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O autismo é uma patologia que tem sido negligenciada 
pela sociedade em geral. Crianças com ete espectro 
crescem com uma educação isuficiente e por vezes 
não direccionada para a sua condição. Impedindo que 
estas, quando chegam á idade adulta, possam ter uma 
vida sem depender de terceiros para as necessidades 
e actividades mais basicas.

Para que esta educação tenha o maior indice de 
sucesso são necessárias infraestruturas capazes de 
oferecer um ambiente favoravel ás condicionantes 
relaccionadas com esta patologia.

É aqui que entra o papel do arquitecto, projectar 
e adaptar espaços que colmatem essas mesmas 
condicionantes, criando um espaço direccionado para 
estas crianças proporcionando um ambiente de calma 
e de estabilidade, favorecendo a aprendizagem e a 
integração social do sujeito.

Com este Trabalho Final de Mestrado pretende-se 
focar exactamente nesta lacuna e explorar e analizar 
as condicionantes arquitectónicas que possam 
proporcionar o bem estar ao sujeito possibilitando a 
sua aprendizagem.
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Autism is a pathology that has been neglected from 
society. Children’s with this spectrum grow up with an 
insufficient education and most of the cases inadequate 
for their condition. Preventing them from accomplish 
needs and basic activities by their own when they 
reach adulthood.

For a higher success rate in the education of these 
Children, infrastructures with the ability to offer a positive 
environment related with them pathology constraints, 
are required.

This is where the work of the architect of designing and 
adapting spaces that break those constraints, drawing 
calm and stability environments, favoring learning and 
the social integration of these persons.

With this final work of a masters degree, we want to 
explore and analyze the architectural constraints who 
can give the individual the welfare necessary for a good 
school education.
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O autismo é uma condição que influencia 
profundamente a vivência social, capacidade de 
interacção e a assimilação de conhecimentos. A psique 
de um autista funciona de forma consideravelmente 
diferente do ser não autista. Este campo, relacionado 
com o entendimento da mecânica mental desta 
patologia é, por definição, complexo, uma vez que, 
apenas os próprios a poderiam descrever, não tendo 
no entanto capacidades para tal. 

A presente investigação, surge da constatação da 
existência de uma certa negligência no universo da 
Arquitectura inclusiva, especificamente da arquitetcura 
vocacionada para as condicionantes relacionadas com 
o autismo.

A educação é um direito de todas as crianças, 
independentemente das suas necessidades, sendo 
estas especiais ou não, pelo que a sociedade e 
as autoridades públicas deveriam esforçar-se por 
promover a sua acessibilidade, não negligenciando 
crianças que requerem uma atenção diferente por 
parte da população geral. 

 Havendo estudos que comprovam o sucesso que a 
arquitectura pode ter enquanto ferramenta capaz de 
melhorar consideravelmente a inserção da criança na 
sociedade, a evolução da absorção de conhecimentos 
e interacções sociais, achámos pertinente o estudo 
das potencialidades de uma arquitectura pensada de 
raiz para se tornar parte desta solução. 

A partir destas considerações, pretende-se com esta 
investigação, explorar de que forma a Arquitectura, e 
consequentemente, o arquitecto, podem influenciar o 
desenvolvimento e bem-estar da criança autista. Para 
tal, é necessário entender a Arquitectura como ramo 
labiríntico que é, sendo imperativo englobar no processo 
projectual o entendimento da própria patologia, o que 
requere uma investigação nas mais diversas áreas: 
desde a Sociologia, Psicologia, Percepção sensorial, 
ou mesmo, Educacional. 

INTRODUÇÃO
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O projecto visa a criação de um Centro Educacional 
Direcionado para Autistas, situado no Parque Dom 
Carlos I, no centro das Caldas da Rainha. Incidimos 
especificamente na reabilitação de um edifício datado 
do século XIX, cujo propósito inicial era ser um espaço 
de repouso e hospedagem associado ao Hospital 
Termal, mas cujo propósito nunca foi comprido, e a 
construção de um conjunto adjacente de habitações 
com o intuito de albergar parte dos alunos da escola 
e possibilitar a sua adaptação a uma gradual vivência 
autónoma.

De forma a contextualizar a referida patologia e iniciar a 
base teórica que fundamentará a componente prática, 
iniciamos esta investigação com o aprofundamento do 
conhecimento do espectro do autismo, localizando-o 
no tempo e descrevendo as principais características 
de uma criança com esta patologia.

  No primeiro capítulo pretende-se clarificar, 
sintetizando, em que consiste o autismo, localizando-o 
no tempo e definindo as características principais da 
patologia e as suas especificidades educacionais. 

 Seguidamente, passamos ao estudo da arquitectura 
adaptada ao autismo. Este capítulo parte do estudo das 
duas abordagens mais usuais em estabelecimentos de 
ensino, para daí estabelecer uma preferência e justificar 
a abordagem a utilizar - uma arquitectura de integração 
sensorial sensitiva. Tomando como ponto de partida a 
escolha da referida abordagem, principia-se o estudo 
das repercussões desta ideologia na arquitectura, 
começando por tentar averiguar o papel do arquitecto 
e a forma como o sujeito autista é influenciado pelo 
espaço, recorrendo num último ponto, a casos de 
estudos teóricos e obras arquitectónicas relacionados 
com este tema.

No terceiro capítulo pretende-se compreender o 
próprio conceito de reabilitação, percebendo o porquê 
da sua importância, abordando o edificado, tendo em 
conta o seu valor patrimonial e almejando a preservação 
da sua identidade histórica e memória associada ao 
edifício enquanto marco do Parque Dom Carlos I e, 
ultimamente, da cidade. 
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O quarto capítulo incide sobre a aplicação prática do 
conhecimento recolhido ao longo do desenvolvimento 
teórico, este apresenta o projecto de reabilitação 
dos chamados “Pavilhões” – escola – assim como a 
área de habitações temporárias – construção nova. 
O capítulo encontra-se tripartido, começando pela 
análise do Parque Dom Carlos I e as condições do 
edificado existente; passando de seguida à descrição 
e justificação do programa proposto, e, por último, 
procedendo à memória descritiva e intenções de 
projecto.

No último capítulo, tece-se uma avaliação da presente 
investigação, sintetizando as conclusões extraídas ao 
longo deste processo.



4



5

Neste capítulo propõe-se localizar a definição de 
Autismo no tempo, para que se possa entender melhor 
este conceito e a própria patologia. Compreendendo 
melhor a sua evolução neste último século, deparamo-
nos com a vastidão de campos que esta envolve, 
bem como a evolução dos tratamentos e terapias que 
incorpora. 

Após o entendimento da sua evolução, ilustrar-se-á 
a patologia a partir das suas características principais, 
assim como os métodos que auxiliam o processo de 
inserção das crianças autistas na sociedade. Deste 
modo, obtém-se a oportunidade de perceber esta 
patologia e tudo o que a referida abrange, explicitando 
a sua definição de forma suncinta e as condicionantes 
que lhe são associadas.

1.1 Abordagem Conceptual

A história do autismo baseia-se na evolução do 
reconhecimento da existência desta mesma patologia 
e pode ser divida em três principais períodos. Ao longo 
deste tempo, o reconhecimento do autismo e sua 
definição sofreram extensas alterações que passamos 
a explicar1:

1.1.1 O Pré-Histórico:

Neste período (início do século XX) ainda não era 
conhecido o termo autismo infantil como se encontra 
definido na actualidade. Os sintomas ou características 
típicas autistas eram reconhecidas, sendo no entanto 
categorizadas como doença da mente. As crianças 
com características comportamentais, que na 
actualidade são associadas ao termo autismo, eram 
diagnosticadas com demência precocíssima (Sante de 
Santis 1905) ou mesmo caracterizados com demência 
infantil (Heller, 1908). Este diagnóstico levava a que 
estas crianças ou mesmo jovens e adultos, fossem 
internados nos sanatórios. A classificação de autismo foi 
introduzida por Bleuler em 1911, e servia para designar 
os comportamentos associados à esquizofrenia 

Capítulo I

1. O AUTISMO 

1- MARCELLI, Daniel, Infância e 
Psicopatologia, 2005, Climepsi 
Editores.
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(Potter, 1933; Lutz 1936; Desput e Bender 1937). Os 
tipos de tratamentos e cuidados específicos para este 
diagnóstico consistiam nos mesmos modelos postos 
em prática em adulto com esquizofrenia. 

1.1.2 O Histórico:

Este período é marcado pela existência da construção 
de um conceito unificado de “psicose infantil”, assim 
como também pela primeira utilização do termo 
autismo para designar o comportamento característico 
destas crianças. 

Em 1943, Leo Kanner, reconheceu e definiu as 
características comportamentais de crianças autistas 
e denominando-as de “Autistic disturbance off 
affective contact”. Simultaneamente, Hans Asperger, 
desconhecendo a publicação de Kanner, descreveu 
um quadro clínico idêntico, mas em crianças com 
idade mais avançada, maioritariamente em idade 
escolar, designando-o como “Autistic psychopathy”. 
Estes autores começaram a considerar esta patologia 
inata e de causa biológica. Esta conclusão surge 
quando verificam que as características do autismo se 
faziam notar numa fase muito precoce e que o défice 
na interação social era visível em crianças com poucos 
meses de vida. Em torno desta descrição inicial, 
formada por estes dois autores, juntou-se um grupo 
semiológico2 de contornos clínicos menos rigorosos 
com diagnósticos diversos, e maioritariamente 
baseados na psicanálise.

1.1.3 Período de Desconstrução

O período de desconstrução que se inicia nos anos 
1970 é aquele que com as suas devidas alterações 
ou adaptações, se mantém até à actualidade, segunda 
década do século XXI.

Nas décadas de 70 e 80, do século XX, surgem 
vários estudos que comprovam a existência desta 
patologia. É aquando deste estudo, relacionado com 
esta patologia, que se começam a delinear critérios de 
diagnóstico que se distanciam da ideia formada por 
Kenner, passando o autismo a ser visto como um dano 
cognitivo. É então que em 1980, na 3ª edição do manual 
de diagnóstico das doenças mentais (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM) 

2- Semiológico – a ciência que 
estuda os princípios gerais que 

regem o funcionamento dos 
sistemas de significados. 
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da Associação Americana de Psiquiatria, o autismo 
infantil é incluído numa nova classe de perturbações: 
Perturbações Globais do Desenvolvimento (PGD) e 
passou a ser classificado como transtorno que leva a 
um desvio no desenvolvimento. 

Através da inovadora ferramenta de diagnóstico 
diferencial (método de diagnóstico por exclusão de 
outras patologias), tornou-se possível isolar o espectro 
do autismo e perturbações globais do desenvolvimento. 
Esta ferramenta tornou possível a exclusão de outros 
síndromes de origem etiológica (orgânica) do mesmo 
quadro patológico do autismo, pela constatação da 
não hereditariedade do mesmo.

Na revisão de 1987 (DSM-III-R) considerou-se 
essencial no quadro do autismo a presença da tríade 
clínica: existência de um comportamento repetitivo, 
um défice na interação e atraso na comunicação em 
relação ao esperado para a idade mental da criança 
(que ainda hoje se mantêm). Assim sendo, nos finais 
dos anos 80 e início dos anos 90, existe um retorno 
das ideias de Kenner, voltando a considerar-se o défice 
social como um elemento de diagnóstico. 

 Actualmente estão em uso os critérios de diagnóstico 
da Associação Americana de Psiquiatria de 1994 
(DSM-IV). (Fig. 1)

Fig1. Critérios de diagnóstico de perturbação autista, segundo a DSM-IV-TR, 
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A palavra Autismo deriva da palavra grega eaftismos, 
que significa, fechado em si mesmo.3

Numa população de 10 000 pessoas existem 10 
pessoas autistas, 2.5 com o síndrome de Asperger, 
e 30 destas mesmas com perturbações globais do 
desenvolvimento no quadro do autismo.4 Este estudo 
foi elaborado por Eric Fombonne em 2003, no Canadá, 
e em 2006 G. Oliveira comprovou que em Portugal os 
números seriam idênticos. 

O autismo é considerado uma perturbação do 
neurodesenvolvimento crónico, de gravidade 
variável. Clinicamente caracteriza-se pela existência 
de perturbações globais do desenvolvimento (ICD-
10;DSM-IV), que na sua grande maioria são evidentes 
antes dos dois anos de idade. Estas perturbações 
caracterizam-se pelos seguintes pontos 5:  

- Alteração global das capacidades de comunicação;

- Perturbações nas relações com outros (interacção 
social);

- Interesses restritos repetitivos;

-A não existência teórica de algum atraso mental 
associado, mas na realidade clinica o funcionamento 
cognitivo apresenta particularidades que remetem a 
uma deficiência mental;

- Plano psicopatológico: alteração da organização 
progressiva da personalidade com uma capacidade 
de adaptação à realidade variável em função do nível 
de exigência social e do nível de angústia da criança.

Existe uma ideia predefinida de que todas as crianças 
autistas são muito inteligente ou mesmo génios, mas 
só cerca de um quarto dos autistas têm um quociente 
intelectual na zona do normal (QI≥70), e dois terços 
na zona moderada (QI≤50). Estas crianças têm muitas 
vezes níveis de performance globalmente baixos com 

2. Autismo
Derivação e Descrição

3-  DORSCH, Friedrich; 
HÄCHER, Harmut; STAMPF, 
Kurt-Hermann, Dicionário de 
Psicologia DORSCH, 2001, 2ª 
Edição, Editora Vozes

4- Prevalência Do Autismo, 
disponível em: http://www.fpda.
pt/prevalencia-do-autismo

5- MARCELLI, Daniel, Infância e 
Psicopatologia, 2005, 1ª Edição, 
Climepsi Editores.
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perfis heterogéneos, ou seja, as performances visuo-
espaciais e de memorização são em geral melhores do 
que as capacidades de raciocínio e de tratamento da 
informação.6

Estatisticamente, existe uma discrepância no rácio 
sexual entre crianças autistas, estima-se que exista uma 
rapariga por quatro a três rapazes diagnosticados com 
autismo, mas se juntarmos as crianças com deficiência 
mental associada, o rácio tende para ser relativamente 
semelhante. Em outras patologias ou síndromes para 
além do autismo, tais como o síndrome de Rett 7 ou 
síndrome do X Frágil 8, o rácio entre rapazes e raparigas 
torna-se praticamente igual.9

Apesar de utilizada recorrentemente a expressão 
“Autismo Infantil”, esta não apresenta qualquer 
diferença do autismo em fase adulta verificando-se 
sempre que existe uma alteração das capacidades 
de comunicação e interações sociais. O autismo 
manifesta-se através de um atraso na aquisição das 
competências de desenvolvimento global assim 
como na existência de aspectos restritos repetitivos e 
estereotipados dos comportamentos, dos interesses 
e das actividades (abanar as mãos ou o corpo, 
rodopiar objectos, fixar-se na máquina de lavar ou em 
luzes).10 (Consultar Anexo I - Descrição da Evolução 
da Patologia).

Para estas crianças, os hábitos ou rituais, 
aparentemente isentos de significado, dominam as suas 
vidas quotidianas, impondo um quadro de vida com 
aspecto imutável e robotizado. Os centros de interesse 
são restritos e estereotipados, virados para hábitos 
motorizados ou para objectos estanhos. Estes passam 
por bater ou torcer as mãos, oscilação do corpo, andar 
nas pontas dos pés, movimento de pião, movimento 
complexo do corpo, etc.11 Estas crianças utilizam 
objectos não comuns como meios para brincar, tais 
como pedras ou sapatos, ou qualquer objecto desviado 
do seu uso normal. Deste modo revelam interesse por 
um aspecto limitado dos próprios objectos. Não existe, 
ou pouco existe, o jogo simbóligo, o jogo da imitação, 
nesta sequência, não praticam os jogos que implicam 
situações sociais habituais.12

6- MARCELLI, Daniel, 
BRACONNIER, Alain, 

Adolescência e Psicopatologia, 
2005, 1ª Edição, Climepsi 

Editores.

7- Síndrome de Rett- é 
caracterizada por uma paragem 
do desenvolvimento psicomotor 

seguida por uma regressão, 
tendo o início entre os 6 e os 18 

meses de idade. 

8- Síndrome de X Frágil – é 
uma fragilidade do braço longo 

do cromossoma X que tem 
tendência para se quebrar, 

representa a segunda causa 
de atraso mental de origem 

orgânica e a primeira causa de 
origem genética. 

9 – FOMBONNE, E., Études 
épidémiologiques de l’autisme 

infantile, 1995, Vol.II, PUF.

10- MARCELLI, Daniel, Infância 
e Psicopatologia, 2005, 1ª 
Edição, Climepsi Editores.

11- HOUZEL, Didier, 
EMMANUELLI, Michèle, 

MOGGIO, Françoise, Dicionário 
de Psicopatologia da Criança 

e do Adolescente, 2004, 1ª 
Edição, Climepsi Editores.

12 - MARCELLI, Daniel, Infância 
e Psicopatologia, 2005, 1ª 
Edição, Climepsi Editores.
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A intervenção à qual é submetida o sujeito autista 
é essencialmente educacional, recorrendo-se a 
estratégias comportamentais e terapias direcionadas.  
As terapias utilizadas em crianças autistas são: terapia 
ocupacional, terapia da fala, fisioterapia, terapia 
psicomotora e acompanhamento por parte de um 
psicólogo. 

Pretende-se na parte projectual introduzir estas 
mesmas terapias, incluíndo-as na escola.13 A função 
de escola é essencialmente promover a integração da 
criança no mundo social, preparando-a, e fornecendo-
lhe competências sociais e cognitivas.

Por vezes as escolas não estão preparadas para 
receberem crianças com estas características. Os casos 
em que o autismo é mais profundo, ou mesmo aqueles 
em que a patologia seja mais leve, são colocados em 
salas de aula com muitas crianças, impossibilitando 
o acompanhamento e atenção que estas exigem e 
agravando as suas explosões comportamentais. 

Apesar de, em parte, existir um sistema nacional em 
que todos os pais com filhos autistas podem exigir um 
ensino especializado na escola local (consultar anexo 
II – Salas TEACCH), nem sempre a teoria passa à 
prática e por vezes, quando disponibilizado, mostra-se 
insuficiente ou deficiente. 

É neste contexto que surge o propósito do presente 
documento, ao propor uma escola vocacionada 
para crianças com esta patologia, com o objectivo 
de oferecer as competências necessárias para a 
inserção na sociedade e capacitar estas crianças com 
as valências necessárias para um dia serem o mais 
independentes e autónomas possíveis. Nem todos 
os casos necessitam de um acompanhamento tão 
especializado como o que existe nestas escolas, por 
vezes, as terapias especializadas são o necessário 
para complementar o ensino regular. 

O propósito deste trabalho final de mestrado, seria 
introduzir uma destas escolas ou centros em Portugal, 
tendo em consideração que não existe nenhuma 
escola totalmente direcionada para estas crianças no 
país.Seguindo o exemplo de países como Inglaterra 
e Escócia, que já possuem estudos e exemplos de 
uma arquitectura que tem em consideração o conceito 

13 - MARCELLI, Daniel, 
BRACONNIER, Alain, 
Adolescência e Psicopatologia, 
2005, 1ª Edição, Climepsi 
Editores.
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primordial de “ensino”,  cujo principal objectivo é 
fornecer as capacidades necessárias para que uma 
criança se possa inserir na sociedade:

Ensino, de início, a transmissão ordinária de conteúdos, 
conhecimentos, aptidões. É toda a influência orientada 
intensionalmente que procura alterar o comportamento, 
a vivência e atitude de outras pessoas. Ou seja, em 
sentido estrito, uma determinada espécie de influência, 
cuja finalidade está, antes de tudo, em desenvolver num 
aluno a capacidade de agir livre e racionalmente e de 
saber fundamentar por si mesmo a acção.14

14 - DORSCH, Friedrich; 
HÄCHER, Harmut; STAMPF, Kurt-
Hermann, Dicionário de Psicologia 

DORSCH, 2001, 2ª Edição, 
Editora Vozes, 

p. 304.
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3.1 AS DUAS ABORDAGENS

A abordagem Arquitectónica vocacionada para o 
autismo não é um processo imediato, uma vez que 
existem divergências em teorias de autores distintos, 
acerca da potencialidade do ser autista e das suas 
capacidades de inserção e adaptação ao longo do 
tempo.

De forma a tecer uma linha condutora para o projecto, 
analisámos as seguintes abordagens, sendo estas as 
mais utilizadas no universo arquitectónico relacionado 
com o autismo:

3.1.1 A Abordagem Neuro-Típica (Neuro-Typical 
Approach)

Em 1972, Wolfensberger teorizou os aspectos centrais 
daquilo que hoje se chama “Princípio da Normalização”, 
no qual expõe a ideia de que pessoas com deficiências 
deveriam ser introduzidas num meio o mais “normal” 
possível, ou seja, inseridas na comunidade.15

 É com base neste princípio que esta abordagem se 
baseia, em que propõe a colocação de um utilizador 
autista num ambiente que seja o mais típico e estimulante 
possível, de modo a encorajar uma adaptação à 
hiperestimulação existente na patologia, deste modo, 
propõe-se replicar o nível de estimulação encontrado na 
vida real. Assim sendo, acredita-se que crianças com 
autismo devem aprender num ambiente de realidade, 
ou seja, numa envolvente com condicionantes que 
correspondem ao mundo real, de modo a poderem ter 
a oportunidade de aplicar as capacidades adquiridas 
dentro deste tipo de ambiência, fora da sala de aula.16

Os teóricos que sustentam este ponto de vista, 
tais como Aarons e Gittens (2000)17, defendem que 
pessoas com autismo têm, muitas vezes, uma baixa 
capacidade de relacionar ou generalizar capacidades. 
Estes referem que crianças com esta patologia 
até podem saber agir numa determinada situação, 

Capítulo II

3. A Arquitectura VS O Autismo

15- PEREIRA, Edgar de 
Gonçalves, Autismo: do conceito 
à pessoa, 1996, Secretariado 
Nacional de Reabilitação.

16 – HENRY, Christopher N., 
Artigo Designing for Autism: 
The ‘Neuro-Typical’ Approach, 
disponível a Fevereiro 12, 
em: http://www.archdaily.
com/181402/designing-for-
autism-the-neuro-typical-
approach/

17- SOUSA, Pedro Miguel 
Lopes, SANTOS, Isabel 
Margarida, Caracterização do 
Síndrome Autista, Trabalho 
para obtenção de grau de 
Mestrado em Psicologia 
Pedagógica, na Faculdade 
de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de 
Coimbra,Portugal.
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contudo, são incapazes de usar essa experiência e de 
a adaptar quando uma nova situação surge. Ou seja, 
quando uma capacidade é adquirida num determinado 
espaço ou ambiente, não são capazes de a aplicar 
quando confrontados com um novo espaço, isto 
devido a não possuirem a capacidade de relacionar o 
conceito com a actividade.18

Geraldine Dawsen e Renee Watling19 defendem que a 
disfunção no processamento sensorial existente nestas 
crianças não é universal nem específica de autistas, 
mas que a prevalência deste tipo de anormalidade em 
pessoas com autismo é relativamente alta. 

Com esta teoria de generalização em mente, o 
atelier USA Architects recriou para a escola Morris-
Union Jointure Commission’s Developmental Learning 
Center uma envolvente física e social que recriasse a 
experiência de uma saída fora do próprio centro.20 O 
corredor principal é projectado como réplica de uma 
rua principal, típica americana, contendo, desde lojas 
a habitações típicas. (Fig.2)

Sendo assim o objectivo desta teoria, é tornar a 
transição para o mundo exterior menos intimidante e 
agressiva.

3.1.2 A Abordagem de Integração-Sensorial-Sensitiva 
(Sensory Sensitive Approach)

Durante os primeiros anos de vida de qualquer 
criança, esta aprende a identificar e a interpretar 
a informação que lhe chega através de todos os 
sentidos, conseguindo simultaneamente dar sentido às 
sensações experimentadas, adaptando as respostas 
ao estímulo recebido manifestando prazer ou 
desagrado ao input sensorial. A integração sensorial é 
o processo neurológico que recebe, regista, organiza, 
associa e interpreta o input sensorial, e traduz-se na 
resposta do corpo ao meio ambiente. Quando este 
processo é realizado de forma adequada, uma criança 
consegue desenvolver capacidades para se acalmar, 
de modo a poder estar atento e aprender, coordenar 
os movimentos e interagir com o ambiente, pessoas ou 
objectos. Segundo esta teoria e modo de abordagem, 
crianças com autismo não conseguem desenvolver 
este processo de forma automática, os sentidos não 
interagem de forma eficaz e a criança apresenta uma 

18- ARRONS, Mauree, 
GITTENS, Tessa, The Handbook 
of autismo: a guide for paretnts 

and professionals,1999, 2ª 
Edição, Editora Routledge.

19- DAWSEN, Geraldine, 
WATLING, Renee, Interventions 

to Facilitatew Auditory, Visual 
and Motor Integration in Autism: 

A Review of the Evidence, 
2000, Trabalho de Investigação 

de Human Development and 
Disability, Universidade de 

Washington.

20- MARION, Micheal, 
Bringing The World to the 

Classroom,2006, publicação em 
EP Magazine 
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disfunção de integração sensorial.21

Esta disfunção manifesta-se através de sinais que 
podem variar em padrões de hiper ou hipo reactividade 
a determinados estímulos sensoriais. Estes padrões 
de reactividade vão condicionar as respostas 
comportamentais e emocionais e, consequentemente, 
a aprendizagem e o desenvolvimento. Crianças com 
comportamentos autistas são descritas como tendo 
alterações do processamento e modulação sensorial 
que interferem nas actividades do seu dia-a-dia e, 
consequentemente, no comportamento e capacidades 
de se relacionar com os outros, como já referido no 
capítulo anterior. 22

Um ambiente que utilize a integração sensorial tem 
como objectivo dar oportunidade para a integração do 
input sensorial controlado, e assim criar um ambiente 
favorável para o sujeito. Este tipo de abordagem é 
também praticado fora do âmbito autista23. Pallasmaa 
fala-nos numa arquitectura multi-sensorial, em que 
existe uma relação entre o sistema sensorial de um ser 
humano e a experiência que este mesmo tem com o 
espaço edificado. Explica ainda que a arquitectura é 

21- SANTOS, Maria G. S. Silva, 
Perturbações do Espectro do 
Autismo - Intervenções, 2008, 
Seminário APPDA-Setúbal, 
consultado a Janeiro 11

22- SANTOS, Maria G. S. Silva, 
Perturbações do Espectro do 
Autismo - Intervenções, 2008, 
Seminário APPDA-Setúbal, 
consultado a Janeiro 11

23- MOSTAFA, Magda, An 
Architecture for Autism. 
Concepts of design intervention 
for the autistic user, 2008, Vol. 
II, Publicação em: International 
Journal od Architectural 
Research.

Fig. 2  Desenho do corredor principal da escola Morris-Union Jointure Commission’s Developmental Learnin, 
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percepcionada pelo sujeito com a totalidade do seu 
corpo e sentidos, em que a envolvente é assimilada 
pela visão, olfacto, toque, audição, pelo pensamento e 
mesmo pela imaginação.24

“Every touching experience of architecture is multi-
sensory, qualities of matter, space and scale are measured 
equally by eye, ear, skin, tongue, skeleton and muscle.” 25 

Este tipo de abordagem baseia-se nas teorias de 
Rimland (1964), Delacato (1974) e Anderson (1998). 
Nestas teorias acredita-se que o comportamento 
de um autista, como já referido, baseia-se num mau 
funcionamento sensorial, ou seja, num profundo 
desconforto em relação à sua envolvente física. 

A base da pesquisa destes teóricos, refere como o 
Arquitecto através da concepção do espaço sensorial, 
consegue obter controlo sobre o mau funcionamento 
do input sensorial da criança. Ao perceber as 
condicionantes específicas de uma criança com 
atitudes autistas (já descritas), um arquitecto consegue 
projectar um ambiente adequado e, deste modo, 
alterar as reacções típicas autistas. Ao criar este tipo 
de envolventes favoráveis, ganha-se uma oportunidade 
que conduz a uma possibilidade de aprendizagem por 
parte da criança.  

3.1.3 Paralelo entre Abordagens - Conclusão 

A partir desta visão dos dois grupos teóricos 
consegue-se aperceber que estes têm alguns pontos 
em comum, mas que são ideologicamente distintos. 
Ambas pretendem melhorar a qualidade de vida de 
uma criança autista, e fornecer um espaço escolar 
específico em que estas crianças possam obter uma 
educação pedagógica, que não são capazes de obter 
em escolas ditas “comuns”. Estas teorias defendem 
que a envolvente influencia uma criança autista, mas 
abordam esta dificuldade de maneiras diferentes: a 
primeira abordagem não acredita que uma criança 
com características autistas seja capaz de relacionar 
o que aprende com uma situação distinta por não 
ter a habilidade de se inserir socialmente no mundo. 
Assim sendo, com esta teoria pretende-se preparar 
a criança para o mundo exterior, confrontando-a 
diariamente com um ambiente que seja idêntico à 
realidade do mundo exterior e, desta forma, criar 

24- PALLASMAA, Juhani, The 
Eyes of the Skin: Architecture 

and the Senses, 2012, 3ªEdição, 
Wiley.

25- PALLASMAA, Juhani, The 
Eyes of the Skin: Architecture 

and the Senses, 2012, 3ªEdição, 
Wiley, p.30.

Tradução Livre:
Toda a experiência emocional 

na arquitectura é mutli-sensorial, 
qualidade de matéria, espaço e 
escala, são igualmente medidos 
pelo olho, audição, pele, palato, 

esqueleto e músculo.
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hábitos sociais necessários para a sua sobrevivência 
no futuro. Já a segunda abordagem, assume que 
existe um relacionamento específico com a envolvente 
e reconhece quais são os pontos que provocam as 
atitudes típicas de autismo. Deste modo, pretende 
introduzir a criança num ambiente favorável26 para que 
esta possa obter uma oportunidade de ensino e assim 
construir a base pedagógica para criar ferramentas 
necessárias para uma vida futura. 

Apesar de não haver dados concretos que comprovem 
qual das teorias será a mais eficaz ou adequada, a 
escolha da teoria a ser abordada em profundidade e da 
qual se baseará o nosso projecto arquitectónico será o 
de uma abordagem de Integração-Sensorial-Sensitiva, 
pela sua potencialidade inclusiva inerente ao processo 
adaptativo que esta propõe.  

26 – Um ambiente que 
corresponda as necessidades de 
uma criança autista, que fornece 
características que permitam 
que a criança se insira num 
ambiente de calma e segurança.
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3.2 TRADUÇÃO DA IDEOLOGIA NA ARQUITECTURA

“The nature of the buildings and streets of the cities 
where we live affects our behaviour, affects the way we 
feel about ourselves and importantly how we get along 
with others.” 27

3.2.1 A Arquitectura e o Homem

Todas as pessoas são influenciadas pelo edificado 
existente, seja consciente ou inconscientemente. 
A envolvente tem um papel marcante no nosso dia-
a-dia, seja o de providenciar uma fonte de abrigo 
ou um espaço funcional.28 Crianças e adultos com 
comportamentos autistas têm uma sensibilidade maior 
e uma percepção diferente daquilo que existe, tendo 
o espaço físico, repercussões significativas a nível do 
seu conforto mental.

 Um ser humano responde positivamente quando 
é confrontado por um espaço com qualidade e com 
certas características arquitectónicas, tais como a 
utilização de uma escala correcta e de proporções 
adequadas ao ser humano ou a correcta utilização da 
luz e ventilação naturais.29 Pessoas diagnosticadas 
com autismo, obedecem ao mesmo princípio, 
simplesmente apresentam uma maior sensibilidade 
a estes aspectos, sendo necessária uma abordagem 
direccionada e contemplativa do autista enquanto ser 
hipersensível. O estudo de Deasey e Laswell30 aborda 
este tipo de influência arquitectónica sobre o sujeito, 
onde descreve a influência do espaço arquitectónico 
como condicionante do comportamento em pessoas 
não autistas. Sobre este tema, Peter Zumthor afirma 
que existe uma influência a partir da arquitectura 
sobre o utilizador, mencionando que o arquitecto pode 
contribuir para a criação de atmosferas compostas por 
diversos elementos (como luz, matéria, cor, acústica, 
entre outros).31 

Considerando que o comum ser humano, é 
profundamente influenciado pelo que o rodeia, o autista 
tem essa percepção amplificada exponencialmente, 
remetendo-nos para a problemática de compreender 
de que forma este é afectado pela sua envolvente 
ou ainda, de que forma esta diverge da percepção 
associada ao universo não autista.  

27- DEASY, C. M., LASSWELL, 
Thomas E., Designing Places 

for People: A Handbook on 
Human Behavior for Architects, 

Designers, and Facility 
Managers, 1985, 1ª Edição, 

Whitney Library of Design, p.05.

Tradução Livre:
A natureza do edificado e 

das ruas das cidades, onde 
habitamos, afecta o nosso 

comportamento, afecta o modo 
como nos sentimos acerca de 

nós próprios e, mais importante, 
o modo como comportamos 

com outros.

28- DEASY, C. M., LASSWELL, 
Thomas E., Designing Places 

for People: A Handbook on 
Human Behavior for Architects, 

Designers, and Facility 
Managers, 1985, 1ª Edição, 

Whitney Library of Design

29 – HUMPHREYS, Simon, 
Autism and Architecture, 2005, 

Edição de Fevereiro e Março, 
publicação em Autism London.

30 - DEASY, C. M., LASSWELL, 
Thomas E., Designing Places 

for People: A Handbook on 
Human Behavior for Architects, 

Designers, and Facility 
Managers, 1985, 1ª Edição, 

Whitney Library of Design

31 - ZUMTHOR, Peter, 
Atmospheres, 2006, Birkhäuser 

Architecture
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3.2.2 A Reacção De Crianças Autistas Sobre A Sua 
Envolvente Física 

Ao projectar um espaço pensado para responder 
às necessidades de uma criança autista, é possível 
denotar um aumento na capacidade de concentração, 
e uma diminuição nas explosões comportamentais 
associadas ao spectrum, consequências estas, 
benéficas devido ao facto de estas possibilitarem uma 
aprendizagem e desenvolvimento de capacidades 
maior, num menor espaço de tempo.32 

De forma a projectar para estas crianças é necessário 
compreender quais os mecanismos associados a esta 
patologia e identificar as principais necessidades que 
condicionam o seu quotidiano. O ambiente espacial 
que envolve  estas crianças, deve ser pensado em 
conformidade com a sua condição, fazendo com 
que o input sensorial se torne positivo, alterando o 
comportamento autista, ou pelo menos, criando um 
ambiente que proporcione o desenvolvimento de 
habilidades e oportunidades de aprendizagem.33 A 
chave para este tipo de alteração comportamental é o 
processo de percepção sensorial: parte deste conceito 
o papel do arquitecto no mundo autista, a forma como 
este desenha o espaço e todos os elementos que 
lhe são inerentes, irá traduzir-se num maior ou menor 
sucesso do espaço enquanto influência na vida, bem-
estar e consequente instrução do autista. 

É também importante salientar que nem todas as 
crianças são afectadas da mesma forma ou com 
o mesmo impacto. Muitas das crianças com este 
espectro têm a capacidade de aprender num ambiente 
genérico, especialmente crianças com um grau pouco 
profundo de autismo ou portadoras do síndrome 
Asperger. No entanto, o mesmo não se pode dizer 
das que apresentam um autismo mais profundo; 
estas necessitam de algo mais adaptado às suas 
condicionantes.34

3.2.3 O Papel Do Arquitecto No Mundo Autista

Existem vários estudos, que irão ser referidos 
neste ponto, que procuram identificar os factores 
arquitectónicos de maior impacto para a criança 
autista. Constatámos previamente o interesse por 
parte de alguns arquitectos e teóricos da arquitectura, 

32- MOSTAFA, Magda, An 
Architecture for Autism. 
Concepts of design intervention 
for the autistic user, 2008, Vol. 
II, Publicação em: International 
Journal od Architectural 
Research.

33- MOSTAFA, Magda, An 
Architecture for Autism. 
Concepts of design intervention 
for the autistic user, 2008, Vol. 
II, Publicação em: International 
Journal od Architectural 
Research.

34- BUILDING BULLETIN 
77, Designing for Pupils with 
Special Educational Needs and 
Disabilities in Schools, 2005, 
Department for Dducation and 
Skills, Londres
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em pensar o projecto, adequando-o às mesmas. 
Iremos de seguida apresentar o arquitecto Simon 
Humphreys35, que nos introduz directrizes para a 
prática arquitectónica vocacionada para a população 
com as condicionantes desta patologia.

3.2.4. Simon Humphreys – As características 
ideológicas de espaços para Autistas

Simon Humphreys, um arquitecto com experiência em 
projectar espaços para pessoas com este espéctro, 
definiu um conjunto de especificidades arquitectónicas 
necessárias a um ambiente confortável, estável e 
favorável à aprendizagem de crianças com autismo. 
Este conjunto de especificidades, que se tornaram 
transversais na arquitectura com este propósito, 
aponta as seguintes linhas condutoras36:

A noção de calma e ordem num edifício (Fig.3) - a 
complexidade num espaço pode causar stress. 
Considerando que crianças com características 
autistas podem não ser capazes de diferenciar 
barulhos, formas ou espaços, criando uma harmonia 
no seu ambiente, é possível reduzir tensões, e 
assim diminuir a possibilidade de ocorrência de uma 
explosão comportamental. Zumthor fala-nos na obra 
“Atmosferas” sobre o mesmo ponto, em que descreve 
a importância da existência de sequência espacial para 
induzir uma certa noção de percurso e calma. 

“There are pratical situations where it is more sensible 
and far cleverer to induce a calming efect, to introduce 
a certain composure rather than having people running 
around and looking for the right door” 37

A existência de níveis adequados de luz natural e 
ventilação - baixos níveis de luz natural podem criar 
uma sensação depressiva. A existência de luz natural 
pode ajudar ao entendimento do próprio espaço, tal 
como criar uma maior proximidade com a natureza. 

A redução de detalhes - este tipo de crianças pode 
por vezes criar uma obsessão por certos detalhes, 
como a existência de padrões que provocam uma 
atitude obsessiva como contagem, que por sua vez 
pode despoletar um comportamento típico autista. A 
ventilação natural é menos barulhenta e providencia 
um ambiente mais saudável e equilibrado.

35- Simon Humphreys arquitecto 
inglês que dedicou muito do 
seu tempo a projectar obras 

arquitectónca direcionadas para 
autistas, devido à influência do 

seu irmão que possuía esta 
patologia. 

36- HUMPHREYS, Simon, 
Autism and Architecture, 2005, 

Edição de Fevereiro e Março, 
publicação em Autism London.

37- ZUMTHOR, Peter, 
Atmospheres, 2006, Birkhäuser 

Architecture, p.44/45.

Tradução Livre:
Existem situações práticas 

que seria mais sensível e mais 
inteligente induzir um efeito de 
calma, introduzindo uma certa 

composição, do que ter pessoas 
a andar pelo espaço à procura 

da porta certa. 
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Proporções adequadas - a criação de proporções 
confortáveis cria um ambiente favorável para estas 
crianças.

Proxémica – Este conceito baseia-se na teoria feita 
pelo antropologista, Edward T. Hall, que se centra no 
estudo acerca da utilização do espaço por parte do ser 
humano 38, determinando a relação do espaço pessoal 
em torno do sujeito (Fig. 4).

“People also have boundaries that mark their personal 
space. It’s as if we walk around in an invisible bubble. 
Those with whom we are intimate may enter into the 
sphere without harm to either party. Invasion by others 
causes distress. Because of our animal nature, we all 
have a zone of personal space, but the area of personal 
space differs greatly from culture to culture.” 39

Ao adaptar este estudo especificamente para autistas 
é possível criar um ambiente mais favorável. Simon 
Humphreys conclui que estas crianças ou jovens têm 
uma noção de espaço pessoal diferente, e o nível 
de proximidade pode dar a sensação de ameaça, 
sugerindo que o espaço de circulação cercante ao 
edificado deve ser mais vasto, de modo a reduzir a 
sensação de afogo.

38- HALL, Edward T., The 
Hidden Dimension, 1966, 
Garden City.

39- GRIFFIN, Em, A First Look at 
Communication Theor, 2011, 8ª 
Edição, McGraw-Hill Education, 
p.61

Tradução Livre:
Pessoas também têm limites que 
marcam o seu espaço pessoal. É 
como se andássemos dentro de 
uma bolha transparente. Aqueles 
a quem somos próximos talvez 
possam entrar na esfera sem 
prejudicar a outra pessoa. Invasões 
por outros causa desconforto. 
Devido à nossa natureza animal, 
todos nós possuímos uma zona 
composta por uma área pessoal que 
difere de cultura para cultura.

1
2
3
4
5

1 - Espaço Íntimo 0 - 0,45 m
2 - Espaço Pessoal 0,45 - 1,2 m
3 - Espaço Social Informal 1,2 - 2,4 m
4 - Espaço Social Formal 2,4 - 3,65 m
5 - Espaço Público >3,65 m

Fig. 3 Planta do piso térreo da escola Thommas Bewick for Autism em Newcastle utilizando a Regra de Ouro como base para a 
organização espacial.

Fig. 4 Esquema sobre a teoria de 
proxémica de Edward T. Hall,
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Espaço condicionado - é necessário, por vezes, 
garantir a segurança neste ambientes direcionados ao 
autismo, o que pode significar a existência de limites 
físicos, sendo crucial a forma como são desenhados: 
se forem projectados de modo subtil e natural, mas de 
forma segura, cria-se a possibilidade de estas terem uma 
independência maior, podendo circular pelo espaço sem 
haver a necessidade de acompanhamento constante; 
cria-se ainda uma facilidade na supervisão, facilitando 
o trabalho dos profissionais, que conduz a uma maior 
eficiência laboral. Esta autonomia de movimento pode 
proporcionar uma sensação de liberdade, a que estas 
não estão habituadas, contribuindo para a formação 
do sentido de independência e autonomia.
 
A utilização de materiais naturais resistentes - crianças 

com autismo podem tentar destruir objectos existentes 
na consequência de uma explosão comportamental. A 
existência de materiais resistentes e de fácil manutenção 
facilita a vida dos profissionais.

A boa observação - torna-se útil existir a possibilidade 
de conseguir observar as crianças sem criar a sensação 
de vigilância. Assim sendo, deve-se desenvolver esta 
oportunidade sem ser demasiado evidente, criando 
uma noção de liberdade para a própria criança.

Boa qualidade acústica - crianças com condicionantes 
autistas são extremamente sensíveis em relação a 
barulhos, não sendo, por vezes, capazes de distinguir 
certos sons. Deve, por isso,  haver um especial cuidado 
em projectar espaços com bom isolamento acústico e 
boas proporções sem descorar a materialidade. 

3.2.5 Magda Mostafa – The Autism Design Index 

Magda Mostafa40 realizou vários estudos e experiências 
que culminaram num conjunto de premissas, o qual 
intitulou de “Guia arquitectónico para autistas” (2003). 
Iremos seguidamente abordar as referidas premissas, 
que a auxiliaram no projecto “The Advance Scool for 
Children with Autism”, (2006) na cidade de Cairo, 
um projecto ainda não construído (Fig.5). O guia é 
composto por sete critérios principais41  42, que entram 
em conformidade com as ideias de Simon Humphreys. 

1) A Acústica – Como já referido a acústica é um 
factor muito sensível para crianças com este espéctro. 

40- Magda Mostafa, doutorada 
em Arquitectura e Engenheira, 
da Universidade do Cairo. As 

suas investigações incluem 
temas como, projectos de 
arquitectura pedagógica e 

projectos relacionados com 
pessoas com necessidades 

especiais, mais especificamente 
a arquitectura para autistas. 

41- MOSTAFA, Magda, An 
Architecture for Autism. 

Concepts of design intervention 
for the autistic user, 2008, Vol. 
II, Publicação em: International 

Journal od Architectural 
Research.

42 - MOSTAFA, Magda, 
Architecture for Autism: Autism 
ASSPECTSS in School Design, 

2014, Vol. I, Publicação 
em: International Journal od 

Architectural Research.
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Com isto em consideração, Magda Mostafa 
demonstrou, numa experiência, qual a reacção e 
evolução da aprendizagem nas crianças com autismo 
quando confrontadas com um espaço vocacionado 
para a terapia da fala que possui um isolamento 
acústico melhor do que o habitual. Os resultados 
mostraram-se bastante positivos, conseguindo-
se melhorar os níveis de concentração, o tempo de 
resposta e o temperamento comportamental. 

Esta adaptação sonora possibilitou a diminuição de 
sons exteriores e de ecos, ao isolar, não só as paredes, 
como também ao utilizar materiais não reflectores de 
som, tanto pavimento como no tecto. Desta forma, 
ao eliminar as distracções provenientes da envolvente 
sonora, conseguiu-se melhorar os níveis de atenção 
das crianças, obtendo melhores resultados nas 
sessões de terapia da fala. 

Ao utilizar este tipo de solução, deve-se ter o cuidado 
em evitar criar um “efeito de estufa” - um ambiente em 
que uma criança fica dependente da qualidade sonora 
de um espaço e se torna incapaz de aplicar as aptidões 
aprendidas fora deste género de espaço, ou mesmo, 
que apresente uma modificação no comportamento 
provocada pela saída da sala e consequente alteração 
sonora. 

Fig.5 Desenho aéreo, elaborado por Magda Mostafa,  do projecto The Advance Scool for Children with Autism, na Cidade de Cairo.



24

O nível do isolamento acústico deve ser adaptado e 
controlado segundo o nível de concentração necessária 
ou pedida para a tarefa em mãos, assim como ao nível 
de aptidões já alcançadas e grau de profundidade de 
autismo. 

Tirando conclusões deste ponto, propomos a criação 
de passagens moderadoras que transmitam ao 
subconsciente a passagem entre diferentes espaços 
de forma a suavizar o processo. Propõe-se, ainda, a 
criação de várias salas de terapia da fala, cada uma 
com um nível diferente de isolamento de modo a criar 
uma adaptação gradual relacionada com a evolução 
na aprendizagem da criança: à medida que a evolução 
se vai fazendo notar, esta pode ser mudada para uma 
sala menos isolada, aproximando-se cada vez mais da 
realidade do mundo exterior.

2) A Sequência Espacial – Este ponto concentra-se 
na necessidade de rotina e previsibilidade existente 
em crianças com o espéctro autista (Kanner, 1943). 
Esta resistência à mudança é vista como um problema 
no autismo, mas espera-se que, ao abordar esta 
característica negativa de outra forma, se torne possível 
uma mudança positiva. A sequência espacial baseia-
se em reorganizar o layout de um espaço, como o 
da sala de aula, de modo a promover uma rotina. O 
objectivo é formar um espaço a partir da divisão das 
áreas funcionais, onde uma actividade é praticada em 
estações ou em zonas distintas. Esta abordagem requer 
que as diferentes áreas sejam organizadas numa ordem 
lógica, baseada no horário de actividades existente, 
a compartimentalização que resulta desta linha de 
pensamento, também limita o ambiente sensorial. Os 
limites físicos, que são criados ao compartimentar as 
várias actividades ajudam a diminuir a distracção visual 
e eliminam a visão periférica, o que por consequência 
leva a criança a distrair-se da actividade em mão. 

Esta ideia de sequência espacial, ou organização de 
espaços, que ajuda a orientação numa determinada 
área, é igualmente abordada por Kevin Lynch43, que 
descreve a importância de encontrar uma lógica que 
organize um edifício, estabelecendo uma hierarquia 
entre espaços, conferindo-lhes ritmos através da 
repetição de esquemas e de orientações.

“A sequência facilita o reconhecimento e a 
memorização.” 44

43- LINCH, Kevin, A imagem da 
Cidade, 2011, 3ª Edição, WMF 

Martins Fontes.

44- LINCH, Kevin, A imagem da 
Cidade, 2011, 3ª Edição, WMF 

Martins Fontes, p.95.
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Ao criar este tipo de previsibilidade ambiental, não só a 
partir de uma compartimentação visual como também 
espacial, num espaço de carácter pedagógico, 
preenche-se esta necessidade de rotina, e ganha-se 
uma possibilidade de aprendizagem que pode ser 
generalizada para o exterior da sala de aula, tornando 
a criança em questão menos dependente da rotina ou 
de um ambiente tão controlado.  

3) O Espaço de Fuga – O objectivo da existência de 
um espaço de fuga é oferecer ao sujeito autista um 
intervalo do espaço híper-estimulado que o rodeia. Tais 
espaços podem ser constituídos por uma pequena 
divisão situada num espaço calmo.

Esta área deve fornecer um ambiente sensorial neutro, 
com o mínimo de estimulação possível, e que possa 
ser personalizado pelo utilizador, para poder oferecer o 
input sensorial necessário. 

Ao experimentar a colocação de uma área com estas 
características numa turma constituída por crianças 
com autismo, observou-se que esta modificação 
espacial provocou um efeito positivo, principalmente 
sobre os sujeitos com hiperactividade, ou com um 
grau mais profundo de autismo. 

A autora fala-nos de um caso específico, o de uma 
criança com problemas complexos ao nível da audição, 
táctil e propriocepção, que apresentou inicialmente 
tendência em afastar-se do grupo, evidenciando 
comportamentos estereotipados do autismo como 
balançar-se ou bater com a cabeça em si própria. Esta 
atitude durava uns minutos, e, de seguida mantinha-se 
quieta durante alguns minutos, até voltar a juntar-se ao 
grupo. 

A autora atribui o seu comportamento a um desajuste 
do estímulo sensorial da aula em questão, tentando 
reequilibrar o seu mecanismo sensorial interior (primeiro 
afastando-se da situação e depois providenciando-
se do input sensorial que necessitava: diminuição 
sonora ao afastar-se, táctil ao infligir-se a si própria e 
proprioceptiva pela movimentação ritmada ao balançar-
se e pelo contacto físico da parede).

Ao introduzir um espaço de fuga, esperava-se que 
esta criança começasse a passar a maioria do seu 
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tempo nessa área, o que realmente aconteceu numa 
fase inicial, porém, passou a utilizá-lo cada vez menos, 
apesar de estar constantemente a confirmar que o 
espaço se encontrava disponível. Tornou-se cada vez 
mais focada nas actividades em mão, evidenciando 
a importância da simples presença do espaço e 
consequente possibilidade hipotética de se refugiar. A 
sua necessidade de o fazer foi diminuindo gradualmente, 
associada ao facto de  se sentir confortável e segura 
por saber da existência de uma oportunidade de se 
refugiar e isolar. 

4) A Compartimentação – O objectivo por detrás deste 
critério é a definição espacial com vista a criar um limite 
no ambiente sensorial de cada actividade, organizando 
a sala de aula ou mesmo todo o edificado pedagógico. 
Cada compartimento deve incluir uma função 

única e consequentemente uma qualidade sensorial 
específica. Este tipo de divisão não deve ser feito de 
forma brusca, podendo ser conseguida através da 
disposição do mobiliário, diferenciação do pavimento, 
ou variações de iluminação. 

Devem utilizar-se as características sensoriais 
necessárias para cada zona ou compartimento, 
de modo a definir a sua função e separá-la do 
compartimento vizinho, auxiliando assim à promoção 
de pistas sensoriais referentes ao que se deve esperar 
do utilizador nesse determinado espaço. 

5) As Zonas Sensoriais – Este critério propõe, que 
quando se projecta para autistas, se deva ter em 
consideração a organização de espaços segundo 
a sua qualidade sensorial. O princípio passa pelo 
agrupamento de espaços segundo os seus níveis de 
estimulação, ou seja, os espaços são organizados por 
zonas de alto-estímulo ou baixo-estímulo. Os espaços 
de alto-estímulo incluem áreas onde se requer um alto 
nível de atenção ou se praticam actividades física, tais 
como a fisioterapia. Os de baixo-estímulo, incluem 
espaços para actividades como a terapia da fala. 

6) As Zonas de Transição – De modo a facilitar a 
sequência espacial e as zonas sensoriais, inserem-
se zonas de transição. Estas ajudam a recalibrar as 
sensações de uma criança autista quando esta se 
desloca de um nível de estimulação para o próximo. 
As zonas de transição podem ser um nó que indica 
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45- UMTHOR, Peter, 
Atmospheres, 2006, Birkhäuser 
Architecture

a mudança de circulação ou uma sala sensorial que 
permita ao utilizador a recalibração nos níveis de 
estímulo sensorial, antes da mudança de uma área de 
alto-estímulo para uma de baixo-estímulo, e vice-versa. 
Este tema também é abordado por Peter Zumthor, 
o arquitecto considera fundamental a existência 
de espaços de transição, principalmente para a 
qualificação do próprio espaço arquitectónico45. Este 
aborda a transição, não só entre espaços interiores, 
permitindo a adaptação a um novo espaço ou nova 
função, como também a transição entre o exterior e o 
interior, existindo deste modo uma adaptação gradual 
à luz.

7) A Segurança – Este ponto nunca deve ser esquecido 
quando o público-alvo são crianças, em especial se 
falarmos em crianças autistas uma vez que estas têm 
uma diferente percepção da sua envolvente. 

1 - Entrada de Estudantes
2 - Entrada Administrativas
3 - Terapia da Fala / Terapia de Aula
4 - Terapias e Serviços para Estudantes
5 - Serviços Escolares e Administrativos

Zona de Baixo Estímulo

Zona de Alto Estímulo

Zona de Transição

Eixo de circulação principal

Nó de transição dos espaços
de circulação

6 - Piscina e Hidroterapia
7 - Centro de Alojamento Assistido
8 - Jardim dos sentidos
9 - Recreio
10 - Jardinagem

Fig.6 Planta do piso térreo do projecto The Advance Scool for Children with Autism, na 
Cidade de Cairo. 
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Com base na planta do centro consegue-se perceber o 
que é pretendido com o ponto 5 referido anteriormente 
no guia arquitectónico de Magda Mostafa, onde o 
agrupamento espacial aglomera espaços com a mesma 
compatibilidade funcional e sensorial. Os espaços com 
uma função de alto-estímulo (marcado a vermelho), 
que se encontram aqui agrupados, são, por exemplo, 
a sala de música, a sala de trabalhos manuais, a sala 
para a terapia psicomotora, entre outros; Enquanto a 
área de baixo-estímulo (marcado a azul) é composta 
pelas salas de terapia da fala e as salas de aula, entre 
outros. 

Estes grupos são interligados através de um sistema 
de circulação de sentido único, de modo a promover 
a rotina. Este sistema de circulação corresponde ao 
plano diário de actividades das crianças, e permite que 
as crianças consigam desenvolver uma independência 
enquanto frequentam a escola, e não seja necessário 
serem acompanhadas por profissionais. 

Devido à diferença de profundidades de autismo, este 
plano de circulação nem sempre irá funcionar. De forma 
a contornar esta situação, projectaram-se zonas de 
transição (ponto 6) que necessitam de pormenorização 
mais específica.

 Estas transições são compostas por jardins e 
salas sensoriais, como por exemplo, o nó circular, 
de forma cilíndrica, entre os dois eixos de circulação 
principal (marcado a roxo) que interliga as duas zonas 
sensoriais principais. A forma, utilizada neste nó, é 
diferente de qualquer outro espaço do centro, visto ser 
propositadamente distinto, de modo a promover uma 
pista visual para as crianças, tornando assim, mais fácil 
a percepção da existência de uma mudança sensorial. 
O centro é dividido em três áreas, cada uma delas com 
a sua função: Área de Aprendizagem, Área de Suporte 
e Área de Vivência. 
  
3.2.5.1 Área de Aprendizagem

Esta área é composta pelos espaços dedicados 
à aprendizagem e pedagogia, que inclui as salas de 
aula e workshops (pedagogia), os espaços de terapias 
(aprendizagem de habilidades) e espaços exteriores de 
aprendizagem. 
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As salas de aula são projectadas com base 
nos conceitos de sequência espacial (ponto 2) e 
compartimentação (ponto 3). A sala encontra-se em 
contacto directo com a natureza possibilitando aulas 
específicas com esta ligação. As salas usufruem de 
uma iluminação natural, onde os vãos são desenhados 
de modo a não se tornarem uma distracção visual, o 
que significa que se localizam acima do nível do olhar 
dos estudantes. 

Os espaços dedicados às terapias encontram-se 
agrupados, com excepção das salas de terapia da 
fala, uma vez que (como referido anteriormente) esta é 
uma actividade de baixo-estímulo. Assim sendo, a área 
dedicada às terapias é composta por quatro vertentes: 
terapia psicomotora, terapia ocupacional, fisioterapia e 
hidroterapia. 

Um dos espaços exteriores de aprendizagem é a sala 
ao ar livre, que se encontra adjacente à sala de aula, 
funcionando como zona de transição. 

Esta pode ser utilizada pelos alunos, sempre que estes 
quiserem, servindo de espaço moderador  e adquirindo 
potencialidades enquanto espaço de socialização e 
espaço lúdico. A autora apresenta, desta forma, um 
espaço que soluciona a transição entre espaços de 
alto-estímulo e baixo-estímulo, por exemplo da sala 
de música (alto-estímulo) para a sala de terapia da fala 
(baixo-estímulo). 

Fig7.  Esquema das salas de aula estudadas por Magda Mostafa

Espaço de 
Brincar

Espaço de 
Fuga

Espaço de 
Trabalho 

Acompanhado

Zona de 
Trabalho em 

Grupo

Espaço de 
Trabalho 
Individual
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Outro exemplo é o jardim sensorial que é composto 
por caminhos cheios de texturas, oferecendo a 
oportunidade de criação de jogos de água, piscinas de 
bolas, caixas de areia e um jardim de ervas aromáticas. 
Por último, este projecto apresenta uma área dedicada 
à expressão artística, que é formada por painéis pretos 
que permitem a pintura a giz (free-standing expression 
wall), e que promovem a autoexpressão, assim como 
o desenvolver da motricidade fina.

3.2.5.2 Área de Suporte

O centro usufrui, também, de uma área de diagnóstico 
que se encontra inserida na área de suporte. Este 
espaço é utilizado para a admissão de novos alunos, 
para prestações de serviços exteriores e, ainda, para 
apoios extracurriculares de necessitados que não se 
encontrem inscritos no centro. A sala de diagnóstico é 
similar a uma sala de aula normal, existente no centro, 
contendo, no entanto, uma sala de observações sua 
adjacente, de forma a poder observar o comportamento 
de uma criança, sem o seu conhecimento, antes de 
esta ser admitida no centro. 

3.2.5.3 Área de Vivência

O objectivo de projectar ou planear esta área consiste 
em criar um espaço dedicado à aprendizagem 
de habitar. Este espaço fornece habitações para 
estudantes, possibilitando a vivência acompanhada 
ou independente, de forma a proporcionar uma futura 
integração na sociedade. Tendo isto em consideração, 
este edifício é composto por três apartamentos muito 
próximos, algo que é característico de uma casa típica 
egípcia.

Cada um destes apartamentos é dividido em três ou 
quatro quartos com casas de banho privadas, uma 
kitchenette e uma área de trabalho. Dependendo das 
capacidades e nível de independência dos jovens 
que habitarão estes apartamentos, poderão ter a 
possibilidade de partilhar o quarto, de viver sozinhos 
ou de o partilharem com um supervisor. 

No projecto, consta ainda uma área reservada para 
um supervisor médico e para o gerente do edifício, cuja 
disponibilidade é necessária vinte e quatro horas por 
dia. Este edificado não terá um acesso directo à área 
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educacional, criando a sensação de ser um edifício 
distinto, de não fazer parte da instituição, criando uma 
sensação de vizinhança, ao invés de um prolongamento 
da escola. 

3.2.6 GA Architects – Zona Residencial da Escola 
Sunfield 

Sunfield é uma escola privada, localizada em 
Inglaterra, mais especificamente em West Midlands, 
e encontra-se em funcionamento desde 1933. Tem 
como público-alvo crianças com graves dificuldades 
de aprendizagem incluindo o autismo. Os objectivos 
desta escola são semelhantes aos casos anteriormente 
mencionados. Sunfield tem como prioridade oferecer 
a possibilidade de aprendizagem a crianças com as 
características já referidas e a inserção destas crianças 
na sociedade. Para tal, para além da educação durante 
o dia, fornece também uma residência: deste modo, os 
casos rotulados pelos especialistas como requerentes 
de maior atenção, podem viver na própria instituição. 
O espaço a ser abordado em seguida é a área 

residencial, uma vez que esta foi projectada 
especificamente para poder acolher crianças com 
características autistas. 

O atelier londrino GA Architects46 é o responsável 
por este projecto, tendo-se especializado na área do 
design inclusivo. Dentro desta especialização, estão 
incluídos projectos direcionados especificamente para 
o autismo. 

46- GA Architects é um atelier 
localizado em Londres que 
se especializou em 1996 no 
design inclusivo, projectando 
espaços para crianças e adultos 
com autismo ou com outras 
dificuldades na aprendizagem.

Fig.8 Vista exterior da área residencial da escola Sunfield, Inglaterra.
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 “It is generally true in life that the happier we are, the 
better we behave. This does not only apply to those 
who suffer from autism, it is true of all of us.”47

Este atelier teve em especial atenção que a área 
residencial não iria somente ser ocupada pelos alunos 
mas também pelos profissionais. Interessaram-se em 
perceber em que se baseia o dia-a-dia de uma criança 
com o espéctro de autismo, mas também o dia-a-dia 
dos profissionais que os acompanham. Com base nisto, 
no ano de 2004, desenvolveram o projecto residencial 
para a escola de Sunfield, que inclui doze crianças com 
características comportamentais autistas. As principais 
características em que se baseia o desenho deste 
estabelecimento vão de encontro às ideias defendidas 
por Simon Humphreys. Estas características passam 
pelos seguintes pontos48  49  50:

1) A Acústica – Como nos dois casos anteriores, a 
acústica volta a ter um papel importante no que toca 
a projectar para crianças autistas. Deve evitar-se a 
utilização de materiais reflectores de som, de modo a 
não causar ecos. 

 
47- BEAVER, Christopher – GA 

Architects, Autism-Frienfdly 
Environments, 2010, publicado 

em: Education & Therapies.

Tradução Livre:
É geralmente verdade na 

vida, o quanto mais felizes 
nós nos sentimos, melhor nos 

comportamos. Isto não se aplica 
somente a pessoas que sofrem 

de autismo, é verdade para 
todos nós. 

48 – WHITEHURST, Teresa, 
The impacto f buildings design 

on children with autistic 
spectrum disorder, 2006, Vol. 

VII, Publicado em: GAP – Good 
Autism Practice.

49 - WHITEHURST, Teresa, 
Evaluation of Features specific 

to ASD Designed Living 
Accommodation, 2007, 

Publicado em: Research and 
Develompent Officer Sunfield 

Research Institute

50- BEAVER, Christopher – GA 
Architects, Autism-Frienfdly 

Environments, 2010, publicado 
em: Education & Therapies.

 Fig.9 Planta esquemática da área residencial da escola Sunfield, Inglaterra.
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2) A localização e composição das casas de 
banho (marcado a azul na planta) – Nestes espaços 
específicos, sejam casas de banho residenciais ou as 
que se encontram em estabelecimentos pedagógicos, 
deve evitar-se a exposição de materiais ou elementos 
construtivos, como por exemplo a canalização, e a 
louça sanitária deve estar bem fixa. Deste modo, evita-
se que os materiais sejam arrancados ou danificados 
durante uma explosão comportamental, ou por simples 
curiosidade. Para evitar situações desconfortáveis, 
deve existir uma casa de banho com duche por perto 
de uma sala de aula – “There is nothing worse than 
having to lead the child who has soiled him/herself 
down a corridor to the nearest shower or wc wich 
may be some distance away”51. Como se consegue 
identificar na planta, os quartos individuais não contêm 
uma casa de banho particular, no entanto, existe um 
núcleo de casas de banho no lado oposto do corredor. 

3) A Ventilação natural e o tipo de aquecimento – 
A ventilação natural é menos dispendiosa e tem a 
vantagem de permitir uma relação com o exterior 
a partir dos vãos. Esta opção é preferível ao ar-
condicionado, que provoca um ruído perturbador para 
o autista, distraíndo-o, e é, no final de contas, a opção 

51- BEAVER, Christopher – GA 
Architects, Autism-Frienfdly 
Environments, 2010, publicado 
em: Education & Therapies, p. 
03.

Fig.10 Corte da zona de quartos do projecto da área residencial da escola Sunfield. 

Fig.11 Fotografia do interior de um quarto da área residencial da escola Sunfield.
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mais saudável e confortável por dotar o espaço de luz 
natural. Por estas razões, os arquitectos projectaram 
um espaço ventilado naturalmente, dimensionando 
e localizando os vãos de forma a certificar-se da sua 
segurança e da impossibilidade de uma criança sair por 
eles. Assim sendo, utilizaram, (como se consegue ver 
no corte - figura 10), uma janela localizada a um nível 
baixo (que possui um restrictor de passagem) e uma 
janela localizada a um nível mais alto (que se encontra 
fora do alcance da criança).Em termos de aquecimento, 
é utilizado o aquecimento de piso, deste modo é 
possível regular o ambiente conforme as necessidades 
da criança, sem ser necessário radiadores, que podem 
ser arrancados das paredes. Este tipo de aquecimento, 
permite a existência de parcelamentos em áreas 
distintas, de modo a possibilitar que cada área opere 
de forma independente, como por exemplo, a área 
dos quartos, em que cada um pode ser controlado 
separadamente, criando um ambiente direccionado 
para cada caso.

4) A iluminação – A iluminação, dependendo da 
intensidade e da cor, influencia a vivência do espaço. 
Por exemplo, ao escurecer um espaço, simula-se o 
pôr-do-sol, e assim projecta-se a ideia de já serem 
horas de dormir. Um regulador de iluminação permite 
vários níveis de intensidade de luz, trazendo certa 
estabilidade às crianças. Não se devem utilizar luzes 
florescentes, tendo em conta que as crianças com 
autismo podem reagir de modo negativo na presença 
deste género de luz, ao serem afectadas a sua visão e 
o input sensorial, pelo excesso de luminosidade. 

5) O quarto tranquilo – Tendo em mente que uma 
explosão comportamental, típica do autismo, pode 
influenciar as crianças à sua volta, pretende-se isolar 
a criança durante um período de tempo, antes que 
as restantes crianças comecem a comportar-se da 
mesma forma. Assim sendo, projecta-se um quarto 
que, pelos seus atributos, transmita calma, para onde 
a criança pode ser levada. Podemos constatar que 
este conceito é semelhante ao de espaço de fuga 
de Magda Mostafa, o que difere é que, no primeiro 
caso, existe um espaço numa determina área onde a 
criança se pode refugiar de livre vontade e de modo 
independente, já neste caso, a criança é levada para 
uma área específica onde se pode acalmar. 
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6) Os espaços sensitivos e espaços exteriores – No 
final de cada linha de quartos, encontra-se um espaço 
sensitivo. Como explicado anteriormente, este tipo de 
espaço serve para acalmar uma criança com autismo 
e recalibrar o seu input sensorial, através de uma rotina 
que esta reconhece, e que lhe transmite segurança. 
Os jardins existentes (azul claro) partilham a mesma 
função, acrescentando a ligação com a natureza e a 
permissão de entradas de luz natural. Este espaço 
habitacional contém um pátio que permite a existência 
de um ambiente seguro exterior e é composto por 
uma área descoberta maior e duas pequenas áreas 
cobertas. O recurso à natureza e a um espaço exterior 
controlado (a partir dos vãos que fornecem visibilidade 
desta área) permitiu haver um aumento da autonomia 
e uma diminuição dos níveis de frustração das crianças 
que o frequentam.

7) As cores – A escala das cores no espaço tem um 
impacto no comportamento dos utilizadores. Com base 
no estudo da Dr. Diana Pauli, aplicou-se neste projecto 
tons de rosa e roxo que transmitem uma sensação de 
calma. Utilizou-se igualmente o cinzento, por este ser 
uma cor neutra, e transmitir nem algo positivo nem 
negativo. 

8) A noção de espaço – É possível discernir através 
do estudo da planta a delimitação dos espaços 
de circulação: estes não se traduzem no típico 
corredor distributivo, ou seja, rectilíneo e de largura 
homogénea (marcado a amarelo). Esta forma não 
convencional pretende associar à função distributiva 

Fig.12 – Fotografia do interior de uns dos quartos existentes  na área residencial da escola Sunfield.
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uma função utilitária, pelo desenho de espaços com 
áreas generosas, possibilitando a criação de áreas 
como espaços de brincar, proporcionando espaço 
suficiente para andarem ou correrem, sem impasses 
ou proximidade física indesejável. Este espaço 
contém também áreas de repouso, constituídas por 
bancos incorporados nas paredes, com o intuito de 
promover a socialização. Os quartos partilham uma 
noção idêntica: cada quarto permite a personalização, 
podendo, por exemplo, aplicar-se a cor mais adequada 
ao utilizador, o espaço é projectado numa dimensão 
pequena, tendo em conta que a maioria das crianças 
com autismo experiencia dificuldades em espaços 
privados de grandes dimensões. O desenho da fila de 
quartos segue um padrão em zig-zag que permite a 
cada utilizador ter uma vista para o exterior sem que 
tenha a sensação de se sentir observado. 

9) As paredes curvas – Este tipo de desenho de 
paredes é utilizado tendo em conta que crianças com 
características autistas têm uma dificuldade acrescida 
no processamento visuo-espacial e que em muitos 
dos casos não têm noção da relação do próprio corpo 
com a envolvente. Com a utilização destas paredes 
curvilíneas, permite-se que as crianças possam seguir 
a parede com a mão, seguindo o contorno do corredor 
ou área distributiva. 

3.2.7 Conclusão

As conclusões retiradas dos autores em cima citados 
servirão de base para o desenvolvimento do projecto 
protagonista desta investigação. Destes três casos 
de estudo, foi possível retirar linhas condutoras de 
projecto em particular na forma de pensar o espaço do 
ponto de vista do sujeito que o irá habitar e da realidade 
complexa que este envolve (Simon Humphreys). 
Pretendemos realçar dois pontos fulcrais, dos restantes 
autores referidos neste capítulo e que servirão como 
base estruturante da parte projectual: a abordagem às 
residências e à escola.  
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O conceito de reabilitação é algo que estimula muitas 
discussões e linhas de pensamento diferentes. No 
entanto, esta abordagem arquitectónica tem vindo 
a ganhar maior relevância devido à necessidade de 
preservar os valores culturais, tendo em consideração 
que estes incorporam uma parte importante da história 
das cidades e dos seus habitantes. 

Para poder abordar melhor a reabilitação, será 
necessário entender alguns conceitos que lhe são 
associados, tais como, o património e a cultura. É neste 
contexto que se pretende desenvolver este capítulo, 
incorporando a visão adaptada na parte projectual.  

Tendo em consideração uma abordagem mais ampla, 
o conceito de património é considerado o conjunto 
de obras produzidas pelo Homem, nas quais uma 
comunidade pode encontrar o reconhecimento dos 
seus valores específicos e particulares com os os 
quais se identifica.52 Este bem recebido do nosso 
passado é a prova da riqueza e diversidade produzida 
pela humanidade, sendo assim, pode ser considerado 
o legado herdado do passado que é transmitido às 
gerações futuras. 

O mundo é composto por uma extensa variedade 
cultural, que nos fornece um património que transmite 
toda a informação a respeito da riqueza espiritual e 
intelectual da humanidade. Esta diversidade deve ser 
promovida e valorizada como um aspecto essencial do 
desenvolvimento humano.53

O património liga-nos à história do lugar permitindo 
à sua comunidade assumir uma identidade que 
reconheça e com a qual se identifique, considerando 
a existência de uma integração social, incutindo um 
sentimento de pertença, associado a valores do 
passado, sejam estes materiais, sociais ou históricos. 

É igualmente um capital, no sentido em que, a 
comunidade possa usufruir do património para 
promover o seu desenvolvimento sustentável, ou seja, 

Capitulo III

4. A Reabilitação

52 - Carta De Cracóvia 
2000 - Princípios Para A 
Conservação E O Restauro 
Do Património Construíd, 
disponível a 24 de Abril, em: 
http://www.patrimoniocultural.
pt/media/uploads/cc/
cartadecracovia2000.pdf

53 - UNESCO, ICCROM e 
ICOMOS - Conferência sobre 
autenticidade em relação à 
conservação do Património 
Mundial, 1994, disponível em 
02 de Maio, em: http://portal.
iphan.gov.br/uploads/ckfinder/
arquivos/Conferencia%20de%20
Nara%201994.pdf
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promovendo a própria imagem. Deste modo pode-se 
considerar que o património é uma representação dos 
valores e da identidade para as diferentes populações 
que de algum modo estejam em contacto com ele.  

“In this terms, culture is at once the expression 
of the realization that there is an alternative and an 
encouragement to men and women, to think differently, 
in unauthorized ways, about the world in which they 
live, work and die.”54

Considerando que o património se encontra 
interligado com o conceito de cultura, Zygmunt 
Bauman demonstra-nos a importância da ligação 
entre a cultura e o ser humano.55 Mesmo no contexto 
actual, que se caracteriza, segundo o autor, por uma 
época representada pelo conceito “Liquid Modernity”, 
caracterizada por uma modernidade que possui uma 
facilidade de adaptação e se encontra em constante 
modificação, devido a vários factores actuais, como o 
avanço tecnológico ou a facilidade em viajar. 56

Este explica-nos que a cultura pode ser uma “faca 
pressionada contra o futuro” (‘knife pressed against 
the future”, 1973, Bauman), possibilitando que nos 
tornemos  seres humanos livres, apesar dos limites 
existentes no mundo. 

“Culture is about making things different from what 
they are; the future different from the presente. 
And the cutting into things, making them different from 

what they are and what they would be if the knife is 
applied, is not a inde-off act, though each time the knife 
is applied the intention may be to make this cutting the 
last.” 57

Tanto os valores culturais como a definição de 
património são, por natureza, dinâmicos, o que 
faz com que a noção de património se encontre 
em constante transformação e evolução, havendo 
uma tendência para uma ampliação do significado. 
Inicialmente, considerava-se património elementos 
singulares e isolados, como por exemplo bens 
familiares ou estruturas económicas jurídicas de uma 
sociedade. Na actualidade, incluiem-se as paisagens 
com intervenções humanas ou não, centros históricos, 
bairros, entre outros. 

54- BAUMAN, Zygmunt, 
TESTER, Keith, Conversations 

with Zygmunt Bauman, 2001, 1ª 
Edição, Polity.

Tradução Livre:
Nestes termos, a cultura é 
a expressão da realização 

que existe uma alternativa e 
uma motivação para homens 

e mulheres, para pensar de 
maneira diferente, de modo não 
autorizado, sobre o mundo em 

que se vive, trabalha e morre.

55- BEILHARZ, Peter, Zygmunt 
Bauman: Dialectic of Modernity, 

2000, 1ª Edição, SAGE 
Publications Ltd.

56 - BAUMAN, Zygmunt, Liquid 
Modernity, 2000, 1ª Edição, 

Polity.
57 - BAUMAN, Zygmunt, 

TESTER, Keith, Conversations 
with Zygmunt Bauman, 2001, 1ª 

Edição, Polity

Tradução Livre:
Cultura é algo que nos permite 
fazer coisas diferentes da quilo 
que são, o futuro diferente do 

presente. 

A acção de cortar coisas, 
tornando-as diferentes da quilo 

que são e o que seriam se a faca 
é aplicada, não é uma acção 

final, mas cada vez que a faca 
é aplicada a intenção é talvez 
que fosse a última vez que se 

aplicasse. 
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“O conceito de monumento histórico engloba, não 
só as criações arquitectónicas isoladamente, mas 
também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam 
patentes os testemunhos de uma civilização particular, 
de uma fase significativa da evolução ou do progresso, 
ou algum acontecimento histórico. Este conceito é 
aplicável, quer às grandes criações, quer às realizações 
mais modestas que tenham adquirido significado 
cultural com o passar do tempo.” 58

A constatação da importância desta noção de 
património e a necessidade de conservar e preservar o 
que esta inclui, gerou ao longo do tempo a criação de 
diversos documentos contendo normas e directrizes 
para a orientação da intervenção sobre o património, 
as quais se encontram na Carta de Veneza de 1964 
(actualização da Carta de Veneza de 1931). 

No contexto actual, em que se questiona a viabilidade 
da reabilitação face à demolição e construção de 
raiz, tendo em consideração questões económicas 
e legislativas, defende-se neste projecto que a 
herança cultural e a preservação do nosso passado 
arquitectónico trazem uma mais-valia ao cenário urbano 
e à identidade do lugar, justificando a reabilitação do 
edificado que se enquadra dentro deste quadro. 

É de acordo com esta linha de pensamento que 
Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879), arquitecto, 
desenhador e crítico e historiador de arte arquitectónica, 
surge com uma das primeiras teorias do restauro, 
onde fundamenta a intervenção como arquitecto, no 
conhecimento do passado. 

 “He needs to develop a feel for it and all of its part 
almost as if he himself had been the original architect” 59

Emmanuel Viollet-Le-Duc reunia o maior grupo de 
documentação e informação sobre as obras que 
iria restaurar, com a intenção de poder percebe-las 
melhor, compreendendo as intenções do autor original, 
assim como o projecto em si. Este defende que um 
arquitecto deveria perceber a estrutura, a anatomia e o 
temperamento da obra, tendo em consideração que o 
pretendido é dar vida ao edifício. 60

58- Carta De Veneza 1964 - 
Carta Internacional Sobre A 
Conservação E O Restauro De 
Monumentos E Sítios, disponível 
em 04 de Maio, em: http://www.
fmnf.pt/Upload/Cms/Archive/
CartadeVeneza1964.pdf

59- VIOLLET-LE-DUC, Eugène- 
Emmanuel, Foundations of 
Architecture: Selections from the 
Dictionnaire Raisonné, 1990, 
George Braziller, p. 317.

Tradução Livre:
Ele necessita de desenvolver 
uma sensação para com a obra, 
incluindo todas as suas partes, 
quase como se ele próprio fosse 
o arquitecto original.

60- VIOLLET-LE-DUC, Eugène- 
Emmanuel, Foundations of 
Architecture: Selections from the 
Dictionnaire Raisonné, 1990, 
George Braziller, 
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“Restoration…Both the word and the thing are 
modern. To restore an edifice means neither to maintain 
it, nor to repair it; it means to reastablish it in a finished 
state, which may in fact never have actually existed at 
any given time.” 61

Analisando as ideias deste arquitecto, percebe-se 
que existe uma intenção de restabelecer a obra, em 
restaurar de forma harmoniosa, colocando-se no local 
do arquitecto primitivo, imaginando o que este faria nos 
dias de hoje, consequentemente utilizando técnicas e 
materiais modernos. 

Neste contexto, pretende-se no presente documento, 
elaborar um projecto, que visa uma arquitectura de 
reabilitação que vai para além de recuperar um edificado, 
de forma a que este permaneça intocado pelo tempo, 
mas sim, repensá-lo de forma a contextualizá-lo na 
actualidade.  

 “In such circumstances, the best thing to do is to 
try to put oneself in the place of the original architect 
and try to imagine what he would do if he returned to 
earth and was handed the same kind of programme 
as have been given to us. Now this sort of procceding 
requires that the restorer be in possession of all the 
same resources as the original master – and that he 
proceeds as the original master did.” 62

Igualmente importante para este conceito de Restauro 
é a Carta de Veneza de 1964, que surge no período 
pós-guerra. Este documento não só introduz o tema 
de património como também restabelece a ideia de 
restauro e de conservação. Nesta, defende-se que se 
devem utilizar técnicas mais modernas ou actualizadas, 
no caso das tradicionais se mostrarem inadequadas.63 
Esta também abraça a ideia de respeito pelo pré-
existente e, que todos os acrescentos à obra devem 
ser introduzidos harmoniosamente, não perdendo 
o equilíbrio da composição do edificado.64. No ano 
de 2000, com a elaboração da Carta de Cracóvia, 
documento com os mesmos objectivos da Carta de 
Veneza, diferenciou-se restauro de reabilitação. 

“A conservação pode ser realizada mediante diferentes 
tipos de intervenções, tais como o controlo do meio 
ambiental, a manutenção, a reparação, o restauro, a 
renovação e a reabilitação”. 65

61- VIOLLET-LE-DUC, Eugène- 
Emmanuel, Foundations of 

Architecture: Selections from the 
Dictionnaire Raisonné, 1990, 

George Braziller, p. 314

Tradução Livre:
Restauro…ambos, a palavra e 
a “coisa” são modernos. Para 

restaurar um edificado não 
significa que se deva mante-lo 

ou repara-lo, significa que se 
deva restabelece-lo  num estado 

finalizado, podendo de facto 
nunca ter existido a qualquer 

dada altura.

62 - VIOLLET-LE-DUC, Eugène- 
Emmanuel, Foundations of 

Architecture: Selections from the 
Dictionnaire Raisonné, 1990, 

George Braziller, p. 318.

Tradução Livre:
Nestas circunstancias, o melhor 
a fazer é tentar pôr-se no lugar 

do arquitecto original e tentar 
imaginar o que este faria se 

voltasse para a terra e lhe 
dessem o mesmo programa 

que nós recebemos. Este tipo 
de abordagem requer que o 

restaurador possua os mesmos 
recursos que o arquitecto 

original – e que ele proceda do 
mesmo modo como o arquitecto 

mestre.

63- Carta De Veneza 1964 - 
Carta Internacional Sobre A 

Conservação E O Restauro De 
Monumentos E Sítios, Art. 10, 

disponível em 04 de Maio, em: 
http://www.fmnf.pt/Upload/Cms/
Archive/CartadeVeneza1964.pdf

64 - Carta De Veneza 1964 - 
Carta Internacional Sobre A 
Conservação E O Restauro 

De Monumentos E Sítios, 
Art. 12 e13, disponível em 

04 de Maio, em: http://www.
fmnf.pt/Upload/Cms/Archive/

CartadeVeneza1964.pdf

65- Carta De Cracóvia 
2000 - Princípios Para A 

Conservação E O Restauro 
Do Património Construíd, 

disponível a 24 de Abril, em: 
http://www.patrimoniocultural.

pt/media/uploads/cc/
cartadecracovia2000.pdf
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Com isto em mente, consegue-se diferenciar os 
termos que se encontram ligados à reabilitação, 
tal como perceber qual o género de abordagem 
pretendida neste projecto. Conclui-se que a reabilitação 
na actualidade contém uma necessidade de estudar 
as possibilidades de adaptação do edificado a novos 
usos, tendo sempre em consideração a adaptação do 
projecto ao seu cenário.

O arquitecto Peter Zumthor66 afirma que ao projectar 
uma obra, deve-se adaptá-la ao seu lugar, de modo 
a criar uma relação entre o antigo e o novo. Deste 
modo, estabelece-se um estímulo em que se olha para 
o pré-existente de uma nova forma, sendo sempre 
necessário o conhecimento e exploração do lugar.

 “Cada nova obra intervém numa certa situação 
histórica. Para a qualidade desta intervenção, é crucial 
que se consiga equipar o novo com características 
que entrem numa relação de tensão significativa com 
o existente. Para o novo poder encontrar o seu lugar, 
precisa, em primeiro lugar, de nos estimular para ver o 
existente de uma nova maneira. Lança-se uma pedra 
na água. A areia agita-se e volta a assentar. O distúrbio 
foi necessário. A pedra encontra o seu lugar. Mas o 
lago já não é mesmo.” 67

A atribuição de um novo uso de carácter 
contemporâneo a um edificado com valor histórico 
que esteja em declínio pode revelar-se uma solução de 
manutenção do valor histórico ou patrimonial, tendo 
benefícios para a sua salvaguarda. A readaptação da 
sua função implica a criação de novas relações entre o 
edificado e a comunidade. Este diálogo será essencial 
para a sua preservação, tanto no lugar como na história. 
Esta metodologia de intervenção mais corrente, em que 
se aceita a presença de novos elementos, pode ser 
considerada uma evolução necessária à manutenção 
do património como também ao próprio restauro. 
Esta aplicação de elementos novos vai a favor do 
pensamento mantido por Zumthor que explica que 
se deve assimilar o que é digno e precioso, refazendo 
aquilo com o qual não se concorda e criar o que se 
encontra em falta, atribuindo um novo significado à 
existência. 68

“…a obra do passado constituí um valor cultural do 
espaço, e porque este é irreversível, não podendo vir 

66 - ZUMTHOR, Peter, 
Paisagens Completadas, Pensar 
a Arquitectura, 2005, Editorial 
Gustavo Gili.

67- ZUMTHOR, Peter, Paisagens 
Completadas, Pensar a 
Arquitectura, 2005, Editorial 
Gustavo Gili, p.9.

68- ZUMTHOR, Peter, Pensar 
a Arquitectura, 2009, Editorial 
Gustavo Gili.
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a ser o que foi ou mesmo continuar a ser o que foi (…) 
não deverá ser actualizado pela utilização ‘pastiche’, 
solução que denuncia apenas a incapacidade de 
encontrar aquela outra que, por contemporânea, 
possa ombrear – sem ofuscar nem ser ofuscada – com 
o valor que o passado legou.” 69

Neste contexto, considera-se o método de construção 
ou aplicação em pré-existências (intervenção que 
envolva a transformação física do monumento e do 
próprio lugar) como solução a ser aplicada na parte 
projectual deste Trabalho Final de Mestrado. Tendo em 
consideração todos os aspectos necessários para criar 
um projecto harmonioso, com uma relação equilibrada 
entre pré-existente e o novo, sem criar algo alienígena 
no seu próprio cenário. Com o objectivo de demonstrar 
a relação entre o novo e o velho, tornando legível as 
suas diferenças, ao criar uma nova demonstração do 
presente no futuro.  

A aplicação de novas construções em edificados 
com valores culturais ou patrimoniais, potencia a 
revitalização e a preservação dos valores existentes 
no lugar da intervenção, revelando a capacidade de 
transformação morfológica e cultural, sem desvalorizar 
a prevenção do edificado, gerando novas valiências, e 
optimizando a  integração e adaptação ao lugar. 

“Em verdade, há que defender, teimosamente, a todo 
o custo, os valores do passado mas há que defendê-
los com uma atitude construtiva, quer reconhecendo 
a necessidade que deles temos e aceitando a sua 
actualização, quer fazendo-os acompanhar de obras 
contemporâneas.” 70 

69 – TÁVORA, Fernando, Da 
Organização do Espaço, 2008, 

Edição FAUP, p. 58.

70- TÁVORA, Fernando, Da 
Organização do Espaço, 2008, 

Edição FAUP, p. 58.
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O Parque D. Carlos I, localizado no centro histórico 
das Caldas da Rainha, evoluiu em harmonia com a 
natureza à sua volta, tendo em conta os objectivos 
do Hospital Rainha D. Leonor (Hospital Termal), e 
simultaneamente considerando as necessidades e 
interesses dos seus frequentadores. Muito antes da 
criação de um projecto de parque, o Hospital Termal 
das Caldas da Rainha (mandado construir pela 
Rainha D. Leonor em 1485) dispunha de um espaço 
arborizado, utilizado para passeios pelos banhistas 
e pacientes que usufruíam das águas terapêuticas 
desta estância balnear. O hospital era associado ao 
descanso, transmitindo essa característica para o 
arvoredo existente nas suas imediações, tornando esta 
área verde em algo que completava as instalações das 
termas, mesmo possuindo um carácter selvagem, sem 
plano ou intenções urbanísticas.71

Capítulo IV 

5. O Cenário do Parque Dom Carlos I
A evolução do parque ao longo do tempo

71 – SOURE, Dulce Maria 
santa Marta, Um parque para 
as caldas: hisória do Parque D. 
Carlos I, 1993, 1ª Edição, Gráfica 
da Ponte.

Fig 13- Pormenor do Plano de 1742, com a localização do Hospital Termal das Caldas 
da Rainha. 
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Tendo em consideração a realidade de uma sociedade 
menos abastada, este espaço verde era utilizado como 
recurso para a produção de alimentos. Com estas 
características em mente, este espaço enquadrou-
se nos costumes habituais do séc. XVIII, como por 
exemplo o “salutar passeio” que se une ao interesse 
pelo termalismo, valorizando a natureza e o passeio ao 
ar livre utilizada como estratégia terapêutica.72 A partir 
deste interesse, projectou-se um jardim tipicamente 
barroco, caracterizado pela sua composição axial assim 
como pela vivência destes pacientes e hóspedes. 

Deu-se um aumento no interesse pelas termas no 
século XIX, consequente do interesse social de outras 
classes sociais, tais como a corte e classes dirigentes, 
que procuravam este lugar, não pela função terapêutica, 
mas sim pela vivência que este espaço proporcionava.

Aquando da chegada da nova linha férrea do Oeste 
no final do século XIX, com o propósito de trazer mais 
pessoas para esta estância, é nomeado um novo 
administrador do Hospital, o arquitecto Rodrigo Maria 
Berquó73 que considerou modernizar o espaço. Este 
arquitecto intencionou a criação de um pojecto que 
fosse apelativo para um público novo. 74

72 – MANGORRINHA, Jorge, À 
Volta das Termas – Viagens no 
Espaço e no Tempo, 2002, 1ª 

Edição, Printmor

73 - Rodrigo Maria Berquó 
(1839 - 1896) continha uma 

formação na área de engenharia 
e arquitectura. 

74 - SOURE, Dulce Maria santa 
Marta, Um parque para as 

caldas: hisória do Parque D. 
Carlos I, 1993, 1ª Edição, Gráfica 

da Ponte.

Fig 14 – Planta do Parque D. Carlos I, 1983.
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A primeira proposta deste arquitecto foi projectar 
um parque  arbóreo com um grande lago, servido de  
atracções para os banhistas das termas, tais como: 
campos de ténis, criquet, tiro à pistola, passeios de 
bicicletas, entre outros, tornando este lugar mais 
aprazível. Deste modo, conseguiu atingir a sua intenção 
de direccionar o projecto do parque para um público 
novo e diferente, como se de um palco se tratasse.75

75 - MANGORRINHA, Jorge, O 
Lugar das Termas – Património 
e Desenvolvimento Regional, 
As Estâncias Termais da Região 
Oeste, 2000, Livros Horizonte.

Fig 15 – Fotografia de actividades existentes no parque, finais do século XX.

Fig 16 - Fotografia de actividades existentes no parque, 1914 e 1920.
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Para além do projecto urbanístico do parque, houve 
a necessidade de dividir o tipo de pacientes que 
usufruíam das termas do hospital, deste modo, o 
arquitecto propôs uma ampliação do mesmo, criando 
assim a possibilidade de separar os banhistas dos 
pacientes que os poderiam contagiar com doenças. 
Daí surgiu o projecto denominado Hospital D. Carlos I 
(hoje em dia chamado – Pavilhões do Parque). Nesta 
estrutura pretendia-se criar para além das salas de 
tratamento, espaços e salas com actividades sociais, 
de lazer e relaxamento, e ainda uma área reservada 
para uma “casa de repouso”. 76

Com a morte do arquitecto Rodrigo Maria Berquó em 
1896, a obra do Hospital D. Carlos I, acabou por ficar 
esquecida. 

O edifício nunca teve a função para a qual foi projectado 
e, ao longo dos anos, foi sendo ocupado por outras 
actividades. Durante mais de 100 anos serviu para 
albergar um quartel militar, uma esquadra da polícia, 
uma escola secundária, uma escola profissional, e 
ainda uma biblioteca relacionada com a Gulbenkian, 
mas nunca possuiu uma característica relacionada 
com as termas.

Porém, os pavilhões não foram a única coisa que foi 
esquecida com a morte do seu arquitecto, o próprio 
parque caiu em declínio. As primeiras décadas do 
século XX, são prova desse esquecimento, tendo em 

76 - SOURE, Dulce Maria santa 
Marta, Um parque para as 

caldas: hisória do Parque D. 
Carlos I, 1993, 1ª Edição, Gráfica 

da Ponte.

Fig 17- Fotografia da construção do edifício “Os Pavilhões ”, finais do século XX.
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conta a quantidade de apelos que a imprensa local fez 
para que houvesse um melhoramento e uma reforma 
do Parque D. Carlos I. Somente nos anos 40 é que o 
parque consegue ter a atenção que a população das 
Caldas da Rainha tanto pedia, voltando a modificar-se 
a estrutura do parque, acompanhando os costumes 
da época. 77

A referida alteração vai ao encontro do interesse pela 
floricultura exótica e, acrescentado ao interesse pela 
natureza selvagem, o interesse por flores raras que se 
plantavam em viveiros e estufas.78 De um modo geral 
mantiveram-se os aspectos essenciais do parque 
acrescendo apenas a dramatologia da vegetação, 
característica da época, tornando-se num local onde 
os perfumes e as árvores de folha permanente se 
fundem com dramatismo num jogo de luz e sombra.

77 – RODRIGUES, Luís Nuno, 
TAVARES, Mário, SERRA, João, 
Terra de Águas – Caldas da 
Rainha, História e Cultura, 1993, 
Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha.

78 - SOURE, Dulce Maria santa 
Marta, Um parque para as caldas: 
hisória do Parque D. Carlos I, 
1993, 1ª Edição, Gráfica da Ponte.

Fig 18 – Vista aérea das Caldas da Rainha
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Nos dias de hoje, o parque mantém as suas funções, 
continua a ser utilizado pelas pessoas que frequentam 
o hospital termal e também pela população que vê nele 
um recreio de actividades sociais e ao mesmo tempo 
um espaço ideal para a prática desportiva (como o 
ténis e as corridas), apesar de o fluxo de pessoas ser 
muito baixo. O parque transmite a sensação de que a 
única coisa que mudou foi o vestuário das pessoas, 
e que se manteve todo o restante cenário. É um local 
onde a memória prevalece. 

Descrição da Fachada 
do Edificado

LocalizaçãoO parque situa-se no coração do centro histórico da 
cidade Caldas da Rainha, cercado pelo típico edificado 
e pela mata que está para as Caldas da Rainha como 
o “pulmão” de Monsanto está para Lisboa. 

O parque é, nos dias de hoje, constituído por  (para 
além dos elementos naturais), alguns elementos 
arquitectónicos, tais como o Museu José Malhoa 
(espaço museológico com relevo para a história da 
arte portuguesa), o café “Pópulos” (procurado pelos 
estudantes universitários que frequentam a faculdade 
de design das Caldas da Rainha), a Casa dos Barcos 
(local onde se podem alugar barcos para dar um 
passeio no lago que se encontra adjacente e onde 
acontecem diversas iniciativas como exposições 
ou mostras de oleiros a trabalhar ao vivo), o coreto, 
campos de ténis e ainda os Pavilhões do Parque (neste 
momento devolutos) sobre os quais iremos incidir 
neste documento. 

Os chamados Pavilhões do Parque são caracterizados 
pelas fachadas de três pisos, ritmadas pelos seus 
vãos regulares e as suas mansardas, separadas entre 
si por semi-pátios que apresentam um revestimento 
de alvenaria de pedra, de linhas recortadas, 
acompanhando por cunhais e janelas, um paramento 
irregular e incerto, cobrindo o resto de muros e as 
empenas altas, de acentuada inclinação.

6. O programa
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Fig 19 – Fotografia da fachada dos pavilhões,

Fig. 20 Fotografia da vista exterior dos pavilhões 
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Este edificado organiza-se através de uma série 
de alas transversais, paralelas entre si, as quais são 
intersectadas por um corpo central longitudinal. É 
constituído por três pisos com aproximadamente seis 
metros e vinte centímetros de pé-direito cada, e contém 
fachadas ritmadas por vãos regulares e separadas 
entre si por semi-pátios.

O projecto desenvolvido como Trabalho Final de 
Mestrado, presente neste documento, localiza-se no 
interior do próprio Parque Dom Carlos I, com o intuito 
de revitalizar o parque e a sua vivência, respeitando a 
memória do lugar. Propõe-se incorporar um centro de 
educação especializado direcionado para o autismo, 
proporcionando um carácter educacional, que se 
encontra na memória da maioria dos habitantes, 
trazendo algumas características do passado que se 
perderam ao longo do tempo, como por exemplo, 
a reintrodução de animais e de hortas. Tenciona-se 
proporcionar com este projecto a complementaridade 
da funcionalidade do parque, sem remover o cenário 
pré-existente, enriquecendo a cidade a nível cultural e 
dando vida ao edificado esquecido e abandonado, no 
caso dos Pavilhões. 

Este lugar permite fornecer estabilidade e uma 
sensação de calma a crianças com autismo, devido à 
sua ligação com a natureza, entrando em conformidade 
com as linhas condutoras dos três autores referidos no 
segundo capítulo deste documento, e utilizando este 
espaço verde como filtro sonoro, controlando melhor 
os níveis de ruído, tendo em consideração que a 
questão da acústica é um dos temas mais abordados 
nos exemplos demonstrados nesse mesmo capítulo. 
O cenário do parque possibilita uma vivência isolada 

com menos movimento, à semelhança dos exemplos 
referidos anteriormente. A proximidade entre o parque 
e as termas permite a sua utilização como local de 
terapia para as crianças com características autistas, 
tendo a oportunidade de promover o género de 
actividades pelas quais a cidade era conhecida.

Esta proposta visa facultar um cenário de aprendizagem 
que a maioria das crianças com esta patologia não 
possuem e simultaneamente fornecer um novo foco 
de interesse sobre o parque. Esta serve a cidade das 
Caldas da Rainha, que ao longo dos anos foi perdendo 
a sua marca devido ao abandono dos factores que a 

Objectivos e Conceito

Descrição Volumétrica
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tornavam mais emblemática, tais como a cerâmica e 
as termas. É neste contexto que se pretende abordar 
uma arquitectura que se preocupa com a logística 
espacial e sensorial, focando-se em vários aspectos 
condicionantes da patologia abordada ao longo do 
documento, entrando em concordância com os 
aspectos mencionados nos capítulos anteriores, nunca 
esquecendo o lado artístico do próprio projecto.
   
Investigou-se, no capítulo II, o projecto do centro 

dedicado ao autismo de Magda Mostafa no Cairo, 
um programa composto por vários núcleos que se 
interligam. É nesse sentido que se propõem neste 
projecto final de mestrado, um programa que possui 
pontos em comum com esse projecto, contendo 
também alguns aspectos novos. 

Pretende-se englobar nesta área vários equipamentos 
direcionados para o funcionamento de um centro 
educacional direcionado para o autismo, composto 
por quatro núcleos principais. 

Estes núcleos padecem duma relação com a sua 
envolvente pública e espaços verdes existentes no 
próprio cenário do parque, afastando-os da cidade 
e possibilitando a criação de um espaço de recobro 
para estas crianças, que poderão ver na cidade 
um espaço de confusão e rebulia. Tendo toda a 
investigação efectuada no capítulo II, estes núcleos 
seriam compostos pela reabilitação de dois edificados 
existentes no parque e pela construção de novas 
estruturas, com as seguintes funções:
(consultar Anexo 3, Planta dos Usos)

- O Refeitório (tendo em consideração a existência de 
sujeitos que necessitam de uma alimentação específica 
e combinando-a com a possibilidade de criação de 
aulas de cozinha com o intuito de oferecer um curso 
de equivalência à escolaridade obrigatória, adaptado a 
alunos autistas);

- Estacionamento subterrâneo (aproveitando uma 
área de estacionamento ao ar livre, propusemos 
projectar um estacionamento que possuísse uma 
cobertura verde, prolongando a vegetação do parque, 
de modo a não poluir o cenário existente no lugar com 
viaturas. Este poderá servir não só o centro de autismo 
proposto como também a própria cidade das Caldas 
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da Rainha, retirando as viaturas estacionadas nos 
largos existentes no centro histórico)

- Edifício Escolar (composto por: centro de avaliação, 
administração do próprio centro, ATL-Actividades de 
tempos livres (permitindo a convivência de crianças 
autistas com crianças não autistas, promovendo a 
relação social que poderá ser favorável para a criança 
em questão, como já referido anteriormente), auditório 
(possibilitando a existência de conferências ou 
actividades sociais relacionadas com esta patologia), 
salas de aula e de workshops (da primeira classe ao 12º 
ano) e as terapias (de modo a não exigir a deslocação 
a centros hospitalares, afastando a concepção de 
“doença” da mente das crianças autistas);

- Espaço de terapia com ajuda de animais com os 
respectivos espaços necessários (estábulo, picadeiro 
e área de pasto) maioritariamente concebidos para 
burros e mulas (fornecendo mais uma característica 
perdida do parque ao longo dos anos, como já referido);

- Residências temporárias (permitindo o ensinamento 
de competências aos alunos que potenciem uma 
maior independência e autonomia, oferecendo a 
possibilidade de habitação aos alunos mais velhos).
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7.1 Opções da Reabilitação do Edifício Escolar

Intervir num edifício pré-existente, especialmente 
considerando uma reconversão de uso ou 
funcionalidade, coloca-nos perante uma necessidade 
de tomar decisões referentes ao que preservar e ao 
que acrescentar, num balanço ténue entre o que é 
adequado e o que se torna invasivo. Toda a construção 
acrescentada deve ter como premissa, o respeito ao 
construído: à sua memória, identidade, materialidade 
e aspectos formais. Seguindo estas considerações, 
optámos por assumir a clara distinção entre a pré-
existência e a construção nova. 

A primeira decisão em torno deste edifício, mostrou-
se evidente desde a fase inicial do projecto: a fachada 
do edifício é, não só, parte integrante do cenário do 
parque e da cidade, como um elemento arquitectónico 
a que atribuímos elevado valor histórico e patrimonial. 
O facto de se encontrar, ainda, em boas condições, 
tornou a decisão de a manter uma das premissas de 
intervenção imediatas. 

7. Projecto  

Fig.21  - Fotografia do Edifício
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Ao visitar o edifício e a partir dos desenhos técnicos 
fornecidos, constatámos que a dimensão interior dos 
espaços, não se adequaria a uma escola, devido ao 
facto de ter proporções exageradas, apresentando 
uma escala desumanizada para um adulto e, 
consequentemente, ainda menos adequada a uma 
criança. Optou-se desta forma, por dividir este pé-
direito exagerado, acrescentando uma laje intermédia, 
criando assim o dobro dos pisos. 

Infelizmente, o estado do interior do edifício não 
apresenta o mesmo estado de conservação da 
fachada, não sendo aconselhável ou benéfico tentar 
mantê-lo, especialmente, tendo em consideração 
as limitações espaciais inerentes à pré-configuração 
do espaço, inadequada ao projecto de uma escola 
direccionada para autistas. Assim tomou-se a decisão 
de utilizar a fachada, reinventando o interior. 

Fig. 22 – Esquema de pé-direito original e da proposta. Fig. 23 – Fotografia do interior do edifício 
com escala humana.

Fig.24 – Fotografias do interior - Pormenor do Pavimento
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Com base na pesquisa elaborada ao longo do presente 
documento, tornou-se evidente o extenso conjunto de 
exigências programáticas inerentes ao projecto. Tais 
exigências, levaram a que se optasse por acrescentar 
nova construção, adjacente ao edifício: 

Em primeiro lugar, a distância necessária para 
percorrer os longos “braços” do edifício até ao corpo 
central que os une, cria uma barreira ao acesso livre e 
imediato do espaço. Como forma de contornar esta 
situação, propõe-se uma ligação entre estes espaços 
na extremidade oposta ao corpo central, agilizando 
desta forma a circulação no espaço, facilitando o dia-a-
dia não só dos alunos mas também dos profissionais. 

Fig.25 – Fotografias do interior

Fig.26 – Fotografias do interior.
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A segunda intervenção que se propõe, deve-se 
à necessidade da criação de um espaço de maior 
amplitude e em contacto visual directo com o exterior, 
que o próprio edificado não possibilita, devido às suas 
características formais, para a criação de zonas de 
recreio e um auditório. 

Por último, acrescentou-se ainda um volume adjacente 
que marca a entrada principal do edifício e funciona 
como o espaço dedicado à interacção do público 
exterior à escola (pais dos alunos), tentando desta 
forma que não interrompam o normal funcionamento 
desta escola. Este espaço apresenta uma materialidade 
propositadamente diferente, para assimilação, por 

Fig. 27 – Planta esquemática de construções acrescentadas. Construção Acrescentada
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parte dos alunos, da distinção da funcionalidade e 
caracter público desta zona. 

Para possibilitar as referidas intervenções 
complementares e a reformulação do interior, tornou-
se necessária a introdução de novas estruturas que 
possam sustentar a construção. 

Acrescentando uma estrutura metálica como base 
sustentadora do interior da pré-existência, evidencia-
se o contraste entre metal e pedra criando um jogo de 
materialidades, uma dicotomia entre o velho e o novo, o 
estético e o funcional, o rugoso e o polido. Ao substituir 
todo o interior por uma nova estrutura e realidade 
espacial, alterou-se a função da fachada que deixou 
de ser estrutural, passando a ser apenas um cenário 
que representa a imagem de marca do projecto. Para 
sustentar o passadiço e o volume adjacente, obtou-
se por criar uma estrutura em betão, evidenciando a 
diferença de materialidades observada pelo exterior. 

Fig. 28 – Planta esquemática de sistemas estruturais novos.

Sistema Estrutural de Construção Acrescentada Sistema Estrutural de Construção Pré-Existente
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Através do redesenho do interior do edificado, os pisos 
originais de pé-direito generoso são reconvertidos em 
sete pisos de dimensões mais adequadas. 

Fig. 30 – Planta do interior do corpo central - Zona de Transição.

Distribuição Funcional

Jardim Vertical 
Interior

Espaço de Leitura 
Audiovisual

Espaço Lúdico

O corpo central do edifício funciona, maioritariamente, 
como zona distributiva e espaço de transição, sendo 
a excepção o último piso, que é dedicado aos 
professores e funcionários. Este conceito de espaço 
de transição faz referência ao estudo abordado 
anteriormente pela arquitecta Magda Mostafa, em que 
esta utiliza estes espaços como forma de recalibrar 
o input sensorial dos alunos à mudança de funções. 
Neste projecto propõem-se três tipos distintos de 
espaços de transição que se repetem em todos os 
pisos: um espaço com uma parede de jardim vertical, 
estimuladora do sentido de olfacto pela introdução de 
ervas aromáticas, um espaço lúdico propício a alguma 
actividade física (piscina de bolas/colchões) e um 
espaço de leitura e audiovisual. 

10ª-12ª 
Classe

7ª-9ª 
Classe

1ª-6ª 
Classe

ATL

Recreio 7ª-9ª 
Classe

Recreio 1ª-6ª 
Classe

Auditório

A partir desta zona central, tornam-se acessíveis os 
“braços” do edifício sendo estes divididos por pisos da 
seguinte forma:

Fig. 29 – Esquema de Funcionalidades por Piso
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O piso térreo tem um carácter mais público, 
acomodando a sudoeste salas de actividades 
de tempos livres e a nordeste as instalações da 
administração e o centro de avaliação para autistas.

Os restantes pisos distribuem de forma crescente, 
por nível de escolaridade, as salas de aula e salas 
de terapia dos alunos do primeiro ao décimo-
segundo anos de escolaridade, sendo que, o último 
piso (décimo ao décimo-segundo anos) tem uma 
disposição singular que permite, através da criação 
de uma mesanine, a adaptação do espaço, a uma 
multiplicidade de hipóteses de apropriação do espaço 
para fins educacionais. Este mesmo piso joga com 
as janelas pertencentes às antigas águas-furtadas do 
edifício para criar um jogo de luz tanto para a mesanine 
como para o piso que a sustenta.

Abordámos a disposição interior das salas de aula 
neste projecto, partindo da forma como Magda 
Mostafa pensou o mesmo espaço (compartimentação 
da área; diferenciação por zonas), para a criação de 
um híbrido em que se introduz a este conceito uma 
maior flexibilidade do espaço, a adjacência de uma 
sala de pânico e instalações sanitárias próprias. Este 
primeiro acréscimo, é feito a partir da introdução de 

Aproximação ao projecto

1 1

1- Zona Administrativa
2- Centro de Avaliação
3- ATL

1- Zona de Terapia de Alto Estímulo
2- Zona de Terapia de Baixo Estímulo
3- Salas de Aula

2 2

3 33 33 3

Fig. 31 – Planta do piso térreo - funcionalidades Fig. 32 – Planta do piso tipo - funcionalidades.
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painéis móveis que permitem a divisão física do espaço 
(ao contrário da autora, que dividia o espaço por 
zonas pelo mobiliário utilizado), possibilitando desta 
forma a criação pontual de um espaço privativo para 
acompanhamento personalizado. A sala de pânico serve 
duas salas de aula e tem uma dupla funcionalidade de 
servir como escape de uma situação comportamental 
problemática (explosão comportamental) e também 
pode ser utilizada para educar os pais em como lidar 
com situações para os quais eles não têm formação. 
O facto de esta sala ser inserida num contexto de 
espaços de aprendizagem, devido à característica 
de compartimentação da informação do autismo, 
transmite à criança a informação de que as actividades 
que decorrem na sala fazem parte do processo 
educativo. As salas de aula possibilitam sempre a 
relação visual para um pátio, de forma a criar uma 
relação com o exterior.

Fig. 33 – Planta da sala de aula

1 - Zona de Refúgio

2 - Casa de Banho com Duche

3 - Espaço Lúdico

4 - Àrea de trabalho Individual

5 - Àrea de trabalho em Grupo

6 - Espaço do Professor, que possiblita  
acompanhamento personalizado 
(Acompanhamento Um para Um)

7 - Zona de Entrada

1 2

3

4

5

6 7

Os braços do edifício, situados a nordeste, acomodam 
as salas de terapias, sendo que um destes braços 
contém as salas de terapia que requerem baixo-
estímulo e o outro as que requerem alto-estímulo, 
seguindo assim as diretrizes de Mostafa, separando as 
terapias por grau de atenção.

O núcleo acrescentado entre os braços do edifício 
onde decorrem as terapias, é composto por três 
funcionalidades:
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No piso térreo, de forma a possibilitar que este seja 
utilizado para eventos que recebam público exterior, 
por ser o piso de carácter mais social, é criado um 
auditório com vista para um espaço verde.

Nos pisos superiores criam-se recreios amplos, de 
pé-direito duplo, com contacto visual com o exterior 
e ventilação natural. Estes recreios, por serem 
partilhados por várias turmas, fazem parte do processo 
de desenvolvimento de competências sociais, servindo 
também como espaço de espera para as terapias em 
detrimento de uma típica sala de espera. 

Intervindo entre dois “braços” do edificado pré-
existente colocou-se a questão de como tratar a 
fachada em contacto com o novo volume proposto. 
Optou-se por deixá-la inalterada, fazendo com que, 
neste ponto de contacto, a fachada passe a ser a 
parede interior que delimita os espaços de recreio e 
do auditório, num diálogo entre o pré-construído e o 
proposto.  

Na cobertura deste volume, desenvolve-se uma área 
de recreio não coberta onde se possibilita a existência 
de aulas de jardinagem.

7.2 Zona Habitacional

A zona habitacional proposta, situa-se num terreno 
contíguo ao edifício escolar e é composta por quatro 
conjuntos de duas habitações. A ideia principal por 
detrás deste projecto é a concepção dos espaços a 
partir dos espaços exteriores que os servem, de forma 
a introduzir o. já referido. factor calmante associado à 
proximidade a espaços verdes. Propõem-se espaços 
verdes com diferentes ambiências:

Um espaço verde de grandes dimensões, comum a 
todos os conjuntos de habitações, que proporciona 
a interacção de todos os habitantes e um sentido de 
vizinhança. 

Um pátio delimitado pelas formas do conjunto de duas 
habitações que serve como uma zona de transição 
entre rua/casa, ou seja, interior/exterior.

A cobertura verde permite uma socialização mais 
restrita entre os habitantes de um núcleo habitacional.
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E ainda, um espaço exterior adjacente ao quarto, que 
contém um elemento verde, e permite o isolamento do 
sujeito num espaço de maior privacidade. 

Cobertura Verde Espaço Grande Verde
(Socialização entre Residentes)

Páteo entre Habitações
(zona de trânsição 

exterior/interior)

Jardim Vertical
Privado

Fig. 34 – Corte Esquemático da zona habitacional

A disposição espacial do interior baseia-se na 
diferenciação de usos: a entrada é feita para um espaço 
neutro, e a restante habitação encontra-se dividida em 
espaço social (sala/cozinha) e espaço privado (quartos 
individuais). 

Pensaram-se as habitações de forma a apresentarem 
flexibilidade quanto aos sujeitos que a possam habitar, 
podendo funcionar um dos quartos para a estadia de 
um auxiliar, se for necessário. 

Fig. 35 – Vista Aérea da Zona Habitacional
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Por último, desenharam-se as entradas de luz nas 
habitações, procurando conferir mais ou menos 
privacidade, consoante o uso proposto, isto é, na zona 
de maior privacidade optou-se por vãos superiores, 
menos intrusivos, permitindo uma ventilação natural, 
enquanto que no espaço social se propõe um vão com 
contacto directo para o pátio.
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Fig. 36 – Planta de Habitações

5

1 - Entrada ( Zona de Transição )
2 - Quarto Individual
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4 - Espaço de Socialização
5 - Páteo entre Habitações (zona de trânsição exterior/interior)



64



65

No decorrer deste Trabalho Final de Mestrado, 
a pesquisa e a reflexão em torno das temáticas 
abordadas não só favoreceu o desenvolvimento do 
trabalho, como contribuiu para a aquisição de novos 
conhecimentos. 

A percepção de um espaço, se por si só, já é um tema 
com elevado teor subjectivo, envolvendo na equação 
a população autista, torna-se ainda mais complexa 
a sua exploração, devido à incógnita associada à 
própria patologia. Dito isto, não é nossa pretensão ou 
sequer objectivo, na presente investigação, chegar a 
verdades absolutas e incontornáveis, procurando, no 
entanto, aprofundar o tema e retirar conclusões acerca 
de formas de actuação, tendo como objectivo final a 
melhoria da qualidade de vida e inserção na sociedade. 

Procurou-se projectar espaços direcionados para 
esta patologia, valorizando estas crianças e as suas 
necessidades. Foi neste contexto que se explorou a 
experiência sensorial como premissa no desenho do 
espaço interior. Estudou-se uma arquitectura que 
utiliza os cinco sentidos, evitando o ocularcentrismo, na 
criação de texturas, experiências olfactivas e conforto 
acústico.

Considera-se que este projecto é uma mais-valia 
para a cidade das Caldas da Rainha e para a inclusão 
do autismo em Portugal, completando uma lacuna 
no universo da educação autista no país. Conclui-
se a existência de uma urgência na procura mais 
aprofundada de soluções dentro do tema, uma vez que 
este tema apresenta um grande potencial, tendo muito 
por explorar, e acreditamos que com a abordagem 
correcta, pode auxiliar uma grande parte da população 
autista, reformulando o paradigma educacional e a 
formação do autista como ser humano. 

Refere-se a importância dos espaços de transição 
para a adaptação do autista a realidades diferentes. 
Propõe-se uma arquitectura em consonância com 
a sua vivência por parte de seres hipersensíveis, o 

Considerações Finais
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que se traduz num especial cuidado no desenho 
arquitectónico, ritmos, cores, orientações espaciais, 
entre outros.

Explora-se o contacto visual e físico constante com os 
espaços verdes como forma de proporcionar conforto 
em todos os apectos do dia-a-dia. 

Conclui-se que a partir da diferenciação física de usos 
se consegue obter um espaço, cujos funcionamentos 
independentes se completem, sem que se perturbem 
pelo distanciamento físico proposto. 

Apesar de ser um projecto composto por vários pisos 
apercebe-se uma atenção em evitar deslocações 
desnecessárias por parte dos alunos, restringindo as 
actividades diárias ao próprio piso, ou, em situações 
pontuais, ao piso imediatamente inferior (recreio); 
criando desta forma, uma rotina essencial à vivência do 
espaço, para o autista, e consequentemente evitando 
frequentes explosões comportamentais associadas ao 
inesperado.

Possivelmente, a maior conclusão tirada deste 
projecto, encontra-se na constatação da arquitectura 
enquanto ferramenta de inclusão, fazendo parte do 
processo de inserção de um grupo incompreendido 
pela sociedade. Verificámos que a arquitectura 
adaptada fornece as capacidades necessárias a uma 
crescente adaptação e à facilitação da compreensão 
da realidade circundante, oferecendo ao sujeito autista 
um sentido de pertença e o não isolamento.  
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Os sintomas relacionados co o autismo são evidentes 
a partir dos 30-36 meses de idade. Apesar da 
precocidade neuropatológica com repercussão clinica 
nas aquisições do desenvolvimento, o diagnóstico 
de autismo acontece tardiamente, na maioria das 
vezes entre os quatro e cinco anos de idade. Em 
termos de descrição clinica apercebe-se que existe 
uma constituição progressiva até aos dois anos de 
idade numa criança com autismo, e que esta se torna 
patente entre os dois e três anos de idade. Evidencia-
se perturbações do contacto, ou seja, alterações nas 
interações sociais que conduzem ao isolamento que 
normalmente tem como consequência a recusa ou 
fuga do contacto ocular, ausência da expressão facial 
e de troca de mimica, como também a ausência de 
contacto e troca tónica (dialogo tónico-postural). 
Estudos elaborados através de filmagens de festas 
do primeiro aniversário concluirão que crianças com 
autismo se distinguem das outras crianças que apenas 
venham a apresentar deficiências mentais, isto por 
apresentarem menos interesse social, revelando deste 
modo grande défice na partilha de interesses sociais 
e visuais. Uma criança diagnosticada com autismo 
apresenta ainda mais características tais como, não 
procurar entrar em contacto, não pretende chamar 
atenção, não fixa com o olhar, não imita o outro (teoria 
educacional de Bandura) e não expressa prazer de 
partilha de interesse (ausência do apontar). 79

A perturbação da comunicação e da linguagem é 
uma característica frequente em crianças com esta 
patologia, e por vezes é a característica que faz os pais 
pensarem que se passa algo de errado com os seus 
filhos. Esta perturbação é descrita pelo não surgimento 
da linguagem em idade habitual e pela ausência de 
qualquer tentativa de comunicação gestual ou mímica. 
Apercebe-se que estas crianças não praticam o 
jogo “faz de conta” ou de interação social. Quando a 
linguagem surge registam-se certas particularidades, 
tais como um atraso na ecolalia imediata ou retardada 
(repetição vocal feita por outra pessoa), alteração da 
prosódia (alteração do ritmo, volume ou entoação do 

descrição da evolução da patologia

79 - MARCELLI, Daniel, Infância 
e Psicopatologia, 2005, 1ª 
Edição, Climepsi Editores.
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discurso), inversão pronominal (utilização do “tu” ou 
do nome para se nomear a si mesmo), ausência de 
expressão emocional (tais como o prazer, supresa 
e alegria), à excepção da expressão de angustia.80 
Por outro lado percebe-se que por norma o nível 
de compreensão da linguagem é superior ao nível 
de expressão. Neste caso a criança compreende 
sobretudo as ordens simples, as palavras concretas 
e as injunções para realizar tarefas simples. Mas por 
outro lado as permutas mais complexas, tais como 
qualidades emocionais ou formas de humor, provocam 
na melhor das hipóteses uma perplexidade na criança, 
e na pior uma recusa. 

Estas reações ditas estranhas e restrições de interesses 
são comuns em crianças com características autistas 
e podem surgir em várias situações dependendo do 
grau desta patologia presente na criança. As reacções 
mais negativas como a de angústia, agressividade ou 
de cólera podem aparecer mediante certas mudanças 
no ambiente, nomeadamente, modificações espácias, 
uma mudança de trajecto, a ausência de um brinquedo, 
mudança de penteado, etc, ou podem surgir quando 
são confrontados pelo factor supresa, como por 
exemplo, por ruído inesperado ou a chegada de uma 
pessoa estranha. Por vezes estas reacções podem ser 
uma resposta a frustração, a uma proibição, ou mesmo 
a uma tentativa insistente de um adulto a entrar em 
contacto com eles. 81

80 – HOUZEL, Didier, 
EMMANUELLI, Michèle, 

MOGGIO, Françoise, Dicionário 
de Psicopatologia da Criança 

e do Adolescente, 2004, 1ª 
Edição, Climepsi Editores

81 - MARCELLI, Daniel, Infância 
e Psicopatologia, 2005, 1ª 
Edição, Climepsi Editores.
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Em Portugal existe um método de inserção de 
crianças dentro do espetro de autismo. Este método, 
designado por Unidades De Ensino Estruturado 
Para A Educação De Alunos Com Perturbações Do 
Espectro Do Autismo (UEEA), propõe a existência de 
recursos pedagógicos especializados em escolas ou 
agrupamentos de escolas, constituindo uma resposta 
educativa especifica para alunos com perturbações do 
espectro de autismo. Esta solução pretende ainda que 
os alunos, com esta patologia, continuem a frequentar 
as turmas de referência, usufruindo da unidade de 
ensino estruturado à parte, e não criar uma turma 
específica para eles. 

Este método de ensino estruturado consiste na 
existência de uma sala TEACCH (Treatment and 
Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children), desenvolvida por Eric 
Schcopler na década de 70, na Carolina do Norte, 
Estados Unidos da América, que pretendia ensinar 
métodos educacionais a pais com filhos autistas. 

Com a introdução deste tipo de salas, pretende-
se o melhoramento das capacidades adaptativas de 
crianças com esta patologia, com o objectivo de atingir 
uma certa autonomia ao longo da vida. Esta abordagem 
educacional é abordada em Portugal desde 1996 em 
escolas de ensino regular. 

O modelo TEACCH centra-se nos aspectos mais 
problemáticos relacionados com o autismo, numa 
perspectiva educacional, pretendendo o ensino de 
capacidades de comunicação, organização e prazer 
na partilha social.

A sua estrutura física de uma sala TEACCH é composta 
por uma parâmetros que também encontramos nos 
estudos de Magda Mostafa (apresentado no capítulo 
II deste documento). Este espaço é organizado de 
forma visualmente clara, determinado por fronteiras 
e áreas bem definidas. Esta delimitação clara deverá 
ajudar o aluno a entender o seu meio e a as activiade 

unidades de ensino estruturado para a educação de alunos 
com perturbações do espectro do autismo em portugal
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pretendidas no espaço, permitindo-lhe a capacidade de 
compreender com maior facilidade o que é pretendido 
em cada área. 
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Limite Físico do Parque Dom Carlos I Entradas do Parque Dom Carlos I

1 - Centro Cultural e de Congressos (CCC);  2 - Praça da República (praça da fruta);
3 - Palácio Real / Museu do Hospital Termal;  4 - Centro Hospitalar das Caldas da Rainha;
5 - Balneários Novos;  6 - Hospital Termal;  7 - Centro Comercial;  8 - Hotel SANA;
9 - Campos de Ténis;  10 - Museu José Malhoa;  11 - Museu Bordal Pinheiro

Edificado Devoluto
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Escala
1/2000

Escala Urbana
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Escala
1/500

Planta de CoberturasProposta:
1- Refeitório; 2- Edíficio Escolar; 3- Secretaria/Biblioteca;4- Ginásio;
5- Zona Habitacional; 6- Estábulos (terapia com animais)
7- Zona de Pasto; 8- Picadeiro; 9- Estacionamento coberto
Existente:
10- Hospital Termal; 11- Museu José Malhoa
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5

6

7
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11
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Planta Piso TerreoProposta:
1- Refeitório; 2- Edíficio Escolar; 3- Secretaria/Biblioteca;4- Ginásio;
5- Zona Habitacional; 6- Estábulos (terapia com animais)
7- Zona de Pasto; 8- Picadeiro; 9- Estacionamento coberto
Existente:
10- Hospital Termal; 11- Museu José Malhoa
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Escala
1/200

Planta de Pisos TérreosÀreas de implantação:
Edíficio Escolar-2449,92m2

Secretaria/Biblioteca-228,96m2

Ginásio-901,23m2

Habitação 1- 127,33m2

Habitação 2- 120,72m2

49.10
49.10

49.10

54.10

55.10

56.10

50.00

A

C C’

A’

B D

D’B’
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Escala
1/200

Planta de Piso 2 
(Piso Tipo)

Àreas de construção bruta:
Edíficio Escolar- 16693,56m2
Àrea Habitacional - 992,2m2

55.70
55.70

55.00
54.00

A

C C’

A’

B D

D’B’

52.70
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Planta de Piso 5 

65.10
55.70

55.00
54.00

A

C C’

A’

B D

D’B’

65.10

Àreas de construção bruta:
Edíficio Escolar- 16693,56m2
Àrea Habitacional - 992,2m2
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Escala
1/200

Planta de Piso 6 

68.10
55.70

55.00
54.00

A

C C’

A’

B D

D’B’

65.10

Àreas de construção bruta:
Edíficio Escolar- 16693,56m2
Àrea Habitacional - 992,2m2
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Corte C-C’
Corte B-B’
Corte D-D’

49.10

52.70

55.80

58.90

62.00

65.10Zona HabitacionalSecretaria/Biblioteca

Ginásio
Edíficio Escolar

68.10

49.00

52.70

55.80

58.90

62.00

65.10

68.10

49.10
48.10

52.70

55.80 55.80

58.90

62.00

65.10

68.10

1 - Auditório
2 - Sala de Reuniões
3 - Director do Centro
4 - Director Clínico
5 - Contabilidade
6 - Sala de Avaliação
7 - Sala de Psicologia
8 - ATL
9 - Recepção
10 - Sala de Espera

1 - Zona de Recreio Coberto
2 - Fisioterapia / Terapia Psicomotora
3 - Terapia Ocupacional
4 - Sala Snozlen
5 - Sala de Psicologia
6 - Terapia da Fala
7 - Espaço de Funcionários
8 - Sala dos Professores
9 - Área de Transição
10 - Sala de Aulas
11 - Sala de Pânico

1 - Salas de Aula 10º - 12º ano/Workshops e 
Oficinas
2 - Espaço de funcionários
3 - Salas dos Professores
4 - Zona de Transição / Recreio
5 - Recreio descoberto

1 - Área dos Professores
2 - Espaço exterior com cobertura verde
3 - Mesanine das salas de aula do 10º ao 
12º ano / Workshops / Oficinas
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Edíficio Escolar
Plantas Esquemáticas
Corte Perspectico
Vista Exterior

Construção Acrescentada
1 - Recreio/Auditório
2 - Zona de Elevadores
3 - Volume Adjacente
4 - Passadiço

1 - Zona Administrativa
2 - Centro de Avaliação
3 - ATL

1 - Zona de Terapia de 
Alto Estímulo
2 - Zona de Terapia de 
Baixo Estímulo
3 - Salas de Aula

Sistema Estrutural 
de Construção 
Pré-Existente

Sistema Estrutural de 
Construção Acrescentada

Zonas de Transição

Passadiço

Volume Adjacente

Recreio / Auditório

Zona de Transição
Principal



A PERSPECTIVA DO ARQUITECTO NO MUNDO AUTISTA - Reabilitação Direccionada para o Ensino Especializado de Autistas   |   Melanie Morais   |   Mestrado Integrado em Arquitectura   |   Projecto para a obtenção de Grau de Mestrado em Arquitectura   |   Orientador: Professor Auxiliar Arqt.º José Afonso   -   Orientadora: Professora Auxiliar Maria João Pereira Neto   |   Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa   |   2015   | P9

Escala
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Nome do Painel
Descrição

Legenda numerada

1 - Entrada / Zona de Transição
2 - Quarto Individual
3 - Jardim Vertical Privativo
4 - Espaço de Socialização
5 - Àrea de apoio às habitações

Área de Circulação Zona Privada

Zona Comum

Habitações A

Espaço Verde
de Grande Dimensão

( socialização entre residentes )

Habitações B

Habitação B
127,33 m2

Habitação A
120,72 m2

Cobertura Verde Cobertura Verde

Jardim Vertical Privado

Pateo entre Habitações
( transição exterior e interior ) 
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Plantas e Cortes E-E’ e F-F’
Edifício Escolar - Sala de Aula

E

F

E’

E

E’

F’ F F’
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Escala
1/50

Plantas e Cortes G-G’ e H-H’
Àrea Habitacional

E

E’

F’F
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Nome do Painel
Descrição

1

3

4 5

6

7
8

9

10

2

11

12

131415

16

17
18

19
20

21 22

23
24
25

26

27

28 29

30

31

32
33

34

1 - Terra
2 - Membrana de protecção de raiz
3 - Membrana à prova de água
4 - Janela Oscilobatente de per�l 
metálico
5 - Pavimento em Vynil de 2 cm
6 - Argamassa / Pavimento Exterior
7 - Reboco
8 - Viga de per�l metálico em i
9 - Tela de Projecção
10 - Reboco
11 - Rodapé
12 - canal 35 em Per�l de C
13 - Luz
14 - Painel de Gesso Cartonado
15 - Abraçadeira T-60 / Per�l T-60
16 - Alvenaria em Pedra
17 - Tela perfurada para ensombra-
mento
18 - Reboco Interior de Alisamento
19 - Isolamento Témico
20 - Revestimento Interior
21 - Janela Pivotante
22 - Janela Oscilobatente
23 - Revestimento Interior
24 - Parede d Alvenaria
25 - Caixa de Ar
26 - Lã Rocha
27 - Painel de Gesso Cartonado
28 - Janela Pivotante
29 - Janela Oscilobatente
30 - Rodapé ( 1m de altura )
31 - Pavimento em Vynil
32 - Cortiça
33 - Argamassa
34 - Reboco
35 - Estrutura Metálica
36 - Relva
37 - Terra ( 8-10cm )
38 - Camada drenante
39 - Filtro Geo Téxtil
40 - Isolante Térmico (Roofmate)
41 - Reboco
42 - Membrana à prova de água
43 - Parede de Betão
44 - Isolamento Térmico
45 - Caixa de Ar
46 - Parede de Alvenaria
47 - Revestimento Interior
48 - Rodapé
49 - Pavimento Flutuante
50 - Camada de Areia com insta-
lação p/ pavimento aquecido
51 - Argamassa
52 - Isolamento Térmico
53 - Pavimento em Madeira
54 - Argamassa
55 - Rodapé
56 - Janela de Correr

35

36
37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
52 53

54

55

56



PLANTA DE ALTERAÇÕES

PISO 3 (PISO 1 ORIGINAL) 

ESCALA 1/200

CONSTRUÇÃO NOVA

CONSTRUÇÃO DEMOLIDA

CONSTRUÇÃO EXISTENTE
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Anexo IV

FOTOGRAFIAS DAS MAQUETAS
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Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar, na apresentação Final de Mestrado

Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar, na apresentação Final de Mestrado



Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar, na apresentação Final de Mestrado

Fotografia Maqueta, escala 1/100, troço do Edifício Escolar, na apresentação Final de Mestrado



Fotografia Maqueta, escala 1/100, troço do Edifício Escolar, na apresentação Final de Mestrado

Fotografia Maqueta de Implantação, escala 1/1000, Área do Projecto, na apresentação Final de Mestrado



Fotografia Maqueta de Implantação, escala 1/1000, Área do Projecto, na apresentação Final de Mestrado

Fotografia Maquetas, na apresentação Final de Mestrado



Fotografia Maqueta de Implantação, escala 1/1000, Área do Projecto

Fotografia Maqueta de Implantação, escala 1/1000, Área do Projecto



Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar, Piso Térreo

Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar

Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar

Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar

Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar

Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar

Fotografia Maqueta, escala 1/200, Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/100, troço do Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/100, troço do Edifício Escolar

Fotografia Maqueta, escala 1/100, troço do Edifício Escolar, desmontada



Fotografia Maqueta, escala 1/100, troço do Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/100, troço do Edifício Escolar



Fotografia Maqueta, escala 1/100, Habitações



Fotografia Maqueta, escala 1/100, Habitações

Fotografia Maqueta, escala 1/100, Habitações



Fotografia Maqueta, escala 1/100, Habitações

Fotografia Maqueta, escala 1/100, Habitações



Fotografia Maqueta, escala 1/100, Habitações
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