemplos disto são as fibras óticas, materiais condutores e termoeléctricos; 

 

b) Têxteis inteligentes ativos são materiais que podem sentir e reagir às condições ambientais 

ou a estímulos tornando-os em sensores e atuadores. Addington & Schodek (2005) 

dividiram estes materiais em duas classes. A primeira classe contém aqueles que, em 

resposta direta a um estímulo, sofrem mudanças de uma ou mais propriedades, figura 39. 

 

FIGURA 39 – Inteligente Ativo Tipo 1 [40] 

A segunda classe contém aqueles que transformam energia de uma forma reversível 

para uma energia de saída de uma outra forma, figura 40.  
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FIGURA 40 – Inteligente Ativo Tipo 2 [40] 

Porém o termo “material” pode ser enganador uma vez que os materiais deste 

tipo são constituídos por outros materiais básicos, como refere Addington & Schodek 

(2005). 

Assim, como exemplo destes materiais básicos pode indicar-se: 

 Materiais Inteligentes ativos Tipo 1: 

- Materiais cromáticos; 

- Materiais com memória de forma; 

- Phase change Materials
5
; 

- Hidrogeis
6
 & Membranas 

 Materiais Inteligentes ativos Tipo 2: 

- Materiais luminescentes; 

- Fotovoltaicos; 

- polímeros electroativos
7
; 

c) Têxteis muito inteligentes são unidades, que com a ajuda de sistemas integrados e das 

tecnologias, podem sentir, reagir e adaptar-se às condições ambientais ou estímulos. São 

exemplo disto: 

                                                         
5 Podem armazenar e libertar energia térmica durante o processo de fusão e de congelamento, ver mais informações em: 

http://www.pcmproducts.net/, acedido a 13 de Agosto de 2013. 

6 Ionoprinting: Pattenming and Actuating Gels using ions; 

Ver exemplo em: http://www.youtube.com/watch?v=9SXWJP1KK-8#at=75, acedido a 13 de Agosto de 2013. 

7 - Polymer sheet generates electrical power from water vapor;  

Ver exemplo em: http://www.youtube.com/watch?v=R6SxMqh9530, acedido a 13 de Agosto de 2013. 

 - Electroactive Polymer “ Artificial Muscle”, ver mais informação em: http://www.sri.com/engage/products-solutions/epam, 

acedido a 13 de Agosto de 2013. 

 

http://www.pcmproducts.net/
http://www.youtube.com/watch?v=9SXWJP1KK-8#at=75
http://www.youtube.com/watch?v=R6SxMqh9530
http://www.sri.com/engage/products-solutions/epam
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 - Fatos espaciais
8
; 

 - Fatos termo reguladores
9
; 

 - Roupas de monitorização da Saúde
10

; 

 

Assim, a pesquisa e desenvolvimento tecnológico inteligente e a sua adoção pela 

indústria, está dependente do sucesso do trabalho em equipa multidisciplinar. Assim, o 

emergente desenvolvimento dos têxteis inteligentes resultou em novas aplicações que mudam 

a maneira como pensamos sobre os materiais, sensores e atuadores. 

 Segundo Xiaoming (2001) algumas das áreas de pesquisa em relação a estas novas 

tecnologias podem ser agrupadas desta forma: 

 Sensores / atuadores: 

-Materiais fotossensíveis; 

-Fibra ópticas; 

-Polímeros condutores; 

-Materiais termo-sensíveis; 

-Materiais com memória de forma; 

-Revestimento e membrana inteligente; 

-Polímeros químico-responsivos; 

-Materiais mecânicos-responsivos; 

-Microcápsulas; 

-Micro e nano materiais. 

 

 Transmissão de sinais, processamento e controlo: 

-Redes neuronais e sistemas de controlo; 

-Teoria e sistemas de cognição; 

                                                         
8 -How Space Suits Work, ver mais informação em: http://science.howstuffworks.com/space-suit1.htm, acedido a 13 de 

Agosto de 2013. 

  - Nasa – The Space suit, ver mais informação em: http://www.nasa.gov/externalflash/nasa_spacesuit/, acedido a 13 de 

Agosto de 2013. 

9 Thermal Clothing, ver mais informação em: http://spinoff.nasa.gov/spinoff1997/ch6.html, acedido a 13 de Agosto de 2013. 

10  Clothes That Monitor Health, ver mais informação em: http://www.technologyreview.com/news/409920/clothes-that-

monitor-health/, acedido a 13 de Agosto de 2013. 

 

http://science.howstuffworks.com/space-suit1.htm
http://www.nasa.gov/externalflash/nasa_spacesuit/
http://spinoff.nasa.gov/spinoff1997/ch6.html
http://www.technologyreview.com/news/409920/clothes-that-monitor-health/
http://www.technologyreview.com/news/409920/clothes-that-monitor-health/
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 Processos e produtos integrados: 

 -Fotónica e eletrónica em vestuário; 

-Estruturas adaptáveis e responsivas; 

-Biomimetismo; 

-Bioprocessamento; 

-Engenharia de tecidos; 

-Libertação de substâncias químicas e de remédios; 

 

5.3.1- Exemplos de aplicações de têxteis Inteligentes 

- LilyPad, projetado por Leah Buechley, consiste num conjunto de peças eletrónicas que 

podem ser costuradas, como se pode comprovar na figura 41a, permitindo a construção de 

têxteis interativos. Para além deste componente eletrónico, podem ser costurados sensores, 

luzes e motores sendo possível programar pelo chamado LilyPad Arduino, figura 41b. 

O LilyPad pode fornecer informações sobre o ambiente, utilizando uma variedade de 

inputs, incluindo luz e sensores de temperatura que podem reagir como o utilizador 

pretender, nomeadamente, com luzes LED, vibração ou alto-falantes. 

 

a)     b)  

 FIGURA 41 – a) LilyPad | b) Software lilyPad Arduino [41]  

 

- Fibretronic é uma empresa líder mundial no desenvolvimento e fabricação de tecnologia 

eletrônica wearable. Estes fornecem interruptores têxteis, teclados flexíveis, comandos 

para iPod & iPhone, interfaces para telemóveis, sistemas de aquecimento e sistemas de 

iluminação wearable, como se pode verificar com o exemplo da figura 42. Todos estes 

produtos são projetados especificamente para a integração no vestuário, sacos e acessórios 

wearable. 
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FIGURA 42 – Coleção de Roupas snowboard Outono/ Inverno 07/08. A serie H4 inclui a “Jacket Ent” e o “Push to Talk Jacket” usam a 

tecnologia Fibretronic, estas possuem um controladores para telemoveis, Ipod e walkie-talkie [42] 

 

- AIQ inteligente Clothing Inc. implica uma fusão da eletrónica com tecidos para criar 

soluções elegantes, funcionais e confortáveis com o intuito de atender às necessidades 

diárias, sejam desportivas ou fitness, outdoor ou lazer, home care ou health care.  

 

Assim, com o avanço da tecnologia eletrónica e a comunicação sem fios juntamente com 

o aumento da mobilidade, verifica-se o aparecimento de produtos e serviços de têxteis 

inteligentes. Podemos verificar, então, na figura 43a) a integração de um fio e botões LED 

alimentados por uma pequena bateria removível/ recarregável. Esta tem como objetivo 

aumentar a segurança em atividades diárias, sendo possível incorporar em roupas ou 

acessórios. Na figura 43b) verificamos um exemplo de vestuário com aquecimento 

eletrónico, feito em fio de aço inoxidável revestido com tecido que garante a segurança e 

suavidade. Na figura 43c) podemos verificar luvas feitas em fibras de aço inoxidável, 

constituídas essencialmente por um material elástico que proporciona o máximo de 

conforto e alta performance. Este tipo de material permite a utilização de dispositivos 

touch screem sem o inconveniente de retirar as luvas. Por sua vez, a Figura 43d) consiste 

num vestuário que fornece a monitorização de sinais vitais para um dispositivo móvel, 

emparelhado por Bluetooth. 

 

a) b) c) d)  

FIGURA 43 – a) Neoman | b) Thermoman | c) Touchman | d) Bioman [43] 
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5.4- Estudo de Mercado da Indústria Têxtil 

 

5.4.1- Têxtil e Vestuário 

 

Segundo a publicação “Análise setorial de indústria dos Têxteis e Vestuário” do Banco 

de Portugal (2012), a indústria dos Têxteis e Vestuário concentra-se sobretudo nos distritos de 

Braga e do Porto, onde as microempresas representam 59% do volume de negócios e as 

Pequenas e Médias Empresas (PME) são as que têm a maior parcela do emprego com 76% e 

do volume de negócios com 74%. Além disso, a atividade económica da Indústria do 

Vestuário (CAE 14)
11

 representa 65% das empresas e de pessoas ao serviço, enquanto que a 

Fabricação Têxtil (CAE 13)
12

 apresenta o mesmo volume de negócios. 

A mesma fonte refere que, com o enquadramento macroeconómico desfavorável, o 

setor dos Têxteis e Vestuários atingiu os 6% em 2010 e registou um decréscimo de 2% em 

2011, como se pode verificar no Gráfico 7. 

 

GRÁFICO 7 – Volume de Negócios/ Taxa de crescimento anual (BANCO DE PORTUGAL 2012, 13) 

                                                         
11

 CAE 14 – Indústria do vestuário: compreende todo o tipo de vestuário para homem, mulher ou criança, em 

qualquer material (tecido, malha ou não tecidos, couro, peles com pêlo, etc.), qualquer que seja o fim (trabalho, 

passeio, desporto, etc.). Inclui também o fabrico de artigos de peles com pêlo e de acessórios de vestuário em 

qualquer material. 

12
 CAE 13 – Fabrico de têxteis: compreende a preparação de fibras têxteis (descaroçamento, maceração, 

batedura, torcedura e carbonização), lavagem, penteação, fiação, retorcedura, tecelagem de lãs, algodão, linho, 

juta, cânhamo, rami, pêlos, fibras artificiais e sintéticas. Abrange, igualmente, o acabamento de têxteis 

(branqueamento, tingimento, estampagem, texturização, etc.), confeção de têxteis para o lar e outros artigos 

têxteis. Não se inclui neste setor: (i) a confeção de vestuário e (ii) o fabrico de fibras sintéticas; e, 
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Desta forma, o peso das exportações no volume de negócios aumentou para 58% em 

2011, facto que manteve o setor dos Têxteis e Vestuário numa posição cimeira no domínio 

dos setores exportadores, como se pode verificar no gráfico 8. 

 

GRÁFICO 8 – Exportações e Importações de Bens e Serviços, em 2011 (BANCO DE PORTUGAL 2012, 16) 

 Assim, de acordo com a publicação no Jornal i, pela Agencia Lusa “Têxteis e 

vestuário de Portugal procuram novas oportunidades na China” (2013), verificamos que as 

marcas chinesas procuram cada vez mais os tecidos europeus para se distinguirem 

internacionalmente, proporcionando novas oportunidades às indústrias Têxteis portuguesas. 

“Os chineses são fortes na confeção devido à mão de obra barata, mas as marcas de 

gama média e alta precisam de algo que lhes dê um valor acrescentado e que as diferencie 

uma das outras” afirmou Sofia Botelho, diretora executiva da Associação Têxtil e Vestuário 

de Portugal (ATP) à Agencia Lusa (2013). Esta acrescentou, ainda, que “as exportações de 

tecidos portugueses para a China têm aumentado de ano para ano”, sendo que em 2012, as 

exportações para a China aumentaram 30%, atingindo o valor recorde de 1.128 milhões de 

euros. 

 Assim, face à conjuntura económica europeia, “é necessário procurar alternativas à 

Europa, uma vez que o mercado se encontra estagnado nesta área. Há muito mercado no 

mundo inteiro, da Turquia ao Japão”, disse a responsável, que representa a Associação 

Seletiva Moda, da ATP. Posto isto, prevê-se que o setor do Têxtil e Vestuário venha a crescer 

devido à entrada de novos mercados. 
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5.4.2- Têxteis Técnicos 

 

De acordo com o relatório do Observatório Têxtil do CENESTAP (2004), os têxteis 

técnicos são responsáveis por quase um quarto de todo o consumo mundial de têxteis, em 

termos de quantidade. Este refere ainda que, apesar de no início da década, as taxas de 

crescimento terem sido fracas, foi previsto um crescimento do volume de vendas nos países 

em desenvolvimento como a Ásia que era previsto atingir anualmente 4,5 por cento entre 

2005 e 2010, sendo estas previsões de 2002 pela David Rigby Associates (DRA). 

Assim, segundo o artigo Technical Textiles and nonwovens: world Market forecasts to 

2010 (2002), os geotêxteis e as aplicações para a construção, iriam representar uma taxa de 

procura de 5,3 e 5 por cento, respetivamente, no mesmo período em relação às outras áreas de 

aplicação, sendo a China uma das principais fontes de consumo e produção. Em relação aos 

têxteis para calçado, vestuário, mobiliário, tapetes e têxteis de interior a procura não 

ultrapassaria os 3 por cento.  

De acordo com estimativas da DRA, o consumo mundial de têxteis técnicos em 2000 

foi de pouco mais de 16,7 toneladas de fibras e polímeros com um valor de 92,9 biliões de 

dólares em produto têxteis representando mais de um quarto dos cerca de 62,2 toneladas de 

fibras consumidas em todas as utilizações nos finais desse ano. 

O gráfico 9, que resume as previsões mundiais 1995-2010, indica uma taxa de 

crescimento bastante superior ao longo da segunda metade da década. No entanto, isso refletiu 

uma grande parte da recuperação da economia global, após um período de crescimento lento 

(e em muitos países em recessão real). 

 

GRÁFICO 9 - Consumo Mundial de têxteis técnicos, 1995-2010, em termos de volumes e valores (DAVID RIGBY ASSOCIATES 2002) 
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5.4.3- Têxteis Inteligentes 

Segundo Fitzpatrick no artigo Wired Wear: Intelligent Clothing Gets Smarter (2004), 

o mercado mundial de tecidos inteligentes / Têxtil interativos (SFIT- smart fabrics / 

interactive textlies) atingiriam os 720 milhões de dólares americanos em 2008, de acordo com 

um estudo publicado por analistas da Venture Development Corporation (VDC). No momento 

em que o wearable computer dá os seus primeiros passos, deslumbrando com alguns 

protótipos, foi previsto que o seu potencial fomentasse a comercialização de tecidos 

inteligentes.  

Este acrescenta que desde que a Triumph inseriu um chip de música eletrônica num 

dos seus sutiãs para celebrar o 200 º aniversário do nascimento de Mozart, em 1991, os 

fabricantes de vestuário foram tentando projetar algo inovador englobando a utilização de 

vestuário inteligente. 

 Contudo, a VDC refere na publicação Smart Fabrics Led by Transportation Market, 

(2007) que os produtos e soluções SFIT, totalizaram 368,2 dólares em 2006 e estimaram que 

atingisse os 1.129 milhões em 2010, representado uma taxa de crescimento anual composta de 

quatro anos, de 32%. 

 Adicionalmente, de acordo com a mesma publicação na indústria SFIT, há uma 

tendência de integração vertical, sendo que a maioria está a acontecer nos fornecedores de 

módulos, quer nos componentes básicos quer nas soluções finais. 
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6 | TRABALHO EXPERIMENTAL 
 

 

 

Nesta fase do projeto, começou-se por efetuar uma pesquisa das necessidades do 

consumidor alvo, através do recurso à observação, à comparação e avaliação dos 

equipamentos inclusivos de EJR existentes e a inquéritos feitos a cuidadores de crianças com 

incapacidades. A análise destes três parâmetros, juntamente com o estudo das crianças com 

incapacidades, suportada pela revisão da literatura, conduziu a um conjunto de necessidades e 

requisitos a terem em conta no desenvolvimento do conceito, que é feito na fase seguinte. 

 

 

 



“Design Conceptual de um equipamento inclusivo para Parques Infantis 

 com a utilização de materiais têxteis” 

 

70 

 

6.1- Observação 

 

6.1.1- Contextualização e objetivos 

 

 No âmbito desta investigação, surgiu a oportunidade de ingressar na “Formação 

Avançada sobre Segurança e Avaliação do Risco em EJR”, realizada no dia 21 de Maio de 

2013, promovida pela empresa H. Menezes Risk Vision
13

 e dinamizada pela Helena Menezes, 

diretora-geral e Presidente da Comissão Técnica Nacional CT 166
14

, desde 2005 e por Freddy 

Morel, gerente da Empresa Prelud, empresa de inspeção de equipamentos e pavimentos, em 

França e Presidente da Comissão de Normalização Francesa (AFNOR), desde 1998. Esta 

formação teve como tema a “Avaliação risco-beneficio versus Inspeção técnica: 

complementares ou antagónicas”, da qual fizeram parte e foram, inclusivamente, visitados 

dois Parques de Recreios escolares (Escola Básica de Tires, em Monte Real e Escola Básica 

Raul Lino, no Estoril) e dois parques públicos (Parque Conde Monte Real e Parque Alto dos 

Gaios) no concelho de Cascais. Na referida formação, realizaram-se observações orientadas 

para a dinâmica dos espaços em utilização, entrevistas informais a responsáveis e utilizadores, 

perceção de riscos e benefícios, inspeções partilhadas dos espaços e equipamentos, avaliação 

do risco perante a conformidade ou não conformidade com a norma e avaliação dos 

benefícios do espaço/ equipamentos para as crianças e discussão sobre o nível de risco 

aceitável. Importa referir, ainda, que os objetivos primordiais desta participação se prenderam 

com a oportunidade de realizar observações nos EJR em utilização, conhecer e saber 

identificar possíveis problemas nos equipamentos e poder realizar entrevistas informais aos 

utilizadores, educadores e respetivos formadores. Estes objetivos prenderam-se com a 

necessidade de poder avaliar os EJR de forma objetiva e verdadeira, para o desenvolvimento 

desta investigação. 

  Esta formação foi dividida em dois momentos fundamentais, sendo que o primeiro 

consistiu na análise dos Parques Públicos, na qual foram essencialmente focadas abordagens 

técnicas do espaço e respetivos equipamentos, com reflexões acerca das normas e de 
                                                         
13A H.Menezes Risk Vision presta serviços de Consultoria Técnica e Formação Profissional sobre avaliação do risco no uso 

de espaços construídos. Disponível em: http://h-menezes.pt/pt/, acedido a 12 de Setembro de 2013; 

14 Esta Comissão é responsável pelos trabalhos de normalização nacionais, acompanhamento e participação Portuguesa nos 

Comités Europeus sobre Espaços de jogo e recreio, Equipamentos desportivos e Piscinas públicas (CEN TC 136) e piscinas 

privadas (CEN TC 402). 

http://h-menezes.pt/pt/
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inspeções aos equipamentos. Esta abordagem foi essencial para adquirir conhecimentos 

técnicos e reconhecer e avaliar falhas que possam pôr em risco o utilizador, bem como a, 

consequente, consideração de elementos essenciais para o bom funcionamento do EJR. No 

segundo momento desta formação, foi efetuada a visita aos parques escolares, tendo sido 

criada a possibilidade de fazer uma análise empírica do EJR, com a observação não 

participativa e conversas estabelecidas com as crianças e educadores. Através das técnicas 

atrás referidas, conseguiu-se apurar os medos e as preocupações de ambos e perceber se o 

contexto escolar apresentava as capacidades necessárias para a inclusão de crianças com 

limitações nestes espaços. Importa salientar que nesta fase não foi possível documentar, 

através de registos fotográficos ou audiovisuais, contudo, com a devida autorização dos 

diretores das escolas foi possível fotografar algumas situações sem a identificação dos 

intervenientes. Recorreu-se, igualmente, a algumas fotografias disponibilizadas do dia da 

Inauguração do EJR, no dia 13 de Setembro de 2012, publicadas na página do facebook da 

Play Planet Lda, tendo estas como objetivo representar visualmente o equipamento referido 

neste documento.  

 

6.1.2- Parque Conde Monte Real 

No Parque Conde Monte Real, foi possível assistir à inspeção de um escorrega que 

possui zonas de aprisionamento, incumprindo, desta forma, a NP EN 1176-3, podendo 

prender os dedos e elementos do vestuário, com especial atenção para os cordões dos 

capuchos que, por sua vez, podem provocar a morte por enforcamento, como se verifica na 

figura 44. 

   

FIGURA 44 - Inspeção realizado por Freddy Morel 

Da mesma forma, foi inspecionado, posteriormente, um equipamento oscilante, onde 

se verificou que a mola em trabalho não respeitava as restrições dimensionais estabelecidas na 
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NP EN 1176-6, tendo sido possível constatar um ponto de esmagamento, verificando-se ainda 

que o espaço livre e o espaço de queda dos equipamentos oscilantes estavam em mau estado, 

incumprindo a NP EN 1177, como se verifica na figura 45. Esta falha pode causar uma 

possível projeção do utilizador, e, consequentemente, fraturas cranianas graves ou fraturas nos 

membros superiores ou inferiores. 

 

FIGURA 45 – Inspeção realizada pela Helena Menezes 

 

6.1.3- Parque Alto dos Gaios  

No Parque Alto dos Gaios, foi analisada, essencialmente, a vedação circundante ao 

parque. Neste parque é possível constatar-se dois tipos de vedações, uma situada na parte da 

frente e outra na parte de trás. A vedação apresentada, de forma geral, cumpre com as normas 

estipuladas, todavia, na situação apresentada na figura 46, a vedação permite que uma criança 

fique presa entre as traves sem permanecer com os pés suspensos, evitando assim a morte por 

estrangulamento. Por outro lado, como se continua a verificar na figura 43, esta vedação 

permite que a criança aceda ou caia para o lado exterior do parque, estando este pavimento 

com uma cota inferior, permitindo que a criança fique aprisionada entre as traves com os pés 

suspensos e podendo provocar a morte por estrangulamento.  

 

FIGURA 46 – Vedação traseira do Parque Alto dos Gaios 
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Em relação, ao segundo tipo de vedação verificado na parte da frente do parque, 

verificou-se que este possui ao longo da sua extensão situações tanto de incumprimento, como 

de cumprimento da NP 1176-1, como se pode verificar na figura 47. 

a)  b)  

FIGURA 47- Sonda de avaliação de pontos onde a cabeça ou pescoço podem ficar presos em aberturas totalmente confinadas | a) O local 

examinado está reprovado | b) O local examinado está aprovado 

 

Por fim, importa referir que ao longo das avaliações dos parques referidos, os 

dinamizadores foram salientando que as normas devem ser interpretadas como guias de 

orientação para um espaço e produtos mais seguros, não devendo, assim, serem 

escrupulosamente aplicadas sem se perceber o contexto onde se inserem ou se possam inserir, 

como é o caso do escorrega apresentado na figura 48, referente ao EJR da Escola Básica de 

Tires. Este, numa avaliação segundo a norma, incumpre vários requisitos, contudo, o risco 

associado é baixo e a criança é beneficiada no contexto do Jogo. Acrescentaram ainda que a 

legislação admite que possam ocorrer casos de esfolamentos de pele, membros partidos e 

outros acidentes considerados ligeiros, conforme o número de ocorrências em relação ao 

espaço de tempo no qual ocorrem. 

 

FIGURA 48 – Escorrega, do ponto de vista da norma incumpre em alguns requisitos 
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6.1.4- Escola Básica de Tires 

Recuperada no ano 2012, a Escola Básica de Tires, possuí equipamentos recentes sem 

incumprimentos visíveis ou graves a detetar. Durante a observação do recreio escolar, foi 

possível detetar vários acontecimentos ao nível do jogo não estruturado, constatando-se, 

primeiramente, uma grande agitação e movimentação, que nos suscitou, inicialmente, alguma 

confusão. Porém, numa visão mais atenta, o que se verificou foram múltiplas brincadeiras 

geradas pela interação entre as crianças e os equipamentos instalados, demonstrando, desta 

forma, que os equipamentos possibilitavam aos utilizadores uma forma de uso. Estes últimos 

devem estar preparados para novas formas de jogo e brincadeiras que não coloquem a sua 

integridade física e mental em causa. Esta observação permitiu a interação direta com as 

crianças, tendo-lhes sido feita algumas questões. Quando questionados sobre o que estavam a 

brincar, estes respondiam que eram aviões onde a pista de descolagem/ aterragem era o 

escorrega. O objetivo primordial da brincadeira, segundo as crianças, é ser o primeiro a 

realizar as missões, ou seja, a dar uma volta ao equipamento, apresentado na figura 49, e 

começar uma nova missão.  

 

FIGURA 49 – Helicóptero, estrutura Multifuncional, Inauguração da Escola Básica de Tires, em Setembro de 2012, equipamento produzido 

pela LappSet, categorizado como equipamento temático, chamado Helicopter Q00289 [44] 

 

Numa fase posterior, foi, também, observado um equipamento multifuncional 

inclusivo, produzido pela LappSet chamado DFA Esay Acess Q02969, como se pode verificar 

na figura 50. Neste, é possível verificar que o grau de desafio físico em relação ao anterior é 

inferior, contudo, oferece de igual modo os aspetos caracterizadores da motricidade 

específica, referida anteriormente. Adicionalmente, este permite abranger a sua utilização a 

pessoas com mobilidade reduzida e oferece também desafios de desenvolvimento cognitivo, 

como é o caso do jogo da batalha naval, jogos de coordenação motora e de comunicação/ 

imaginação. Em conversa com uma auxiliar de ação educativa que supervisionava o recreio, 

esta referiu que o equipamento em questão aquando da sua implementação teve uma aceitação 
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positiva. No entanto, após os primeiros meses verificou-se uma descida significativa no 

número de utilizações, sendo utilizado essencialmente pelas crianças mais pequenas, 

nomeadamente, as crianças do primeiro ano do primeiro ciclo de estudos. Na altura da 

observação realizada apenas duas crianças jogavam à batalha naval no equipamento. 

a)  b)  

FIGURA 50 – a) DFA Esay Acess Q02969, equipamento Inclusivo, foto da inauguração da Escola Básica de Tires, em Setembro de 2012 

[44] | b) DFA Esay Acess Q02969, equipamento Inclusivo 

 

Posteriormente, observou-se um segundo equipamento inclusivo, produzido pela 

mesma empresa, chamado Máquina Rodopiante, como se apresenta na figura 51. Este permite 

que o utilizador no seu interior dê uma volta de 360º, no entanto, como foi possível verificar, 

para que a criança que está no seu interior dê uma volta, necessita da colaboração dos colegas 

que fazem girar o tambor. A Máquina Rodopiante permite dois tipos de movimentos, o 

primeiro, numa fase de lazer ou de descontração possui um movimento não forçado. Numa 

fase mais avançada, o seu movimento é considerado forçado. Este equipamento é 

considerado, pelo grupo de formação, como uma boa prática de Inclusão pois, uma criança 

com incapacidades, quer físicas quer mentais, poderá ser colocada ou colocar-se no seu 

interior e o equipamento responderá conforme a adaptabilidade do utilizador. Contudo, no que 

diz respeito à acessibilidade, este equipamento não oferece boas condições pois, se o 

utilizador tiver mobilidade reduzida necessitará de ajuda de terceiros para se colocar no 

interior e caso pretenda dar uma volta completa também necessitará igualmente de ajuda. 

Durante a observação, a auxiliar de ação educativa que acompanhava o Pedro (nome fictício), 

uma criança com mobilidade reduzida e com incapacidades cognitivas, colocou-o no 

equipamento com a ajuda de outros colegas do Pedro. Este deliciou-se com o balançar suave 

efetuado pelos seus colegas. Questionada a auxiliar de ação educativa sobre os equipamentos 

que o Pedro mais gosta, esta relatou que este apenas frequentava a Máquina Rodopiante 

porque considerava os restantes perigosos, tendo em conta a condição deste. Acrescentou, 
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ainda, que no passado levaram-no a experimentar os restantes equipamentos, contudo, a 

agitação dos colegas não lhe transmitiram a devida segurança.  

a) b)  

FIGURA 51 – a) Maquina Rodopiante, da LappSet [45] | b) Máquina Rodopiante, colocação de uma criança com incapacidades no seu 

interior 

 

Por último, nesta escola foi analisado um abrigo, intitulado por Casa de Brincar 

120455M, da LappSet, figura 52, sendo este essencial para o desenvolvimento da 

comunicação, imaginação e socialização, como se verificou durante a observação realizada. 

Nesta “casa”, um grupo de crianças, constituído maioritariamente por membros do sexo 

feminino, brincava ao “faz de conta”, contribuindo para a criação de um ambiente imaginativo 

e possibilitando a interação com o equipamento e com o ambiente à sua volta. Esta estrutura 

colocada sobre uma superfície de areia, cria problemas ao nível da acessibilidade e, como se 

pode verificar na figura 52, o piso da estrutura do abrigo é mais elevado que a superfície de 

areia, criando assim um degrau de acesso ao interior do abrigo, acrescentando, desta forma, 

mais um desafio para os utilizadores com mobilidade reduzida. 

 

FIGURA 52 – Abrigo, Casa de Brincar 120455M, foto da inauguração da Escola Básica de Tires, em Setembro de 2012 [44] 
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6.1.5- Escola Básica Raul Lino 

Numa fase final, foi visitada a Escola Básica Raul Lino e, nesta, primeiramente, foi 

analisado um equipamento, produzido igualmente pela LappSet, sob a temática do Parkour, 

chamado Hexagon II, pertencente à linha Axiom, ver figura 53. Nesta fase, foi feita uma de 

análise para perceber até que ponto o equipamento desafia as crianças sem ferir a sua 

segurança. Concluiu-se, na discussão feita em grupo, que este tipo de atividade, Parkour, deve 

ser integrado num espaço preparado com as devidas proteções e não acessível a todo o 

público, uma vez que exige uma preparação física e técnica inerentes a esta atividade. Assim, 

numa análise geral aos equipamentos, este é o que apresenta mais incumprimentos da 

legislação, nomeadamente, ao nível do espaço de queda e altura de queda livre.  

Questionou-se a educadora que supervisionava o recreio sobre eventuais acidentes que 

já tivessem ocorrido nesse equipamento e esta informou que, desde o arranque das aulas até à 

data da formação, nove discentes partiram um dos seus membros superior. Estas fraturas 

ocorreram por estes saltarem do espaço de queda mais elevado para a superfície de impacto e, 

como refere o ponto 4.2.8.5 na NP 1176-1, “ o espaço dentro ou em volta do equipamento 

que pode ser ocupado pelo utilizador não deve incluir obstáculos que este não possa prever e 

que possam provocar lesões se o utilizador bater neles”. Assim, como podemos verificar na 

figura 53, existem bolas fixas junto do equipamento Hexagon II. A educadora acrescentou, 

ainda, que mediante a ocorrência de tantos acidentes no mesmo equipamento, a direção 

decidiu que durante o tempo de recreio este equipamento seria supervisionado, no sentido de 

evitar e minimizar possíveis acidentes, até à sua substituição. 

 

FIGURA 53 – Hexagon II, da Linha Axiom, produzido pela LappSet 

 

No que diz respeito aos discentes, estes foram questionados se gostam de brincar no 

referido equipamento, tendo as crianças novas respondido que não iam brincar para lá por 
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considerarem perigoso, uma vez que alguns dos seus colegas já se tinham magoado. Por sua 

vez, os mais velhos responderam que não tinham medo e que achavam o equipamento 

divertido e seguro. 

Por fim, analisou-se uma solução sugerida pelos membros educativos, para resolverem 

um problema temporário, que era a necessidade de substituir um equipamento do recreio. A 

remoção deste equipamento expõe a sua estrutura de suporte no meio da superfície de recreio, 

colocando em risco a segurança das crianças, como se pode verificar na parte destacada da 

figura 54. Assim, com a disposição de duas casinhas, criam-se duas zonas de abrigo, nas quais 

a velocidade do jogo é baixa e o obstáculo deixado não coloca em risco a segurança das 

crianças. 

 

FIGURA 54- Casinhas temporárias para resolver um problema temporário 

 

 

6.2- Comparação e Avaliação de equipamentos segundo o seu nível de 

Inclusão 

 

Ao longo do desenvolvimento desta investigação, considerou-se importante avaliar o 

nível de inclusão dos equipamentos, uma vez que não foi encontrado ao longo da revisão da 

literatura nenhum método desenvolvido para este efeito, tendo sido utilizados os princípios do 

Design Universal, referidos anteriormente, como parâmetros de avaliação dos equipamentos. 

Desta forma, foram criadas tabelas para cada princípio estabelecido. De um lado foram 

colocadas as guidelines dos mesmos e do outro foi feita uma avaliação numa escala crescente 

de 1 a 10 correspondendo a muito mau e muito bom, respetivamente. Desta avaliação 

resultará a média dos 7 princípios do Design Universal, que representará o grau de inclusão 

dos equipamentos analisados. 



“Design Conceptual de um equipamento inclusivo para Parques Infantis 

 com a utilização de materiais têxteis” 

 

79 

 

Importa acrescentar que não é possível obter um resultado matemático exato. Os  

resultados obtidos são apenas sugestivos, possibilitando um nível de comparação entres os 

equipamentos, uma vez que tratando-se de questões sociais, cada indivíduo, tendo em conta a 

sua experiência e conhecimento, poderá apontar para resultados díspares. No entanto, 

pretende-se apurar resultados, o mais real possível, indo ao encontro das necessidades das 

pessoas em geral, com a consciência de que não se consegue satisfazer todas. 

Posto isto, foi realizada uma seleção de equipamentos a analisar e a comparar. Esta 

seleção baseou-se nos equipamentos observados anteriormente, dos quais se considerou 

importante avaliar e discutir: 1) DFA Esay Acess Q02969; 2) Máquina Rodopiante; 3) Casa 

de Brincar 120455M; e 4) Hexagon II. Os referidos equipamentos foram escolhidos por serem 

díspares, no sentido de oferecerem ao utilizador particularidades diferentes. 

Para efeitos desta dissertação, neste ponto apenas são referidos os resultados da 

comparação dos equipamentos, sendo possível consultar todas as Tabelas em detalhe no 

anexo A. Assim, inicialmente foi atribuída uma cor a cada equipamento para se compreender 

melhor os resultados obtidos nos gráficos, como se pode verificar na Tabela 1. Importa ainda 

referir que os resultados obtidos nesta fase são cruciais para a definição dos requisitos do 

Design Brief. 

 

TABELA 1 – Legenda de cores atribuídas a cada equipamento 

Legenda: 

1 DFA Esay Acess Q02969   

2 Máquina Rodopiante   

3 Casa de Brincar 120455M   

4 Hexagon II   
 

Como se verifica no gráfico 10, a Casa de Brincar 120455M é a que apresenta maior 

nível de inclusão com 7,6 valores, sucedida pela Máquina Rodopiante com 7 valores, a DFA 

Esay Acess Q02969 com 6,6 valores, e por último, com menor valor de inclusão, encontra-se 

a Hexagon II, com 5,7 valores. Conclui-se de igual modo que a Casa de Brincar 120455M é a 

que apresenta valores mais elevados nos princípios; 1) Uso Equitativo (8,8 valores), 4) 

Informação Percetível (7,4 valores), 5) Tolerância de Erro (8,2 valores), 6) Baixo Esforço 

Físico (8,2 valores) e 7) Tamanho e Espaço para Aproximação (7 valores). Relativamente ao 

princípio 2) Flexibilidade de Uso, este é liderado pelo DFA Esay Acess Q02969 (7,4 valores) 
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e, por sua vez, o principio 3) Uso Simples e Intuitivo está representado pela Máquina 

Rodopiante (7,7 valores). 

 

GRÁFICO 10 - Avaliação e Comparação dos níveis de Inclusão por princípio e por equipamento 

  

Face aos valores obtidos, deve-se ter em conta as capacidades das crianças que os 

equipamentos permitem desenvolver e trabalhar. Assim, segundo os 5 elementos 

estabelecidos para o jogo inclusivo, desenvolvido pela Playcore, referidos anteriormente no 

ponto 3.3.1 deste documento, foi, de igual modo, atribuído a cada elemento uma avaliação, 

numa escala crescente semelhante à anterior, de 1 a 10, de forma a obter uma classificação 

comparável nos equipamentos analisados. 

Desta forma, podemos verificar no Gráfico 11, que em relação à dimensão Física, o 

Hexagon II apresenta valores mais elevados, enquanto que na dimensão Social e 

Comunicação, a Casa de Brincar 120455M é a que demostra melhores resultados e, por fim, 

em relação à dimensão Sensorial e Cognitiva, o DFA Esay Acess ostenta melhores resultados.  
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GRÁFICO 11 – Avaliação das Dimensões do Jogo Inclusivo 

Seguidamente, foi apurada a média das dimensões do jogo inclusivo, com o objetivo 

de determinar qual o equipamento mais inclusivo face aos parâmetros avaliados. Assim, 

constata-se, no gráfico 12, que o DFA Esay Acess oferece o jogo mais inclusivo com 31 %, 

seguido da Casa de Brincar 120455M com 25%, pelo Hexagon II com 24% e, por fim, pelo 

jogo menos inclusivo, na Máquina Rodopiante. As médias referidas correspondem ao valor 

central dos 5 elementos do jogo inclusivo, representados anteriormente no diagrama de Venn, 

na figura 19 desenvolvidos pela Playcore. Desta forma, na figura 55 é apresentada a 

adaptação a este, com a representação do equipamento que demostra valores superiores. 

 

 

GRÁFICO 12 – Média de Inclusão dos Equipamentos segundo as Dimensão do Jogo Inclusivo 
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FIGURA 55 – DFA Esay Acess com 5 Elementos do Jogo Inclusivo adaptado playcore 

 

Tendo em conta os dados anteriores, verifica-se na tabela 2, que os equipamentos 

analisados variam de posição mediante as duas situações descritas. Ressalte-se que, 

relativamente, ao nível de inclusão conforme princípios do Design Universal, o DFA Esay 

Acess ocupa a terceira posição, enquanto que, nas Dimensões de Jogo Inclusivo, este 

representa o primeiro lugar. Em relação à Máquina Rodopiante, esta ocupa a segunda posição 

ao nível da inclusão segundo os Princípios do Design Universal, no entanto, face às 

Dimensões de Jogo Inclusivo esta representa a última posição. Por sua vez, a Casa de Brincar 

lidera o nível de inclusão segundo os Princípios do Design Universal e ocupa a segunda 

posição nas Dimensões do Jogo Inclusivo. Por fim, o Hexagon II representa a última posição 

relativamente ao nível de inclusão segundo os Princípios do Design Universal e a segunda 

posição ao nível das Dimensões do Jogo Inclusivo. 

 

TABELA 2 – Comparação entre o nível de Inclusão por Princípios do Design Universal e as Dimensões do Jogo 

Inclusivo 

    
  Nível de 

Inclusão 
segundo os 

princípios do 
D. Universal 

Dimensões de 
Jogo Inclusivo     

  

          

DFA Esay Acess 3º 1º 

Máquina Rodopiante 2º 4º 

Casa de Brincar  1º 2º 

Hexagon II 4º 2º 

 

 

Face ao exposto, é fundamental que os equipamentos ou o desenvolvimento de novos 

equipamentos estabeleçam um equilíbrio entre os parâmetros comparados, uma vez que será 
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difícil desenvolver/ obter um equipamento que satisfaça todas as necessidades. Assim, a 

colocação de equipamentos no EJR não deve apenas se refletir nos que representam maior 

valor de inclusão, mediante a avaliação/ comparação referida. Estes devem ser colocados de 

acordo com os todos os equipamentos, sendo de igual modo importante ter em conta os que 

representam menor valor de inclusão, pois criam maiores desafios às crianças sem 

incapacidades, promovendo aspetos mais adequados às suas condições. 

Importa ainda acrescentar, que, posteriormente, seria importante rever os parâmetros 

de avaliação e melhorá-los, de modo a desenvolver uma metodologia de avaliação de 

equipamentos e EJR, tendo em vista a revisão da legislação, com o objetivo de atribuir aos 

EJR um nível de inclusão satisfatório. 

 

6.3- Analise dos Inquéritos 

 

Ao longo do desenvolvimento desta investigação, surgiu a oportunidade de contato 

com a Dra. Ilda Taborda, responsável do núcleo do Norte da Associação Pais em Rede. Esta 

associação tem como principais objetivos: construir um mundo, no qual as pessoas com 

incapacidades sejam vistas em toda a sua plenitude e o papel das suas famílias valorizado; 

congregar, num movimento de âmbito nacional, família de pessoas com incapacidades, 

mobilizando toda a sociedade para uma causa que é comum; promover a realização de estudos 

e diagnósticos de situação e propor linhas de orientação; e, por fim, dar formação especial a 

pais e cuidadores de pessoas com incapacidades (Associação de Pais em Rede 2012). 

Deste contato, surgiu a oportunidade de participar num encontro, organizado por esta 

associação, ver figura 56. Esta possibiliade de estar em contato com pais e educadores de 

crianças com diversas incapacidades, de forma a conhecer esta realidade, através de fontes 

reais e que sofrem com esta problemática. 
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FIGURA 56 – Convivo organizado pela Associação Pais em Rede, Pais, Educadores e Filhos com e sem Incapacidades 

  No sentido de recolher o maior número de informações e tendo em conta que a 

dinâmica do encontro não possibilitava a realização de entrevistas individuais, foi 

desenvolvido um questionário, que serviu de suporte à recolha de dados. Este tinha como 

principais objetivos, conhecer de uma forma mais aprofundada esta temática, identificar as 

suas principais necessidades e identificar os seus maiores interesses relacionados com os EJR. 

O questionário base pode ser consultado no Anexo B, tendo sido dividido em 4 grupos, sendo 

as questões do grupo I e II introdutórias relativas à identificação dos indivíduos intervenientes 

do inquérito. As questões dos grupos III e IV são de desenvolvimento, correspondendo à 

relação que o filho/ criança tem com os parques infantis e a relação que os mesmos 

estabelecem com os estímulos sensoriais. É de salientar, que este inquérito foi constituído por 

questões abertas, fechadas e abertas/ fechadas, tendo sido respondidos por 11 cuidadores, 

grupo constituído por pais com filhos com diferentes incapacidades e por educadores. 

No que diz respeito à caracterização sociodemográfica dos cuidadores, registou-se que 

a maioria destes era do sexo feminino, incluídos numa faixa etária entre os 46 e os 61, 

havendo apenas um registo de um cuidador que apresentava uma idade bastante inferior, 18 

anos, que é irmão de uma das crianças.  
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Quanto ao grau de proximidade com a criança, o universo de cuidadores era composto 

por mães, educadores, pai e madrasta. É de salientar, igualmente, que os cuidadores tinham 

entre 3 a 4 filhos (4) e entre 1 e 2 filhos (5) e que na maioria dos cuidadores cuja profissão era 

“educador” não têm filhos com incapacidades, já os restantes têm um filho com incapacidade. 

No caso dos educadores, sem filhos com incapacidades, estes responderam referenciando-se a 

um caso escolhido por eles. 

Relativamente às habilitações literárias, a maioria apresentava o grau de licenciado, 

havendo ainda registo de que os restantes cuidadores tinham o mestrado, outros dois o 12º ano 

e um o grau de doutoramento. As profissões destes, na sua maioria, correspondiam a: 

professor/a de educação especial e a educadora de infância.  

Por sua vez, relativamente ao filho/ criança com incapacidade, estes eram na maioria 

do sexo masculino, sendo apenas 3 do sexo feminino, e com idades compreendidas entre os 

10 e os 40 anos (apenas um registo), sendo que a maioria se encaixava na faixa etária entre os 

10 e os 20 anos. As incapacidades referidas variam desde: cegueira, paralisia cerebral, 

trissomia 21 e 10Q, deficiência mental e motora, autismo, atraso de desenvolvimento e 

surdocegueira por prematuridade. Associadas a algumas destas incapacidades estavam as 

seguintes “limitações”: dificuldades motoras e de orientação, epilepsia e mobilidade reduzida, 

surdez neurosensorial, comunicação e socialização, cegueira total e dificuldades cognitivas e 

de fala. 

No que diz respeito, ao número de horas que o cuidador passa, em média, com o filho/ 

criança com incapacidades, a maioria passa entre 3 a 5 horas (4); 6 a 8 (3) e mais de 8 (3) 

horas por dia. Relativamente às capacidades registaram-se os seguintes factos: os filhos 

apresentam tanto “muito pouca” capacidade de caminhar sozinhos (4), como “muita 

capacidade” (4), variando os restantes entre os níveis médios (3). Relativamente à deslocação 

em cadeiras de rodas, 3 filhos/ crianças apresentam “muito pouca” autonomia, sendo que os 

restantes não responderam a esta questão. Quanto ao nível de autonomia nas necessidades 

básicas, registou-se que maioria tinha “muito pouca” autonomia (4) e um apresenta “muita 

autonomia”, sendo que os restantes variam entre os níveis médios de autonomia. 

Respetivamente à interação social com terceiros, registou-se que a maioria apresenta “muito 

pouca” interação (3) e “pouca” interação (3). Por fim, no que diz respeito às atividades 

preferidas, as escolhidas foram as que englobam as experiências sensoriais, seguidas pelas 

atividades de exploração e o exercício físico. 
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 Relativamente às atividades dos parques infantis e as opiniões dos cuidadores, 

relativamente a esta temática, a maioria dos cuidadores revelou levar o filho/ criança ao 

parque infantil, sendo da preferência dos seus filhos os escorregas, baloiços e os 

equipamentos oscilantes. 

Quanto à opinião dos cuidadores acerca dos equipamentos dos parques infantis, a 

grande maioria referiu que estes não eram adequados às necessidades dos seus filhos, ou pelo 

material de que são feitos, ou pela falta de acessibilidade e segurança, ou, mesmo, pelas suas 

dimensões consideradas pequenas. No geral, foi referido que estes equipamentos não 

respeitam as incapacidades dos filhos, pelo que estes não conseguem ter autonomia na sua 

utilização, não havendo uma adaptação à incapacidade física e à dificuldade de interação e 

exploração do equipamento. Relativamente ao fato de os parques infantis estabelecerem uma 

relação entre a idade física e a idade psicológica, os cuidadores referiram que esta associação 

não é tida em conta, sendo que os parques infantis “são muito abebesados”, tendo sido, ainda, 

referido, num dos questionários, que não existiam EJR num espaço próximo do local de 

residência. 

No que diz respeito aos estímulos sensoriais, os cuidadores referiram que estes são 

muito importantes nos EJR, representando uma mais-valia para os cegos, uma vez que 

permitem identificar e associar e para o público com paralisia cerebral, pois são estes os 

estímulos mais explorados. No entanto, foi referido que este tipo de oferta não existe, apesar 

de as crianças com certas incapacidades necessitarem deste estímulo. No global, este tipo de 

equipamentos ajuda no desenvolvimento da criança/ jovem na sua plenitude, devendo 

promover uma diversidade de experiências e proporcionando um desenvolvimento integral, 

apelando a todos os sentidos, para uma maior recolha de informação. Quanto à questão que 

abordava se os equipamentos instalados nos EJR estimulavam o desenvolvimento das 

capacidades psicomotricionais do filho/ criança, a maioria dos cuidadores referiu que sim, 

embora estes necessitem de uma adaptação e de apresentar uma maior diversidade, de forma a 

serem mais estimulantes. Esta característica pode ser conseguida através do desenvolvimento 

de mais experiências que usem os estímulos sensoriais e exploratórios. 

No tema das experiências sensoriais, os cuidadores referiram que os filhos/ crianças 

tendem a preferir materiais macios, lisos, quentes, texturado, frio e grosso (por ordem de 

preferência), sendo que declararam que todos os sentidos são importantes, de forma a se sentir 

as diferenças. Outros materiais que salientaram foram a água, os tecidos, a areia, os sons, a 

espuma, os cheiros e o movimento. 
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Outro aspeto estudado foi a cor da roupa preferida pelos filhos, sendo que os 

cuidadores referem que a cor escolhida, por excelência, de vestuário são as cores vivas e 

alegres, dando preferência à cor azul, seguida pelo vermelho, rosa e o laranja. No caso de 

crianças com incapacidades visuais, a escolha do vestuário não se dá pela cor mas sim pela 

textura do tecido. No que diz respeito aos desenhos, a escolha das cores passa pelos azuis, 

rosas, laranjas, verdes e vermelhos (do mais ao menos preferido), sendo referido, igualmente, 

que algumas das crianças em questão não gostam de desenhar e, no caso de crianças com 

deficiências visuais, a escolha passa pelo tipo de lápis e não pela cor. 

Relativamente ao interesse pelos efeitos/ jogos luminosos, os cuidadores referiram que 

os filhos/ crianças mostram bastante interesse pois são bastante observadores. Já no que diz 

respeito ao nível musical, é referido que as crianças mostram, igualmente, bastante interesse, 

inclusivamente por sons que acalmam e estimulam consoante o ritmo, variando entre os sons 

mais suaves e lentos, pelos mais agudos e altos. 

Por fim, os cuidadores em questão, referiram, adicionalmente, que relativamente ao 

aspeto sensorial deveria existir uma maior diversidade de pavimentos, para que uma criança 

surdo-cega possa ser autónoma e identificar em que espaço se encontra. Referem, igualmente, 

que é necessário ter em conta o acesso e o perigo que certos equipamentos podem causar em 

crianças com multideficiências. De forma a tornar a utilização destes espaços mais 

confortável, seria útil ter espaços para mudar fraldas ou alimentar, inclusivamente por sonda, 

num sítio reservado e limpo. Seria também vantajoso incluir jogos de luz, imagens e texturas, 

e experiências que permitissem o sair da cadeira de rodas, por exemplo, para criar a sensação 

de liberdade, aventura e velocidade. Estas características unidas serviriam o direito de todas as 

crianças a se divertirem com os seus pares em locais seguros e desenvolvidos para esse efeito. 

 

6.4- Identificação das Necessidades 

Já existem equipamentos no mercado e implementados na indústria, mas que 

apresentam lacunas em vários níveis (ergonómicos, construtivos, entre outros). Estas lacunas 

poderão estar relacionadas com uma falta de profundidade no enquadramento de todas as 

variáveis envolvidas no desenvolvimento deste tipo de equipamentos. Para que o novo 

equipamento traga valor acrescentado em relação aos existentes, o problema tem que ser 

enquadrado com a maior profundidade possível. Na "Satisfação das necessidades sociais e 

individuais: Todos os produtos são destinados a satisfazer as necessidades de algum tipo. As 
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pessoas interessadas no desenvolvimento de novos produtos quase sempre podem encontrar 

ambientes institucionais em que se pode desenvolver produtos que satisfazem o que eles 

consideram ser as necessidades importantes" (Ulrich 2008, 8). A participação dos 

intervenientes na reflexão alargada do contexto onde se insere, a aplicação dos conhecimentos 

técnicos relativos ao processo de design e as metodologias de desenvolvimento de produto 

foram uma mais-valia nesta fase. 

 Face ao exposto, foram identificadas as necessidades dos utilizadores, os requisitos do 

produto e as especificações do produto, mediante três parâmetros estudados nesta dissertação, 

nomeadamente, 1) a análise da oferta de equipamentos inclusivos de EJR disponíveis no 

mercado, referidos no ponto 3.4; 2) a avaliação e comparação dos equipamentos de EJR 

analisados durante a observação referida anteriormente, e, por fim, 3) a análise aos inquéritos 

dirigidos aos pais e educadores no convivo descrito neste capítulo, que contribuiu 

fundamentalmente para o desenvolvimento da tabela das necessidades especificas do produto.  

Na Tabela 3, é apresentada conforme os resultados obtidos, uma lista de necessidades, 

que correspondem às necessidades dos utilizadores com e sem incapacidades. Esta lista partiu 

da premissa que os itens identificados tanto satisfazem os utilizadores com e sem 

incapacidades sem condicionamentos. 
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TABELA 3 – Necessidades do Utilizador (crianças com e sem incapacidades) 

 

Categoria das Necessidades Descrição 

Utilizadores/ Crianças Com e Sem Incapacidades;  

 

 

 

 

 

 

 

- Estímulos  

- Sensoriais - Tátil (Macio/Áspero; Grosso/Fino; Texturado/ Liso; 

Quente/ Frio); 

- Visual (Jogos de Luz/ Cor do Equipamento/ 

Estampados no Tecido/ Cor do Tecido); 

- Auditivo (Elementos de Pressão/ Elementos de 

Percussão); 

- Cognitivos - Jogos Lúdicos;  

- Jogos de Concentração/ Atenção; 

- Sociais/ Comunicativos - Interação/ socialização; 

- Cooperação; 

- Linguagem/ Verbalizar; 

- Físicos - Coordenação motora; 

- Equilíbrio; 

- Controlo Muscular; 

-Liberdade de Movimentos; 

- Segurança - Integridade física; 

- Adaptação aos fatores humanos; - Não estigmatizar; 

- Ergonómico; 

- Providencia espaço adequado para o uso de ajudas 

técnicas ou assistência pessoal; 

 

 

Foi igualmente estabelecida uma lista, apresentada na tabela 4, referente aos requisitos 

do produto, com base na lista anterior e na avaliação e comparação dos equipamentos (ponto 

6.2). Saliente-se que os itens referidos correspondem às necessidades das crianças com 

incapacidades, não condicionando as dinâmicas das crianças sem incapacidades. 
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TABELA 4 – Requisitos do Produto 

 

Produto Descrição 

Estrutura - Montagem por Módulos 

- Possibilidade de vários painéis interativos; 

- Fornecer os mesmos meios de uso para todos os 

utilizadores; 

- Garantir a adaptabilidade ao ritmo do utilizador; 

- Tamanhos e espaços apropriados para a 

aproximação, alcance, manipulação e uso; 

-Acomoda variações no tamanho da mão ou da 

capacidade de agarrar; 

- Providencia espaço adequado para o uso de ajudas 

técnicas ou assistência pessoal; 

Atratividade  - Incentivar o movimento; 

- Envolver as crianças num jogo de descoberta com 

efeitos coloridos/ visuais e Tátil; 

- Fácil compreensão; 

- Comunicar a informação necessária; 

- Pode ser usado de forma eficiente com o mínimo de 

fadiga; 

Segurança - Minimizar os riscos e as consequências em caso de 

acidente; 

- Providencia um campo de visão desimpedido; 

Durabilidade - Materiais/ Desgaste; 

Manutenção - Rapidez; 

- Baixo Custo; 

 

 

Por último, com base nas listas desenvolvidas, e com a análise dos inquéritos referidos 

no ponto 6.4 do presente documento, foi possível estabelecer uma lista com as especificações 

do produto, ver tabela 5. Esta refere-se essencialmente às necessidades dos utilizadores com 

incapacidades, assim, como refere Ulrich (2008, 74) a especificação do produto “ não diz ao 

grupo de desenvolvimento como corresponder às necessidades do cliente/ utilizadores, mas 

representa um acordo inequívoco sobre o que a equipa vai tentar alcançar, a fim de 

satisfazer as necessidades dos clientes/ utilizadores”. 
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TABELA 5 - Especificações do Produto 

 

Especificações do Produto Descrição 

Produto/ Equipamento  

Exploração de Estímulos Sensoriais - Tátil – Macio, Liso, Quente, Texturado, Frio e 

Grosso; (Sentir a Diferença); 

- Visual – Cores vivas – Azul, Vermelho, Rosa, 

Laranja, Verde. 

- Efeitos Luminosos 

 - Auditiva – Sons que acalmam e estimulam 

mediante o ritmo e as variações de tons mais suaves/ 

lentos, e agudos/ altos; 

- Materiais: Água, Tecidos, Areia e Espuma.  

- Jogos de luz, imagens e texturas que permitam “sair 

da cadeira” para maior sensação de liberdade, 

aventura e velocidade. 

Promover o Exercício Físico - Baixo esforço físico; 

Permita a Acessibilidade e Mobilidade;  - Acesso fácil ao equipamento (sem colocar em risco 

crianças com menos de 36 meses vida); 

 

Escala/ Dimensões; - Permita o acesso a pessoas com idade adulta que 

apresente uma idade psicológica inferior; 

Autónomo; - Permitir ser utilizado sem ajuda; 

- Permita ser utilizado sem adaptações; 

Não Estigmatizante; - Permita o acesso a pessoas com idade adulta que 

apresente uma idade psicológica inferior; 

- Ser apelativo à população em geral; 

-Não ser “abebesado”; 

Segurança - Sem Obstáculos; 

- Sem riscos para crianças com multideficiência. 
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6.5- Apresentação de Conceitos 

 

"O processo de geração de conceito começa com um conjunto de necessidades e 

especificações do público-alvo e resulta num conjunto de conceitos de produtos a partir do 

qual a equipe irá fazer uma seleção final. (...) Boa geração conceito deixa a equipa com a 

confiança que todo o espaço de alternativas foi explorado” (Ulrich 2008, 100 e 101).  

Com as etapas anteriores, identificação das necessidades do utilizador, requisitos do 

produto e especificações do produto, foi possível simplificar o problema, compreende-lo e 

decompô-lo. Esta decomposição resultou na tabela 6, onde estão apresentadas características 

que combinadas entre si resultam em diferentes conceitos, “a tabela de combinações de 

conceitos providencia uma forma de considerar as combinações de fragmentos de solução 

sistematicamente” (Ulrich 2008, 116). 

TABELA 6 – Tabela de Combinações de Conceitos| Concept combination table 

 

 

Para a formulação de conceitos, além da tabela em cima referida, teve-se, igualmente, 

em conta a tipologia de produtos que apresentaram melhores resultados na avaliação e 

comparação dos equipamentos referidos no ponto 6.2. Assim, após uma longa fase de 

desenvolvimento de esquissos e maquetes de volume, foi feita uma avaliação e análise de 

cada conceito tendo em conta, os que melhor cumprem as necessidades do utilizador, os 

requisitos e especificações do produto, os fatores produtivos, a segurança, e os menos 

estigmatizantes, com o objetivo de definir 3 conceitos. De seguida, foram analisados com 

maior profundidade cada conceito até à validação de um que cumprisse com as necessidades e 

requisitos estabelecidos, através da elaboração de uma matriz de decisão de conceitos, sendo 

posteriormente avaliado comparativamente com os equipamentos analisados no ponto 6.2.  
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6.5.1- Apresentação das Hipóteses 

 Conceito 1- Este conceito consiste em dois equipamentos iguais que funcionam em 

conjunto. Estes são colocados no subsolo ficando à vista apenas a zona de interface 

com as crianças, como se verifica na figura 57. Este terá uma estrutura em metal, 

sendo apenas em têxtil (têxtil técnico) a zona de interface. Esta zona pressionada faz 

com que a mesma zona do outro equipamento dê um impulso, criando assim, um jogo 

de movimentos, promovendo a cooperação para se manterem em equilíbrio. 

 

TABELA 7- Tabela de Combinações, Metal, Tátil, Social/ Comunicação, Baixo Esforço Físico e Cooperativo 

 

 

 

FIGURA 57 – Conceito 1- Up/Down 
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 Conceito 2 – Este conceito consiste num equipamento que deve ser instalado em 

abrigos ou casas de brincar. Este permite que a criança explore a estimulação tátil e 

visual, promovendo a comunicação e a socialização. A forma assemelha-se a um 

cogumelo: a parte superior possui vários materiais têxteis e com uma cortina de fibra 

ópticas.    

 

TABELA 8 - Tabela de Combinações, Plástico, Tátil, Visual, Social/ Comunicação, Baixo Esforço Físico, 

Acesso Fácil, Sem Ajuda e Cooperativo 

 

 

 

FIGURA 58 – Conceito 2 
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 Conceito 3 - Este conceito consiste num equipamento que permite explorar os 

estímulos tátil e auditivo na parte inferior. A parte superior contém 3 painéis em fibra 

ótica, em têxtil técnico com um acabamento fosforescentes ou com aplicação de leds, 

que baixa quando o “ovo” da parte inferior é rodado, criando um efeito visual mais 

intenso. Este pretende trazer o conceito das salas de senozelen para o EJR. 

 

TABELA 9 – Tabela de Combinações, Metal, Plástico, Tátil, Auditivo, Visual, Social/ Comunicação, 

Imaginação, Observação, Baixo Esforço Físico, Acesso Fácil, Sem Ajuda 

 

 

 

FIGURA 59 – Conceito 3 
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6.5.2- Seleção do conceito 

Após a apresentação dos 3 conceitos finais, foi necessário definir o conceito que mais 

satisfizesse nas necessidades dos utilizadores, e os requisitos e especificações do produto. 

Este processo de seleção resultou na elaboração da matriz de decisão de conceitos na qual foi 

avaliado todos os parâmetros definidos nas tabelas 3, 4 e 5, assim, nesta matriz de decisão foi 

realizada uma análise comparativa dos conceitos, onde foi atribuído uma classificação de 

pontos (máximo 5) a cada critério, sendo o produto que obtém mais pontos é o que mais 

satisfaz os requisitos estabelecidos. Esta análise foi adaptada do modelo de Ulrich e Eppinger 

(2008). 

Assim, na tabela 10 verifica-se que o conceito 3 é o que revelou mais pontos e por sua 

vez o que mais satisfaz os critérios estabelecidos anteriormente. Esta tabela corresponde ao 

resultado final da tabela da matriz de decisão de conceitos, que devido à sua extensão poderá 

ser consultada em detalhe no anexo C. De seguida, considerou-se importante partes do 

conceito 2, nomeadamente, a capacidade deste ser instalado em equipamentos já existentes, 

como é o caso de abrigos ou casas de brincar, pois este constitui um ponto forte a ser 

implementado. 

TABELA 10 – Resultado final da Matriz de Decisão de Conceitos 

Resultado Final: 

Conceito 1 101 Pts 

Conceito 2 138 Pts 

Conceito 3 181 Pts 
 

Posteriormente, foi elaborado um diagrama de decomposição funcional segundo a 

ação do utilizador, como se verifica na figura 60, que se considerou pertinente para ilustrar as 

diversas possibilidades de ação do utilizador, seja este primário ou secundário, pois “esta 

abordagem é muitas vezes útil para produtos com funções técnicas muito simples que 

envolvem muitas de interação com o utilizador " (Ulrich 2008, 105). Assim, entenda-se por 

utilizador primário as crianças de idade física e psicológica, e utilizadores secundários jovens 

e adultos, os quais o presente equipamento não lhes cativa interesse de jogo, abordando assim, 

possíveis ações incorretas de uso do equipamento, sendo que as mesmas se possam aplicar às 

crianças. 
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FIGURA 60 – Diagrama da decomposição Funcional segundo ação do Utilizador 

 

6.5.3- Avaliação e comparação do conceito final em relação aos referidos no ponto 6.2 

Tendo em conta as necessidades dos utilizadores, os requisitos e as especificações do 

produto em paralelo com a tabela das combinações de conceitos, o conceito 3 é o que mais se 

destaca. O desenvolvimento deste conceito foi precedido de uma avaliação e comparação com 

os equipamentos descritos anteriormente (no ponto 6.2.), de forma a perceber com maior 

clareza as suas potencialidades, falhas e aspetos a ser melhorados. 

No gráfico 13, tendo em conta a avaliação dos 7 princípios do design universal, 

verifica-se que este conceito apresentou melhores resultados relativamente aos restantes 

equipamentos, tendo registado uma média de inclusão de 8.4 valores. Os dados referidos 

correspondem aos resultados da comparação, sendo possível consultar todas as tabelas em 

detalhe no anexo D. Saliente-se que esta avaliação e a comparação se baseiam num estudo 

profundado do conceito, sendo que não se conseguiu prever todos os constrangimentos 

inerentes ao desenvolvimento de produto, podendo advir resultados diferentes. 
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GRÁFICO 13 - Avaliação e Comparação do HTSensory em relação aos níveis de Inclusão por princípio e por equipamento 

Em analogia à avaliação das Dimensões de Jogo Inclusivo, verifica-se no gráfico 14, 

que em relação às Dimensão Física, o Hexagon II continua a apresentar melhores resultados 

(9), enquanto o conceito 3, denominado HTSensory
15

 apresenta 6 valores. Na Dimensão 

Social e Comunicação este iguala-se à Casa de Brincar (9/9). Relativamente à Dimensão 

Sensorial e Cognitiva constata-se que este apresenta os mesmo valores que a Máquina 

Rodopiante (9/8, respetivamente). Por último, em relação à média das dimensões do jogo 

inclusivo, constata-se que o HTSensory é o que apresenta melhores valores (25%), como se 

verifica no gráfico 15. 

 

GRÁFICO 14 - Avaliação das Dimensões do Jogo Inclusivo do HTSensory 

                                                         
15

 Ao conceito 3 foi atribuído o nome de HTSensory. O caracter "H" surgiu uma vez que o aspeto formal da 

estrutura dos painéis superiores se assemelha a uma hélice. Por sua vez, o “T” surgiu devido ao aspeto geral do 

equipamento que se assemelha com o caracter. Por fim, “Sensory” deveu-se ao fato da principal característica do 

equipamento ser a sensorial. Importa realçar que o nome atribuído também advém de Higth Tech Sensory por se 

considerar que o produto em questão é inovador no contexto em que se insere. 
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GRÁFICO 15 - Média de Inclusão do HTSensory segundo as Dimensão do Jogo Inclusivo 

Tendo em conta os dados apresentados, verifica-se, na tabela 11, que este conceito 

revela grandes capacidades no que diz respeito à inclusão de pessoas com incapacidades, pois 

apresenta médias mais elevadas no nível de inclusão por princípio do Design Universal e em 

relação às Dimensões do Jogo Inclusivo. 

 

TABELA 11 - Comparação entre o nível de Inclusão por Princípios do Design Universal e as Dimensões do 

Jogo Inclusivo em relação ao HTSensory 

    
  Nível de 

Inclusão 
por 

princípio 

Dimensões de 
Jogo Inclusivo     

  

          

DFA Esay Acess 3º 1º 

Máquina Rodopiante 2º 4º 

Casa de Brincar  1º 2º 

Hexagon II 4º 3º 

Conceito 3 1º 1º 
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7 | DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 
 

 

 

Esta fase de desenvolvimento do conceito iniciou-se com um estudo acerca dos têxteis 

que podem ser integrados no produto, explorando de igual forma, as texturas, padrões e sons a 

ser incluídos. Posteriormente, foram estudados os métodos construtivos e sistemas de 

funcionamento do produto, seguido do desenvolvimento do modelo 3D e a renderização. Por 

fim, foi considerada a sua forma de comercialização e incrementação noutros equipamentos 

existentes. 
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7.1- Exploração de Materiais Táteis em Tecido 

 

Tendo em conta que este equipamento é para estar colocado no exterior, exposto às 

condições atmosféricas, vandalismo, utilização indevida, etc. os têxteis colocados no 

equipamento pertencem à categoria dos têxteis técnicos, produzidos em filamentos sintéticos, 

com um acabamento de impermeabilização. Assim, como não foi possível obter amostras 

destes têxteis, procurou-se noutros materiais as mesmas características com o objetivo de 

prosseguir com o desenvolvimento do produto. Com isto, uma vez que o método de produção 

destes têxteis é análoga à produção de têxteis convencionais, deu-se início a uma pesquisa de 

texturas, cores e formas. 

 

7.1.2- Textura, Cores, Formas 

Para a seleção das texturas dos tecidos, para a parte inferior do equipamento, teve-se 

em conta os tecidos que apresentam menos pilosidade, não apresentassem argolas (felpo), e 

que apresentassem uma contextura fechada (maior de fios e passagem por cm
2
), mais 

resistente e facilmente lavável. Na figura 61, são representados 6 exemplos de texturas e 

padrões que podem ser aplicados. No que diz respeito às cores dos tecidos, estes podem variar 

de acordo com a temática, uma vez que não existem restrições ao nível da palete de cores e do 

processo de fabrico. Na amostra número 4, é representado um coração, uma vez que neste tipo 

de formas é sugerida a implementação do dispositivo eletrónico LilyPad, descrito no ponto 

5.3.1. Este permite colocar um sensor na forma e uma vez pressionado, este responderá com 

um som, sendo possível, igualmente, ser programado para responder com efeitos de luz.   
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FIGURA 61 – Amostras de Texturas, Cores e Formas 

Relativamente à forma teve-se em conta o estudo “Development of a textile based 

Playing Carpet for Children - An Inclusive Design Approach” de Lisa Vinkeloe (2013) que 

concluiu que “quanto mais detalhada é a parte de dentro da estrutura, menos atenção é dada 

ao contorno da forma”. Esta acrescenta, ainda, que “se a estrutura é utilizada para definir 

uma determinada área de uma forma não especifica, pode ser detalhada e complexa, para 

formar um contraste relativamente às outras áreas marcadas. Pelo contrário, se a estrutura é 

usada para criar certas formas que devem ser facilmente detetadas e reconhecidas, deve 

existir um elevado contraste com a sua envolvente, não devendo existir demasiado detalhe 

dentro da forma.” Assim, as formas das amostras 2, 4 e 6 não apresentam um deteção clara, 

devendo ser realçadas, numa fase posterior, com o aumento do seu relevo ou na redução do 

detalhe em torno destas.  

Face à necessidade de criar maior dinamismo no equipamento e proporcionar novos 

efeitos visuais, considerou-se importante incluir, neste equipamento, tecidos termocromáticos. 

Este material insere-se na categoria dos Texteis Inteligentes Passivos e conjuga dois tipos de 

comportamentos, o Imediatismo e o Directness. Desta forma, as crianças, em contacto com 

este material, obtêm uma resposta em tempo real e a ação apenas acontece no local onde esta 

toca, proporcionando, assim, dinâmicas de jogo. É possível verificar, na Figura 62, alguns 

exemplos destes materiais.  

Na figura 62, são apresentadas 3 amostras destes tecidos (62a/b amostra 1; 62c/d 

amostra 2 e 62 e/f amostra 3). Estes apresentam configurações diferentes, sendo a única 

carateristica comum a temperatura de mudança de cor (27ºC). A escolha da temperatura de 

transição pode variar conforme as situações que se pretendam, sendo importante referir que 

1 2 3 

4 6 5 
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para este equipamento esta temperatura deverá ser mais elevada, pois no verão em Portugal 

facilmente a temperatura ambiente é superior a esta. Nesta caso, a situação inversa do 

processo também é valida, baixando a temperatura para obter nova cor.  

Na figura 62a e 62b, temos a mesma amostra, sendo que na primeira a temperatura que 

a caracteriza é a ambiente e na seguinte verifica-se um efeito do tecido sob a ação localizada 

de calor, apresentando uma cor mais viva e com várias intensidades, efeito da intensidade de 

calor. Nas duas figuras seguintes, observamos a amostra 2, na qual se verifica uma reação 

semelhante à anterior, contudo, esta amostra parte de um violeta à temperatura ambiente e 

chega ao branco com a ação do calor. Esta amostra tem, ainda, a particulariedade de 

apresentar na parte inferior direita uma outra cor, que, neste caso, é cor-de-rosa. Esta 

particularidade deste tecido permite obter um tecido com várias cores e com vários efeitos, 

aumentando, assim, o leque de combinações possiveis. Por fim, nas restantes figuras, são 

apresentadas a terceira amosta, que tem uma reação semelhante às anteriores. Todavia a 

passagem da cor da temperatura ambiente para a cor sob o efeito da temperatura, é mais clara 

do que a amostra 2.  

a)  b)  

 

d)  e)  
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f)  g)  

FIGURA 62 – Exemplos de Tecidos Termocromáticos 

Por fim, para os painéis da parte superior do HTSensory foram examinados, 

igualmente, têxteis técnicos mas com características diferentes das anteriores. Assim, para 

esta aplicação foram estudados têxteis com menos contextura, para reduzir o seu atrito ao 

vento e evitar situações semelhantes a uma vela de um barco, que poderá causar instabilidade 

e danificar a estrutura, danificar o tecido e causar algum acidente nos utilizadores do EJR. 

Além desta característica foram examinados têxteis que promovessem a estimulação visual. 

Assim, na figura 63, verifica-se o estudo de um elemento têxtil em fibras ópticas, que 

caracteriza este elemento como sendo muito sensível no que se refere a solicitações 

mecânicas, uma vez que após ser dobrado, perde a condutibilidade da luz e, 

consequentemente, o efeito pretendido. Contudo, a possibilidade de incluí-las no contexto em 

causa não foi descartada, sendo necessário um estudo mais profundo e experiências em 

situações reais, que no decorrer deste trabalho não foi possível apurar. Importa, igualmente, 

salientar que o efeito luminoso deste material deve-se a uma fonte luminosa que incide nos 

dois topos das fibras, sendo necessário que o equipamento esteja preparado para receber estes 

painéis. 

   

FIGURA 63 – Estudo de aplicação de texteis com fibra optica 
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Por último, foram igualmente analisados os materiais têxteis com propriedades 

fosforescentes, esta propriedade, contrariamente à anterior, é feita através de um acabamento 

posterior à fabricação do tecido. Esta é considerada mais eficiente, pois não necessita de uma 

fonte de alimentação, contudo necessita de uma exposição solar, nos momentos em que a 

intensidade da luz diminiu, a reflexão deste salienta-se, com os efeitos visuais que lhe são 

característicos, como se verifica na figura 64. Contudo, no decorrer deste trabalho não foi 

possível aprofundar esta temática. 

a)   b)  

FIGURA 64 – a) Lingerie Luminq Glow [46] | b) Diesel Demin “Flash for Fun” [47] 
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7.2- Soluções construtivas 

 

Nesta fase, são apresentadas soluções construtivas do equipamento HTSensory. Estas 

soluções apresentadas pretendem tornar viável a construção do equipamento, sendo que 

carecem de uma reconhecida competência na área da engenharia mecânica. Assim, na figura 

65, pode-se verificar o mecanismo de funcionamento do equipamento e nas figuras 66, 67, 68, 

69 e 70 podem-se verificar os pormenores de como poderá funcionar o sistema mecânico. 

 

FIGURA 65 – Vista em corte do mecanismo do Equipamento 
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FIGURA 66 – Engrenagem do Mecanismo de rotação, corte frontal 

 

 

FIGURA 67 – Engrenagem do Mecanismo de rotação, corte de topo, salienta-se a ligação da engrenagem ao “ovo” de rotação 
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FIGURA 68 – Pormenor da secção do tubo superior com o elemento de rotação, salienta-se o detalhe do casquilho em bronze e o encaixe 

das secções 2 e 3 

 

FIGURA 69 – Pormenor do suporte inferior do “ovo” 

 

a) b)         c)  

FIGURA 70 – a) Pormenor da fixação dos painéis têxtil ao aro superior | b) Pormenor da estrutura elevatória e a fixação do “chapéu” | c) 

Pormenor da fixação dos painéis têxteis ao suporte inferior 
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8 | RESULTADOS 
 

 

 

O problema identificado inicialmente consiste na carência de equipamentos 

específicos que auxiliem crianças portadoras de deficiência no seu desenvolvimento diário. A 

adaptação de produtos convencionais, muitas vezes, é a solução encontrada por pais, 

terapeutas e professores, com a intenção de atender às necessidades pontuais, sem, no entanto, 

serem projectadas para responder a esta oferta em particular. Neste sentido, explicaremos 

neste capítulo o equipamento proposto e as suas soluções prévias consequentes. 

Para a apresentação dos resultados é utilizado um conjunto de soluções elucidadas 

através de imagens foto-realistas e de esquemas representativos dos conceitos e das mais-

valias da proposta. A escolha destes dois tipos de apresentação de soluções deve-se ao fato 

das imagens foto-realistas permitirem uma aproximação estética, relação de escala e 

usabilidade, valorizando as questões semânticas reproduzindo com um maior rigor o tipo de 

solução proposta. Por sua vez, a compreensão conceptual de alguns dos atributos implícitos 

nas soluções apresentadas, de carácter funcional é possibilitada através dos esquemas 

representativos. Estes atributos podem permitir e facilitar uma maior aceitação e adesão por 

parte das crianças, mais especificamente, das crianças com incapacidades, modificando o 

processo como um todo, melhorando aspetos como a eficiência e a qualidade. 

Posto isto, serão discutidas as soluções encontradas bem como propostas para estudos 

futuros. 
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8.1 – Demonstração do Conceito - 3D 

 

Nesta fase é apresentado o HTSensory em imagens fotorealistas, estas representam a 

imagem geral do produto, figura 71, pormenores do equipamento do ponto de vista de uma 

criança com mais ou menos 1 metro de altura, com uma aproximação ao equipamente de um 

1,5 metro, na figura 72, onde se vê ainda os painéis interativos de tecido de fibra óptica. A 

figura 73, representa pormenores de materiais têxteis a utilizar neste subproduto do 

HTSensory, salientando-se, na figura 73a, os suportes de encaixe do tecido, e na figura 

seguinte (73b), estão representados outros pormenores de tecidos têxteis, com destaque para 

os termocromáticos e para as formas onde se incluem sistemas de geração de sons. Além 

disto, está representado na figura 74, uma imagem em corte deste produto, destacando-se o 

material esponjoso que deverá amortecer um impacto de modo a que o utilizador não bata na 

estrutura. Na figura 75, verifica-se o pormenor do encaixe dos painéis de fibra óptica na parte 

inferior e na figura seguinte as medidas de atravacamento (figura 76), por fim, nas figuras 77 

e 78 está representado o HTSensory à escala humana, e na figura 79 o equipamente no 

ambiente. 

 

 

a)  b)  

FIGURA 71 – a) Apresentação geral do HTSensory | b) Apresentação geral HTSensory, abertura maxima 
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a) b)  

FIGURA 72 – a) Visão de uma criança com +/- 1 metro de altura com a estrutura fechada | b) Visão de uma criança com +/- 1 metro de 

altura com a estrutura aberta 

 

a)   b)  

 

FIGURA 73 – a) Pormenor de texturas, cores e tecidos e dos suportes de manutenção | b) Pormenores dos tecidos termocromáticos e de 

formas com sons 

 

 

FIGURA 74 – Vista em corte do “ovo” rotativo, pormenor do seu interior, saliente-se o material esponjoso e o sistema de encaixe do tecido 
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FIGURA 75 – Pormenor do encaixe da parte inferior dos paineis superiores (fibra Óptica) 

 

 

 

 

FIGURA 76 – Medidas de atravacamento e corte 
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FIGURA 77 – Ambiente, noções de Escala 

 

FIGURA 78 – HTSensory Inserido no ambiente, Praça Conde de Agrolongo, em Braga 
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8.2 - Discussão dos resultados 

 

O HTSensory é composto por dois subprodutos, a cobertura na parte superior e o 

“ovo” de rotação e o restante equipamento na parte inferior. Da mesma forma, estes 

subprodutos isolados podem ser inseridos noutras estruturas, nomeadamente em 

equipamentos multiusos, o que torna este objeto com maior potencial de comercialização. 

Da análise dos resultados e tendo em conta a problemática identificada, infere-se que o 

projecto agora enunciado pode constituir uma base de fundamentação teórica holistica. 

Entende-se estarem encontrados os pressupostos que permitiram o desenvolvimento 

rigoroso de um equipamento para os EJR, que vá de encontro às necessidades das crianças de 

um modo geral e em particular das crianças que apresentam incapacidades, permitindo a 

fruição dos equipamentos de forma simultanea. 

Assim, entende-se que o trabalho apresentado, pode constituir uma mais-valia na 

discussão da problemática de uma forma mais abrangente, podendo constitiuir um ponto de 

partida para aplicabilidade do projecto que tenha em conta as exigências dos dias de hoje.  

8.3 – Limitações do Projeto 

 

Este projeto apresenta um conjunto de limitações que se podem enquadrar em dois 

parâmetros diferentes, sendo que o primeiro se relaciona com fatores externos ao projeto. 

Onde o tempo disponível para a concretização do estudo que foi diminuto, bem como a 

dificuldade de interação com crianças com incapacidades e seus cuidadores, devido a 

incompatibilidade de horários. O segundo parâmetro relaciona-se com o projeto em si. As 

soluções apresentadas carecem de continuação de trabalho de investigação e 

desenvolvimento, por carecerem de validação de produto por peritos e utilizadores finais. 

Considera-se as seguintes limitações: 

 Ensaios de resistência e de verificação dos materiais têxteis às condições atmosféricas; 

 Desenvolver um protótipo funcional que permita a realização de alguns ensaios: 

o Testes e validação dos comportamentos do “chapéu” face às condições 

atmosféricas; 

o Simulação do funcionamento do mecanismo que promove o movimento do 

“chapéu”; 

 Avaliação da aceitação do equipamento por parte das crianças; 
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9 | CONCLUSÃO 
 

 

 

9.1- Conclusões gerais 

 

Este estudo versou sobre a contribuição do design para a existência de uma sociedade 

mais inclusiva, sobre a forma como pode esta disciplina contribuir para a completa integração 

das pessoas com deficiência na sociedade e, neste caso, em particular, nos EJR. 

Neste sentido, o jogo aparece como conceito fulcral dos EJR, que têm sido alvo de 

evoluções e modificações ao longo dos anos. No entanto, as suas constantes reabilitações e 

restaurações continuam a apresentar diversas lacunas, relativamente à inclusão de crianças 

com incapacidades. Verificam-se que alguns equipamentos que tentam colmatar esta questão 

carecem, contudo, de um aperfeiçoamento e de novas abordagens. Abordagens essas que 

devem ter em conta os princípios inerentes ao design inclusivo, bem como os materiais mais 

indicados para a sua conceção. 

Este estudo identifica um conjunto de necessidades para desenvolver este tipo de 

equipamento, na perspetiva do utilizador e do produto, através de observações realizadas, 

comparação e avaliação de equipamentos e análise de inquéritos realizados a cuidadores de 

crianças com incapacidades. Estas necessidades estão traduzidas em requisitos de uso, 

abrangentes, e são propostos alguns atributos para a sua resolução, que foram tidos em conta 

na realização do produto final. Assim, destacam-se as necessidades de estimulação cognitiva, 

social, sensorial, física e de comunicação. 

Desta forma, surge o HTSensory que, segundo os parâmetros estabelecidos, responde a 

algumas das necessidades existentes, porém, o desenvolvimento deste não se prende apenas 

com as capacidades motoras das crianças. Foram incluídos materiais têxteis, técnicos e 

inteligentes, neste equipamento, fator que apresenta um carácter inovador relativamente aos 

parques infantis outdoors existentes, bem como na interacção que cria entre as crianças e os 

têxteis. Assim, os factores tidos em conta no desenvolvimento deste produto, bem como a 

análise dos materiais a utilizar, fundamentam a necessidade de implementar este equipamento. 
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9.2- Trabalhos Futuros 

 

 O estudo apresentado não se encontra fechado, assim foram são identificadas algumas 

orientações para trabalhos futuros, que se desenvolvam no sentido de melhorar os 

equipamentos existentes, bem como a inclusão de crianças com incapacidades 

Assim, importa rever os parâmetros de avaliação e melhorá-los, de modo a 

desenvolver uma metodologia de avaliação de equipamentos e EJR, tendo em vista a revisão 

da legislação, com o objetivo de atribuir aos EJR um nível de inclusão satisfatório, que possa 

incluir todo o tipo de crianças. 

Surge, igualmente, a necessidade de refinar o desenho de acordo com as normas 1176-

1 à 1176-7, uma vez que não existe nenhuma norma específica relativamente a este novo 

equipamento. 

Futuramente, um possível estudo poderá avaliar as soluções encontradas neste 

trabalho, reformulando e transformando-as em termos de soluções construtivas, para que se 

possa dar início à construção de protótipos para testes em cenário real de utilização e 

consequente validação e certificação do equipamento. 

No entanto, é importante, e seria extremamente interessante, estudar a sua 

implementação prática, de forma a analisar a sua utilização, abrangência e utilidade, bem 

como verificar, de uma forma objetiva, o envolvimento das crianças em geral por este tipo de 

equipamento. Assim, esta investigação carece de estudos futuros, que desenvolvam esta 

teoria, bem como a sua validação. 

Seria também interessante incluir, neste tipo de equipamentos, materiais que reajam 

aos raios ultra-violeta, provocando a alteração da cor dos têxteis utilizados para uma cor que, 

de certa forma, transpareça ou signifique “perigo”. Esta associação da cor a um significado 

serviria para que as crianças começassem a tomar consciência das consequências maléficas do 

sol, promovendo comportamentos direcionados para a saúde. 
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ANEXO A 

A.1- Apresentação dos equipamentos 

 

 

a. DFA Esay Acess Q02969 – Empresa LappSet 

 

FIGURA A 1 – Modelação DFA Esay Acess Q02969 

 Fonte: http://www.lappset.pt/Custom_modules/Lappset_loader/loader.aspx?DOC_ID=192329&SizeCode=ORIG, acedido a 21 de Setembro 

de 2013; 

  

Nota importante: No equipamento instalado na Escola Básica de Tires, no local assinalado na imagem em 

cima, possui um jogo de cordas. 

Informação Técnica: 

Código do Produto:   Q02969 

Largura:    4075mm 

Altura máxima de queda livre: 870mm 

Altura:     2838mm 

Comprimento:    8716mm 

Área mínima/ comprimento:  6418mm 

Área mínima/ largura   4222mm 

Área de impacto:   21m2 

Número de utilizadores:  23 

 

 

b. Maquina Rodopiante - Empresa LappSet 

http://www.lappset.pt/Custom_modules/Lappset_loader/loader.aspx?DOC_ID=192329&SizeCode=ORIG
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FIGURA A 2- Modelação Máquina Rodopiante 

Fonte: http://www.lappset.pt/Produtos/Pesquisa_de_produtos/Ficha_de_produto.iw3?prodID=200020 

 

Informação do Produto; 

Família de Produtos:   Single Products 

Nome do Produto:   Máquina Rodopiante 

Código do Produto:   200020 

 

Informações Técnica; 

Largura:    560mm 

Altura máxima de queda livre: 1000mm 

Altura:     1420mm 

Comprimento:    1370mm 

Área Mínima/ Comprimento:  4560mm 

Área Mínima/ Largura:  4000mm 

Área mínima / Altura:  1800mm 

Área de impacto:    14.4m2 

Número de Utilizadores:    3Pessoas 

 

 

 

 

c. Casa de Brincar – Empresa LappSet 

http://www.lappset.pt/Produtos/Pesquisa_de_produtos/Ficha_de_produto.iw3?prodID=200020


“Design Conceptual de um equipamento inclusivo para Parques Infantis 

 com a utilização de materiais têxteis” 

 

131 

 

 

FIGURA A 3 – Modelação Casa de Brincar 

Fonte: http://www.lappset.pt/Produtos/Pesquisa_de_produtos/Ficha_de_produto.iw3?prodID=120455M 

 

Informação do Produto; 

 

Família de produtos:   FINNO 

Nome do Produto:   Casa de Brincar 

Código do Produto   120455M 

 

Informação Técnica: 

Elemento mais comprido  1650mm 

Largura    1790 

Altura máxima de queda livre 270mm 

Elemento mais pesado:   26,18 kg 

Altura:     2540mm 

Comprimento:    1790 

Área mínima/ Altura   2540 

Número de Utilizadores:  4 

 

 

 

 

d. Hexagon II - LappSett 

http://www.lappset.pt/Produtos/Pesquisa_de_produtos/Ficha_de_produto.iw3?prodID=120455M
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FIGURA A 4 – Modelação Hexagon II 

Fonte: http://www.lappset.com/Custom_modules/Lappset_loader/loader.aspx?DOC_ID=63659&SizeCode=ORIG 

 

Informação do Produto; 

Família de Produtos:     Axiom 

Nome do Produto;    Hexagon II (Grey) 

 

Informação técnica; 

Elemento mais comprido;   3657mm 

Largura;     3630mm 

Altura máxima de queda livre;   2870mm 

Elemento mais pesado;   20.46kg 

Altura;      3360mm 

Comprimento     6710mm 

Área Mínima / Comprimento;  9740mm 

Área Mínima / Largura;   7180mm 

Área Mínima / Altura;   3700mm 

Área de impacto;    45,9 m2 

 

 

A 2- Avaliação e Comparação dos equipamentos segundo os Princípios do 

Design Inclusivo 

 

http://www.lappset.com/Custom_modules/Lappset_loader/loader.aspx?DOC_ID=63659&SizeCode=ORIG
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Para melhor leitura das tabelas apresentadas relativas, foram atribuídas as seguintes 

cores a cada equipamento, ver tabela A1. 

TABELA A 1 – CORES RELATIVA A CADA EQUIPAMENTO 

Legenda: 
1 DFA Esay Acess Q02969   
2 Máquina Rodopiante   
3 Casa de Brincar 120455M   
4 Hexagon II   

 

TABELA A 2 – AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO PRINCIPIO 1 USO EQUITATIVO 

 

* Entre o passadiço e a zona de desafios físicos não existe um proteção colocando em perigo 

as crianças com dispositivos de mobilidade, além disso, estas crianças apenas conseguem 

andar em 20% de todo o equipamento. 
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TABELA A 3 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO PRINCIPIO 2 FLEXIBILIDADE DE 

USO 

 

 

 

TABELA A 4 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO PRINCIPIO 3 USO SIMPLES E 

INTUITIVO 
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TABELA A 5 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO PRINCIPIO 4 INFORMAÇÃO 

PERCEPTIVEL 

 

 

TABELA A 6 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO PRINCIPIO 5 TOLERANCIA DE 

ERRO 
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TABELA A 7 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO PRINCIPIO 6 BAIXO ESFORÇO 

FISICO 

 

 

TABELA A 8 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO PRINCIPIO 7 TAMANHO E 

ESPAÇO PARA APROXIMAÇÃO E USO 
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TABELA A 9 – BALANÇO FINAL DAS MÉDIAS POR PRINCIPIO 

Balanço Final das Médias por Princípio         

Principio 1: Uso Equitativo 6,6 7,6 8,8 6,1 

Principio 2: Flexibilidade de Uso 7,4 6,6 6,8 6,9 

Principio 3: Uso Simples e Intuitivo 6,7 7,7 7,2 5,9 

Principio 4: Informação Percetível 6 6,8 7,4 4,9 

Principio 5: Tolerância de Erro 6,6 7 8 4,7 

Principio 6: Baixo Esforço físico 7 6,2 8,2 5,9 

Principio 7: Tamanho e espaço para aproximação e uso 6,2 6,8 7 5,4 

Média Final | Nível de Inclusão 6,6 7,0 7,6 5,7 

 

A.3- Avaliação e comparação dos equipamentos segundo as Dimensões 

do Jogo Inclusivo 

 

TABELA A 10 – AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO RELATIVA ÀS DIMENSÕES DO JOGO INCLUSIVO 
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ANEXO B 

B.1- Exemplo do Inquérito dirigido aos pais e educadores no convívio 

organizado pela Associação Pais em Rede.  
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ANEXO C 

C.1 – Matriz de decisão de Conceitos; 
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ANEXO D 
 

D 1 – Avaliação e Comparação do Conceito 3 com os equipamentos 

observados (ponto 6.2) 

 

 Para melhor compreensão e leitura das tabelas, foi atribuído ao conceito 3 a cor vermelha, como se 

verifica na tabela D 1. 

 

TABELA D 112 – CORES RELATIVAS A CADA EQUIPAMENTO 

Legenda: 

1 DFA Esay Acess Q02969   

2 Máquina Rodopiante   

3 Casa de Brincar 120455M   

4 Hexagon II   

5 Conceito 3   
 

TABELA D 2 – AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO CONCEITO 3 AO S PRINCÍPIO 1 USO EQUITATIVO 
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TABELA D 3 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO CONCEITO 3 AO S PRINCÍPIO 2 FLEXIBILIDADE DE USO 

 

TABELA D 4 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO CONCEITO 3 AO S PRINCÍPIO 3 USO SIMPLES E INTUITIVO 
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TABELA D 5 - 13AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO CONCEITO 3 AO S PRINCÍPIO 4 INFORMAÇÃO PERCETÍVEL 

 

TABELA D 6 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO CONCEITO 3 AO S PRINCÍPIO 5 TOLERANCIA AO ERRO 
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TABELA D 7 14 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO CONCEITO 3 AO S PRINCÍPIO 6 BAIXO ESFORÇO FISICO 

 

TABELA D 8 - AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DO CONCEITO 3 AO S PRINCÍPIO 7 TAMANHO PARA APROXIMAÇÃO E 

USO 
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TABELA D 915 - BALANÇO FINAL DAS MÉDIAS POR PRINCIPIO 

Balanço Final das Médias por Princípio           
Principio 1: Uso Equitativo 6,6 7,6 8,8 6,1 9 

Principio 2: Flexibilidade de Uso 7,4 6,6 6,8 6,9 8,2 

Principio 3: Uso Simples e Intuitivo 6,7 7,7 7,2 5,9 8,5 

Principio 4: Informação Percetível 6 6,8 7,4 4,9 8,2 

Principio 5: Tolerância de Erro 6,6 7 8 4,7 8 

Principio 6: Baixo Esforço físico 7 6,2 8,2 5,9 8,6 

Principio 7: Tamanho e espaço para aproximação e uso 6,2 6,8 7 5,4 8,6 

Média Final | Nível de Inclusão 6,6 7,0 7,6 5,7 8,4 

 

 

D.2- Avaliação e comparação do Conceito 3 segundo as Dimensões do 

Jogo Inclusivo 

 

 


