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RESUMO 

 

 O trabalho aqui proposto pretende promover a inclusão social de todos os 

interlocutores num contexto cultural.  

 Quando nos reportamos a este tipo de espaços, mais concretamente na 

sua construção, deparamo-nos com uma série de problemas relacionados com 

a mobilidade o que, num universo tão vasto de utilizadores, se traduz em 

obstáculos. 

 Quais as necessidades espaciais, das pessoas com restrições? Como 

podemos melhorar as condições de acessibilidade espacial, de modo a 

proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida a estes utilizadores? De que 

forma nós, arquitectos, estamos sensibilizados para estas questões, de modo a 

dar o nosso contributo na projecção de espaços acessíveis a todos? Como 

projectar, com êxito, espaços culturais de modo a estimular a inclusão social de 

todos os seus utilizadores? 

 Com o intuito de possibilitar um entendimento amplo das questões 

presentes no binómio acessibilidades/espaços culturais, explicita-se, numa 

primeira abordagem, alguma informação essencial sobre o tema, de forma a dar 

um pequeno contributo para a sensibilização e consciencialização para a 

projecção de futuros espaços culturais.  

 Através deste estudo, da escolha de exemplos e do desenvolvimento de 

um caso prático, materializaram-se caminhos para um melhor entendimento do 

papel dos espaços culturais, focando essencialmente as questões de 

acessibilidade. 

 As conclusões deste trabalho sugerem a aplicação de conceitos de 

desenho universal e da lei vigente, na projecção de soluções de espaços 

culturais, de modo a filtrar os principais elementos que dificultam a orientação, a 

deslocação, o uso e a comunicação da diversidade de utilizadores.  

PALAVRAS-CHAVE 

 

Acessibilidade 

Inclusão social 

Arquitectura inclusiva 

Espaços culturais  
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ABSTRACT 

 

The present work intends to promote the social inclusion of all the 

interlocutors in a cultural context. 

When we refer to this kind of spaces, particularly as far as its construction is 

concerned, we perceive several problems related to mobility that, in such vast 

universe of users, are regarded as obstacles.  

Which are the space demands of people with limitations? 

How can we improve their space accessibility conditions so they can 

achieve a better quality of life? 

In which sense, are we architects aware of these problems, so as to 

contribute to the projection of spaces accessible to everyone?  

How to project successfully cultural spaces that stimulate the inclusion of all 

its users? 

In order to allow a considerable understanding of the questions 

emphasized by the binomial accessibility/cultural spaces, it is exposed in a first 

approach some essential information about the theme, contributing somehow to 

the awareness and perception of the future cultural spaces projection. 

Throughout this study, with the use of examples and the analysis of a 

practical case, were materialized ways towards a better understanding of the 

cultural spaces role, bringing up the accessibility questions. 

The final conclusion of this work suggests the appliance of universal design 

concepts, and of the present law, in the projection of solutions for cultural spaces, 

so to identify the main elements that restrain the orientation, the dislocation and 

the communication of the several users.  
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RÉSUMÉ 

 

Le Project qu’on propose vise à promouvoir l´inclusion sociale de tous les 

intervenants dans le contexte culturel. 

Lorsque nous parlons de ces espaces, plus précisément dans sa 

construction, nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes liés à la 

mobilité qui, dans un vaste univers d´utilisateurs, se traduit par plusieurs obstacles.  

Quels sont les besoins d’espace des personnes avec des restrictions? 

Comment on peut améliorer l´accessibilité à l’espace, afin de leur donner une 

meilleure qualité de vie? 

Est-ce que nous, les  architectes, nous sommes concients de ces problèmes 

afin de donner notre contribution pour la projection des espaces accessibles à 

tous? Comment concevoir avec succès, des espaces culturels, afin de stimuler 

l´intégration sociale de tous les utilisateurs?  

Dans le but de fournir une large compréhension des questions 

d'accessibilité dans le binôme accès / espaces culturels, on fournit, dans une 

première approche, certaines informations essentielles à ce propos afin de faire 

une petite contribution à la sensibilisation pour la projection de l'avenir des 

espaces culturels. 

A partir de cette étude, du choix des exemples et du développement d'un 

cas pratique, on a materialisé des voies pour une meilleure compréhension du 

rôle des espaces culturels, en se concentrant, surtout,  sur les questions de 

l’accessibilité. 

Les conclusions de cette étude suggèrent l'application des concepts de 

design universel et de la loi  vigente, le dévélopement de solutions d'espaces 

culturels, afin de filtrer les éléments principaux qui entravent l'orientation, la 

circulation, l'utilisation et la divulgation de la diversité des utilisateurs. 

 

MOTS-CLÉS 
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Inclusion sociale 

Architecture inclusive 

Espaces culturels   
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Deficiente é aquele que não 

consegue modificar a sua vida, 

aceitando as imposições de outras 

pessoas ou da sociedade em que vive, 

sem ter consciência de que é dono do  

seu destino. 

Louco é quem não procura ser feliz. 

Cego é aquele que não vê seu 

próximo morrer de frio, de fome, de 

miséria. 

Surdo é aquele que não tem tempo de 

ouvir um desabafo de um amigo, ou o 

apelo de um irmão. 

Mudo é aquele que não consegue 

falar o que sente e se esconde por trás 

da máscara da hipocrisia. 

Paralítico é quem não consegue andar 

na direcção daqueles que precisam 

da sua ajuda. 

Diabético é quem não consegue ser 

doce. 

Anão é quem não sabe deixar o amor 

crescer. 

E Miserável somos todos que não 

conseguimos falar com Deus” 

 
(Vilella, s/d) 
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Na comodidade da definição, logo vem o poeta introduzir a 

incomodidade do mesmo. Por isso, não resistimos, e, efectivamente começamos 

esta introdução com um longo poema, que traduz muitas das nossas 

interrogações, nomeadamente apela: afinal quem são as pessoas deficientes? E, 

a resposta faz-se célere: estamos cada vez mais convictos que, deficiente somos 

todos nós. 

Contudo, reportando-nos à Declaração dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, este termo “refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si 

mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social 

normal, em decorrência de deficiência, congénita ou não, em suas 

capacidades físicas ou mentais” (ONU, 1975). E, claramente restringimos o âmbito 

de actuação em que assumimos o conceito. 

Partindo da convicção que a solução neste caso, de futura arquitecta, 

passará seguramente pelo projecto inclusivo e que a sensibilização desta 

temática, ajudará a ultrapassar as barreiras invisíveis da deficiência, no sentido 

em que o poeta a coloca. É, quase, ultrajante, como olhando a cidade, a 

maioria destes espaços é projectado desconsiderando a diversidade humana e, 

excluindo ou tornando difícil às minorias, o seu usufruto pelos simples facto de as 

ignorar, projecta-se no abstracto para maiorias saudáveis, capazes e autónomas. 

Por vezes, esses espaços, não necessitariam de transformações radicais, 

possuem potencial, mas, a não preocupação com a inclusão e a participação 

de todos, torna-os de facto inoperáveis para alguns.    

É sobre esta necessidade que nos preocupamos enquanto futuros 

profissionais no campo da Arquitectura. Os dados estatísticos, 2001, revelam que 

existem em Portugal cerca de 6,1% de pessoas com deficiência (INE, 2001). Mas, 

não nos podemos esquecer que, estes números não incluem aqueles que por 

motivo da idade avançada (e, mais uma vez de acordo com o INE, o número de 

pessoas com mais de 65 anos, rondará em 2040 os 20,6%) ou por acidentes, 

podem sofrer de restrições na experimentação de actividades do dia-a-dia ou 

de mobilidade. De uma coisa estamos certos: o espaço acessível de hoje é, o 

obstáculo de amanhã.  

Acessibilidade Cultural e Inclusão: o pretexto de estudo para Nevogilde foi 

a opção temática, para desenrolar a problemática envolta dos espaços culturais 

tornando-se claro que, criar condições de acessibilidade bem como desenvolver 
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meios para uma boa comunicação e informação, converte-se numa acção 

fulcral para garantir boas condições para que qualquer pessoa com ou sem 

restrição, possa exercer o seu direito ao lazer e fomentar a sua convivência 

cultural e social.    

     Ao debruçar-nos sobre o trabalho para a unidade curricular de 

“Projecto III”, do 5ºano do curso de Arquitectura (2008/2009), mais 

concretamente na vertente de “Planeamento”, apercebemo-nos que a 

construção da cidade não passa apenas pelo simples traço de novas vias ou 

pela simples projecção de novos espaços. Este desafio e a procura de soluções 

mais adequadas despertaram-nos para a realidade da diversidade de 

utilizadores bem como das suas necessidades. Num caso mais específico, optou-

se por desenvolver uma vertente cultural, destacando-se os espaços a ela 

associada, tornando-os em lugares de liberdade, onde ocorrem ou podem 

decorrer actividades culturais e, assumindo-se como meios para as relações 

sociais devendo desta forma estar ao alcance de todos.   

Tendo com objectivo principal reflectir e difundir o tema bem como os 

problemas que dele advêm, metodologicamente, optou-se por estabelecer 

quatro capítulos principais, com os seus subcapítulos. 

No primeiro capítulo contextualiza-se o tema central, explorando os 

conceitos, sendo necessário compreender a cultura e a sua relação com o 

Homem e, como esta se transformou na história. O acesso à cultura é um direito 

do Homem. Mas será que os inúmeros espaços, a ela destinados, são capazes de 

oferecer à sociedade em geral condições de acessibilidade, 

independentemente da capacidade, da idade e da classe social? A par desta 

abordagem, mas em segundo capítulo, tenta-se perceber quais os requisitos 

para uma Arquitectura Inclusiva, através de critérios baseados nas componentes 

da acessibilidade bem como nos princípios do Desenho Universal. A exposição 

das leis vigentes assim como a apresentação de planos promocionais para 

garantir melhores condições de acessibilidade surgem, como directrizes a ser 

seguidas para a elaboração da componente prática. Explora-se a legislação 

portuguesa relativa a este assunto abordando os diferentes espaços culturais, 

bem como as premissas para o cumprimento de todas as normas, para garantir a 

utilização e fruição dos espaços atendendo à diversidade humana, seja ela 

dimensional, perceptiva, motora, cognitiva ou demográfica. 
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Ainda dentro deste capítulo, e, actuando no terreno, optou-se por 

entrevistar quatro pessoas com deficiência, que através de um pré-inquérito, que 

remetemos para anexo na integra, nos ajudariam a identificar e avaliar as 

dificuldades com que eles tropeçam quotidianamente. Esta amostra restrita, não 

terá o efeito de ciência, mas, será, pensamos nós, um barómetro a não 

desperdiçar nomeadamente no universo de indivíduos com problemas de 

deslocação e percepção dos espaços, especificando pessoas com restrições 

motoras e sensoriais. 

No terceiro capítulo, faz-se a apresentação de três exemplos com 

significado em prol da acessibilidade cultural e inclusão. (O pavilhão do 

Conhecimento, Lisboa; a Cidade da Cultura, Santiago de Compostela e La 

Villette, Paris). 

No quarto capítulo, partindo do projecto III, do 5º ano, já citado, 

equaciona-se a reflexão produzida nos anteriores capítulos e, apresentando o 

trabalho revisitado. 

Importa, ainda acrescentar, que esta dissertação se socorre de uma 

bibliografia impressa e electrónica que glosa este assunto, cuja qualidade se 

poderá aquilatar no final desta mesma dissertação, na referência bibliográfica. 

Bem como, de legislação própria utilizada às mesmas questões de acessibilidade, 

mobilidade e inclusão.    
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CAPÍTULO 1 – HOMEM, CULTURA E ACESSIBILIDADES 

 

 

“ A expressão mais bela e 

enriquecedora da vida humana é a 

sua diversidade. Uma diversidade que 

nunca pode servir para justificar a 

desigualdade. A repressão da 

diversidade empobrece a raça 

humana. É nosso dever facilitar e 

reforçar a diversidade a fim de chegar 

a um mundo mais equitativo para 

todos. Para que exista a igualdade, 

devemos evitar as normas que definem 

o que deve ser uma vida humana 

normal ou a forma normal de alcançar 

a felicidade. A única qualidade normal 

que pode existir entre os seres humanos 

é a própria vida”  

                                                                                           (Arias, Prémio Nobel, 1987) 

 

 

 

 

 

 

Neste riquíssimo fragmento de prosa “Nobel”, com mais de duas décadas 

de existência, mas ainda actuante, tomamos o conceito mais generoso e 

alargado de diversidade humana. E, poderíamos em uníssono dizer que: “ a 

única qualidade normal que pode existir entre os seres humanos é a própria vida” 

(Arias, 1987). 

Acontece, que sendo uma meta a atingir, estamos muito longe desta 

definição. Por isso mesmo, neste capítulo debruçamo-nos em três direcções 

possíveis: a primeira abraça a diversidade humana e o direito de igualdade. 

Transcrevemos, resumimos, arriscamos, interpretamos exemplos variados de 

diversidade humana, e, concomitantemente, varrer as descriminações que do 
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Ocidente ao Oriente, do passado ao presente, sempre acompanharam a vida 

humana. 

A segunda intrinsecamente ligada à diversidade humana, nomeámo-la de 

cultura. O que é a cultura, as diferentes opções de definir cultura, até intuirmos 

através de muitas e variadas leituras, que a cultura está ligada ao ócio e ao lazer. 

E, foi precisamente através da relação de exemplos retirados da consulta 

feita, que nos autorizou a destacar a importância que cada vez mais pesa nos 

cuidados a ter com a cultura e o lazer a ela associada. 

Também se procurou relacionar a importância do lazer na indução de 

pessoas com restrições.     

   Por esses motivos, acabamos por reflectir igualmente na acessibilidade e 

no desenho universal: um ambiente para todos, trazendo à discussão um 

conjunto de conceitos e autores que, de certo modo colmataram as nossas 

interrogações.  
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1.1. Diversidade humana e direito de igualdade 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada melhor do que a imagem para nos colocar a questão principal: a 

diversidade humana é enriquecedora da cultura! Mas afinal, o que é a 

diversidade humana? 

O Conceito Europeu de Acessibilidade (CEA) responde-nos à questão da 

seguinte forma: 

 

“As diferenças individuais começam com a combinação dos genes. Assim, surge a 

diversidade humana que não é apenas uma realidade a nível social (somos todos 

diferentes), mas também a nível individual/pessoal: as outras pessoas são diferentes de 

mim e, eu próprio não sou a mesma pessoa no decorrer dos sucessivos estádios de 

minha vida”. (CEA, 2003: 28) 

 

Desde de sempre, o Homem revelou dificuldades em compreender as 

diferenças que existiam entre si. As reacções eram e são variadas. Fácil seria a 

identidade. Mas, a dificuldade surgiu quando o ser outro, se mostrava 

efectivamente singular, diferente, digamos. 

 As desigualdades físicas e culturais são as que realçam com mais ênfase os 

aspectos negativos dos outros, sejam elas, a título de exemplo a deficiência 

física, a homossexualidade, a raça, a língua, o vestuário. 

 

“ Contudo, qualquer que seja a nossa vida, longa ou curta, interessante ou monótona, 

estimulante ou tediosa, rica ou de convivência deficitária, existem sempre mudanças 

dimensionais, biológicas e cognitivas que produzem elas próprias modificações 

quando nos relacionamos com o nosso corpo e interagimos com o meio físico”. (CEA, 

2003: 28) 

 

 Embora a diversidade humana seja algo aceite, teoricamente, a sua 

prática é que traz dificuldades de actuação, basta pensar na simples 

Imagem 1 - Diversidade Humana 
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masculino/feminino traduzido em homem/mulher para daí aferir que nem sempre 

são tratados de igual modo. 

 Vivemos, numa sociedade heterogénea formada por diferentes grupos, 

onde as classes, os interesses e a própria identidade sempre estiveram em 

conflito. 

 De uma forma resumida, constata-se que a diversidade humana depende 

de um conjunto de particularidades individuais que, por mais que a sociedade 

tente, é difícil padronizar. Mas, de uma coisa estamos cada vez mais cientes: a 

diversidade humana é uma realidade. O direito de igualdade é uma conquista!  

 Embora a diversidade humana tenha sido uma constante desde a origem 

do Homem, foi curiosa a sua aceitação e participação na sociedade ao longo 

da História. Remontando à sociedade grega, por exemplo, evidenciavam-se dois 

modelos de qualidade humana: o espartano e o ateniense. O espartano 

dedicava-se à arte da guerra e, como tal, a perfeição do corpo e a força física 

eram valorizadas. Em Esparta, os nascidos com deficiência ou frágeis eram 

eliminados, pois não serviam para serem soldados fortes e audaciosos. Os 

atenienses desvalorizavam o corpo em prol da mente, símbolo de superioridade.  

 As divinas proporções que até então eram cultivadas perderam os seus 

contornos com a Revolução Industrial em meados do século XVIII. Com a 

construção de novas maquinarias e a exigência de uma maior produtividade, 

era emergente rever as antigas proporções humanas, de modo a este se ajustar 

a um novo mundo.  

Pela primeira vez na História, começa-se a compreender as verdadeiras 

características do corpo, deixando regredir a imagem idealista deste.  

Os estudos da constituição do corpo humano evoluíram, dando origem a 

manuais antropométricos, nomeadamente à publicação do primeiro Neufert na 

década de trinta. Contudo, todas as medidas aqui estudadas ainda excluíam 

um determinado grupo de utilizadores: os incapacitados. 

A condição humana ainda não estava a ser estudada na sua essência e, 

o seu entendimento ainda não tinha sido totalmente absorvido. 

Cinco décadas depois, Neufert lança uma segunda edição que, viria 

colmatar as falhas das características e das variações do “homem comum”. 

A par destes estudos, Le Corbusier após várias viagens pela Europa, queria 

comprovar que tudo o que existe na natureza é matemática, sendo por isso 
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possível tudo ter uma medida. Apoiado em vários estudos, entre eles a razão de 

ouro, o arquitecto estipulou um novo padrão de dimensões humanas, atribuindo 

inicialmente a altura standard de 1,75 metros associando a esta, relações de 

proporções. 

Assim, em 1950 publica “O Modulor”, obtendo o seu próprio sistema de 

medição, onde defendia que a figura humana media com o braço erguido 2,20 

metros, sendo esta inserida em dois quadrados sobrepostos de 1,10 metros, onde 

através da numerologia de Fibonancci, Corbusier obteve a altura da figura 

humana de 1,75 metros.  

O sucesso deste foi tão grande que, em 1955, surge o “Modulor 2” 

(Imagem 2), apoiado no “homem vitruviano” renascentista e associado às regras 

da secção áurea. Aqui, Corbusier estabelecia a altura standard de 1,83 metros, 

equivalente aos seis pés de altura descritos por Vitrúvio, sendo as restantes 

proporções estabelecidas pela secção áurea.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes estudos antropométricos vieram ajudar a compreender melhor as 

dimensões humanas e os problemas relacionados com a diversidade 

dimensional, perceptiva, motora e cognitiva. 

A espiral do ciclo da vida (Imagem 3), traça um percurso que se inicia no 

nascimento e nos conduz à velhice, onde somos confrontados nas várias etapas 

com situações que podem por em causa o relacionamento com o meio que nos 

rodeia. Estas podem depender do próprio meio físico, como por exemplo as 

temperaturas excessivas ou as ruas molhadas; das alterações do indivíduo, como 

as doenças ou pelas alterações circunstanciais, como a gravidez por exemplo.   

Imagem 2 – Modulor 2 
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Quando se fala em diversidade, esta pode assumir-se perante cinco 

panoramas distintos, conforme se apresenta (CEA, 2003: 20-21):  

 

Diversidade Dimensional 

Factores relacionados com as diferenças a nível dimensional 

entre as pessoas, como o peso, a altura, o tamanho dos pés e 

das mãos, etc. É importante, pois estas diferenças permitem a 

elaboração de quadros antropométricos que, muitas das vezes, 

são utilizados para a concepção de espaços e produtos. 

Diversidade Perceptiva 

Relaciona-se com a perda dos sentidos, segundo vários graus, 

(audição, visão, olfacto, paladar e tacto) interferindo com o 

relacionamento do meio físico. Por exemplo: a leitura de uma 

informação pode tornar-se difícil para pessoas com visão 

reduzida. 

Diversidade Motora 

Ao que já é habitual, quando nos referimos a pessoas com 

problemas de mobilidade, pensamos em pessoas em cadeira de 

rodas ou de bengalas. Contudo, é importante referir que existem 

outros problemas motores, como é o caso das pessoas canhotas 

que denotam algumas dificuldades em manobrar utensílios 

criados apenas para as destras.  

Diversidade Cognitiva 

Os problemas cognitivos podem interferir com a capacidade de 

recepção e processamento de informação, principalmente na 

orientação no tempo e no espaço. Pode-se incluir nas alterações 

desta natureza os distúrbios de memória, os problemas de 

orientação espacial, a dificuldade em recordar a resolução de 

problemas básicos e a falta de capacidade ou habilidade para 

ler, falar, escrever ou compreender. 

Diversidade Demográfica 

Factores como o aumento da imigração e o envelhecimento da 

população contribuem para uma diversidade cultural e 

funcional. Existe, desta forma, uma necessidade emergente de 

se criar um meio físico acessível a todos, quaisquer que sejam as 

suas capacidades ou culturas. 

 
Tabela 1 – Factores determinantes da progressiva diversificação da população Europeia  

Imagem 3 – Mudanças ao longo da vida 
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 Diversidade Dimensional: tal como nos demonstra a tabela, as diferenças 

a nível dimensional entre as pessoas é visível. Contudo, mesmo que a 

elaboração de quadros antropométricos tentem abranger o maior 

número de utilizadores com características diferentes, ainda é visível uma 

pequena percentagem de indivíduos que não se encaixa nesses perfis 

antropométricos, mas que não devem ser ignorados.  

Estas diferenças dimensionais podem ser ultrapassadas com a introdução 

de novos designs, podendo ser aplicado de quatro formas distintas: 

 

1- Estipular um único design válido para todos, aplicando por exemplo o 

desenho de portas suficientemente largas que permitam a passagem de 

todos, independentemente das dimensões físicas dos utentes, se está 

numa cadeira de rodas ou se transporta qualquer peso; 

 

2- Delinear uma variedade de produtos que preveja todos os utilizadores, 

como por exemplo, diversos tamanhos de sapatos, 

 

3- Prever acessórios que se ajustem a um design original, como por 

exemplo, a cadeira de transporte de crianças para o automóvel; 

 

4- Desenhar um produto adaptável a várias dimensões, exemplificando o 

caso de uma cadeira com altura ajustável. 

 

 Diversidade Perceptiva: normalmente os problemas relativos a este tipo de 

natureza, com excepção da cegueira, passam despercebidos à maior 

parte da sociedade, o que inconscientemente leva à discriminação deste 

grupo em questão. É fundamental ter-mos consciência desta parcela de 

utilizadores aquando da concepção de espaços físico/ambientais, pois 

num caso simples como a leitura do itinerário de um autocarro pode exigir 

um grande esforço às pessoas com visão reduzida. 

 

  Diversidade Motora: embora já se sinta uma certa sensibilidade em criar 

um meio físico para todos, estes ainda relacionam os problemas de 

natureza motora com os utilizadores de cadeira de rodas ou os que usam 

canadianas. Contudo, é importante não esquecer que este grupo de 

utilizadores é bem mais alargado e que, apesar de serem menos visíveis 
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são igualmente problemáticos. Podemos referir, por exemplo, o caso das 

pessoas que andam devagar e que, necessitam de mais tempo para 

atravessar a rua nos sinais de trânsito. Numa outra situação, especificamos 

as pessoas que tenham problemas de mobilidade que afectam os 

membros superiores, podem não ser capazes de alcançar certos objectos, 

como por exemplo, um interruptor a uma determinada altura. 

No entanto, as escolhas de certos designs não são as opções mais 

acertadas, pois de uma forma inconsciente, continua-se a favorecer um 

determinado grupo em detrimento de outro, basta mencionar um caso 

muito comum nos nossos espaços: as escadas rolantes são óptimas para 

pessoas que denotem alguns problemas de mobilidade nos membros 

inferiores, mas por outro lado são um obstáculo para utilizadores em 

cadeira de rodas. 

 

 Diversidade Cognitiva: os problemas advindos desta natureza, 

contrariamente ao que se julga muitas das vezes, não dependem da 

deficiência de aprendizagem ou demência mental, podendo muitas das 

vezes resultarem dos efeitos do stress e da depressão. 

Alcançar boas sugestões sensoriais, passa pela aplicação de uma boa 

sinalética que, possibilite uma percepção fácil, não deixando o utilizador 

confuso ou desorientado. 

 

 Diversidade Demográfica: destacando a imigração como um dos 

fenómenos da actualidade, denota-se que a população europeia tende 

para a globalização cultural, devendo portanto, todas as cidades eleger 

dispositivos que, permitam a integração de um ou um grupo de indivíduos, 

qualquer que seja a sua cultura, permitindo-lhes as mesmas oportunidades 

e direitos. No entanto, a polémica que rebentou recentemente na Europa, 

mostra uma França inflexível na aceitação de grupos ciganos búlgaros ou 

numa outra situação idêntica, a proibição do uso da Burka e do Niqab em 

locais públicos deste país. Em resposta, a comissária para a justiça e para 

os direitos dos cidadãos, teceu várias criticas ao governo francês, 

chegando a comparar esta situação com o que verificou durante a 

segunda Guerra Mundial.   
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1.2. Evolução do Homem em relação às práticas de lazer. Construção de uma 

Cultura  

 

 

“A grande qualidade da espécie 

humana foi a de romper com suas 

próprias limitações: um animal frágil, 

provido de insignificante força física, 

dominou toda a natureza e se 

transformou no mais temível dos 

predadores. Sem asas, dominou os 

ares; sem guelras ou membranas 

próprias, conquistou os mares. Tudo isto 

porque difere dos outros animais por 

ser o único que possui cultura.”  

                                                                                            (Laraia, 2001: 24) 

 

Durante as suas vivências, o Homem confrontou-se com diversas 

realidades que dificultaram a compreensão do meio onde estava inserido, entre 

elas a natureza. 

Desafiando a sua inteligência e a sua curiosidade, o Homem procurou 

desviar-se da sua natureza para se entregar à sua humanização. A partir daí e 

como resultado da interpretação do meio em que estava inserido, o Homem 

recriou uma segunda dimensão: a cultura.  

 

“O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de 

um longo processo acumulativo, que reflecte o conhecimento e a experiência 

adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada 

e criativa desse património cultural permite as inovações e as invenções”. (Laraia, 

2001: 45) 

 

 

 

  

Diagrama 1 – Processo de humanização 

Homem Natural 
Aprendizagem de 

geração em 

geração 

Homem Cultural 
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O Homem, ao transformar-se num ser cultural, enriquece a natureza, pois 

passa do estado natural ao estado cultural. Desta forma, está implícito que o 

Homem é diferente de todas as realidades e, percebendo isso, dá um significado 

às existências atribuindo-lhes utilizações e funções com as quais se relaciona. Isto 

porque o Homem pensa, socializa e manipula o mundo em que se insere. 

Sendo o Homem um ser em evolução, tem a necessidade ou a 

capacidade de viver em grupo, não por instinto, como ocorre com outras 

espécies, mas por vontade. Esta vontade de estabelecer relações leva o Homem 

a tentar cumprir as suas necessidades enquanto indivíduo e a procurar 

ultrapassar os seus medos do que já conhece e do que não conhece. 

Portanto, poderá afirmar-se que a cultura é gerada a partir das relações 

sociais que os indivíduos estabelecem entre si, através de um sistema simbólico 

de comunicação oral, sendo esta interacção fundamental para que o indivíduo 

seja compreendido e orientado no grupo em que está inserido. 

Segundo David Schneider, “Cultura é um sistema de símbolos e 

significados”(Laraia, 2001: 63). Para Max Weber, “o homem é um animal que vive 

preso a uma teia de significados por ele mesma criada” (Geertz, 1973: 15). De 

acordo com esta perspectiva, Geertz aponta que essa teia seja o que 

designamos por cultura. 

A linguagem, sistema de símbolos de um grupo, guarda em si a riqueza 

histórica de cada indivíduo. “Os investidores mais sérios encontram-se hoje 

convencidos de que a linguagem constitui o atributo humano distintivo por 

excelência” (Enciclopédia 5. Anthropos-Homem, 1985: 75). Percebemos aqui que 

a linguagem é a relação do Homem com todas as dimensões que o envolve, 

estando implícita em todos os bens culturais.  

Tornando-se num bem cultural, a linguagem funciona aqui como um 

mecanismo humano que torna possível a produção de uma sociedade. “ (...) a 

linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se o 

homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de 

comunicação oral.” (Laraia, 2001: 53) 

Desta forma, podemos afirmar que o Homem é um ser simbólico, pois os 

símbolos são dados adquiridos logo à nascença e perpetuam-se após a sua 

morte. Estes símbolos são, portanto, a base do pensamento que permitem 
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agregar as acções teóricas às acções práticas, sendo no seu conjunto, o 

alicerce da inteligência humana. Geertz resume:  

 

“A cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 

acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processo; ela é um 

contexto, algo dentro do qual eles (os símbolos) podem ser descritos de forma 

inteligível – isto é, descritos com densidade.” (Geertz, 1973: 24) 

 

 

 

 

 

 

“A cultura não se obtém com um labor obtuso e intensivo e é antes o produto da 

liberdade e da ociosidade exterior. Não se adquire, respira-se (…)” (Mann, s/d) 

 

Até aqui, entendemos que a cultura é tudo o que é produzido pelo 

homem e que o distingue do animal natural. Mas este conceito não é suficiente e 

para compreendermos o seu significado, temos que ir mais além. As reflexões 

sobre a cultura apresentaram durante gerações várias interpretações e 

significados, pois esta não diz respeito apenas aos ritos, crenças, costumes, mas a 

um conjunto de símbolos através dos quais o Homem procurou compreender e 

dar forma às suas experiências. 

O conceito de cultura tem sido abordado por diferentes autores ao longo 

da história da humanidade. Alguns apontam que a origem da palavra cultura 

encontra-se na língua latina, com a mesma raiz de cultus (cultivo e culto), 

derivando do verbo colo (cultivar), sendo aplicado a domínios diversos como os 

campos, as letras e a amizade. 

Segundo Laraia, é durante o século XVIII, que surge o termo alemão kultur, 

utilizado para simbolizar os aspectos espirituais, e o termo civilization, referindo-se 

às realizações materiais de um povo. 

  

Diagrama 2 – Evolução cultural do Homem 

Homem 
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símbolos 
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A síntese destes vocábulos surge com Edward Tylor, quando este define o 

termo inglês culture, como sendo um ”todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade". (Laraia, 2001: 25) 

Realça que a cultura é um facto natural e, como tal, visa a possibilidade da 

realização humana como cultura. Afirmava também que a diversidade cultural 

provinha da disparidade relativa aos estágios evolutivos de cada sociedade.  

O século XX foi marcado pelo relativismo cultural, tendo a concepção de 

Tylor impulsionado outros autores a renovar o conceito. 

Actualmente, esta concepção é interpretada por diferentes correntes de 

pensamento que, embora convirjam, não se contrapõem, portanto “uma 

compreensão exacta do conceito de cultura significa a compreensão da própria 

natureza humana, tema perene de incansável reflexão humana.” (Laraia, 2001: 

65) 

A cultura assume-se cada vez mais como um factor importante para o 

desenvolvimento das sociedades, pois é através dela que o Homem dá sentido 

às acções sociais.   

 

 

 

 

 

 

 

Progressivamente, o termo difundiu-se e passou a designar cada vez mais 

formas de lazer. Estas vivências de lazer assumem funções relacionadas com a 

quebra de rotina, com a recuperação de energias e a fuga dos problemas 

provenientes do trabalho. Nesta perspectiva, entende-se que existe uma 

dicotomia entre o lazer e o trabalho, em que o lazer passa a ser desenvolvido em 

função do trabalho.  

O Homem sempre tentou procurar ocupar os seus tempos livres com 

actividades recreativas que lhe transmitiam algum prazer. Com os vestígios 

arqueológicos deixados na idade da pedra, é possível observar que os objectos 

Diagrama 3 – Socialização do Homem 

Homem Sociedade 

 

Evolução cultural 
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criados pelo Homem, para além da função utilitária, mostravam também algum 

agrado na sua execução.    

Etimologicamente, a origem da palavra lazer deriva do latim licere/licet, 

tendo sido adoptada pela civilização romana significando “ser lícito, ser 

permitido, poder, ter direito”. Associando o lazer ao tempo livre, os romanos 

concediam aos escravos umas horas de lazer, livres das obrigações do trabalho, 

para as actividades voluntárias. 

O tempo sempre foi considerado um fenómeno natural, regido pelo dia, 

pela noite e pelo ciclo das estações. Mas com a Revolução Industrial, no século 

XVIII, a sociedade teve necessidade de intervalar as suas ocupações laborais, 

com algumas horas de descanso ou até para compensar as tensões provocadas 

pelo trabalho.   

Desta forma, o lazer abrange actividades que ocorrem num período de 

tempo livre, ao qual nos dedicamos, após a realização das necessidades da vida 

e das imposições do trabalho. Tal como nos indica o significado do termo, o lazer 

está associado à noção de liberdade e à permissão de algo, seja de diversão, 

de estudo ou de descanso.  

 
“Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 

seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para 

desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 

voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares e sociais”. (Dumazedier, 1976: 34)   

 

Estes momentos de lazer vivenciados pelo Homem estão relacionados 

com uma série de manifestações culturais de que pode usufruir tais como os 

teatros, os jogos, as bibliotecas, os parques, as músicas, as viagens, as pinturas, 

sendo marcas históricas e culturais, patenteando os gostos e as escolhas de 

cada indivíduo. 

 

“Nessa perspectiva, o lazer é uma criação humana que está em constante diálogo 

com as demais esferas da vida. Participa da complexa trama histórico - social que 

caracteriza a vida em sociedade, é um dos fios tecidos na rede humana de 

significados, símbolos e significações” (Gomes, 2008: 4) 
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Contudo, estas manifestações podem assumir várias interpretações, pois 

dependem de um determinado tempo/espaço, de um determinado contexto e 

da própria sociedade que as vivenciam.    

Para Gomes, o lazer compreende quatro factores que, relacionados entre 

si, caracterizam a vida em sociedade, sendo eles: (Gomes, 2008: 5)    

 

Tempo Corresponde à fruição do momento presente, não se limitando 

aos períodos institucionalizados para o lazer; 

Espaço/lugar Os indivíduos tentam transformá-lo em ponto de encontro para o 

convívio social; 

Manifestações culturais Correspondem às práticas culturais, detendo significados 

singulares para quem as vivencia; 

Atitude Relaciona-se com a expressão humana de significados da/na 

cultura. 

 

Tabela 2 – Factores caracterizadores do lazer 

 

Actualmente, com o aparecimento da globalização, os shoppings, a 

televisão e principalmente a internet, são tidas como novas formas de lazer, 

levando a um meio mais individualizado, ou seja, o indivíduo abdica dos espaços 

públicos, do convívio em sociedade e passa a ter um “lazer doméstico”.  

Estas novas vivências culturais leva-nos a reconhecer a importância das 

novas tecnologias, reflectindo-se em novas formas de sociabilidade. Adoptando 

o termo cibercultura como o lazer da pós – modernidade, este constitui a 

incorporação das tecnologias e as novas formas de relacionamento, de onde 

surge a necessidade da existência de um interface, o ciberespaço, que, através 

de ferramentas tais como os comunicadores instantâneos (msn, irc) e as redes 

sociais (hi5, facebook, orkut), permite obtermos novas formas de agregação 

social. Surgem, desta forma, comunidades virtuais que se organizam de acordo 

com os interesses em comum, possibilitando uma interactividade infinita e uma 

maior liberdade de escolha.  
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1.2.1. A importância do lazer na inclusão de pessoas com restrições 

  

 

“Toda a pessoa tem o direito de 

participar livremente na vida cultural 

da comunidade, de fruir as artes e de 

participar no progresso científico e de 

seus benefícios.” 

(Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

 art.º XXVII, alínea 1) 

 

Tal como temos vindo a mostrar, o lazer é o meio mais eficaz para a 

socialização, pois é o veículo para o desenvolvimento pessoal e social.   

A busca para a inclusão social através do lazer revela-se de extrema 

importância para a realização pessoal e para o contributo de uma nova cultura.  

A pessoa com algum tipo de restrição, seja ela sensorial, física ou 

cognitiva, pelas suas características, fica logo à partida isolada do meio em que 

está inserida por ser considerada incapaz, produtiva e potencialmente. O mesmo 

acontece em situações de lazer, em que para os mais preconceituosos, este tipo 

de pessoas em nada contribuem para a produção social. A pessoa com 

restrição deve relacionar-se de uma forma espontânea com o meio em que está 

inserida, participando nas várias actividades que a sociedade lhe proporciona, 

contribuindo desta forma para o seu desenvolvimento e para a sua inclusão. 

Todo o indivíduo tenta procurar a alegria, o conforto, a realização e o 

prazer, pois nenhum ser é acabado. Como tal, para que esta busca tenha um 

fundamento, é necessário que a pessoa com restrição ou não, esteja em 

harmonia com a sociedade em que está inserida, para conseguir obter um bom 

desenvolvimento individual.   

Porém, esta não é uma tarefa fácil. É necessário ultrapassar as barreiras 

sociais e culturais que dificultam a inclusão destas pessoas, propondo-lhes um 

ambiente harmonioso e um desenvolvimento completo.  

Quando se fala de pessoas com restrições, associa-se, de imediato, à 

necessidade de tratamentos especiais, de educação e saúde, deixando de 
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parte as questões relacionadas com o lazer, sendo apenas um meio de passar o 

tempo, ignorando o carácter inclusivo que este pode oferecer. 

Foi na década de 1950 que este campo do lazer se delineou quando, em 

alguns hospitais e centros de reabilitação, começaram a recrear-se programas 

de lazer para os seus pacientes, elaborados dentro da própria instituição, de um 

modo muito informal e coordenados por voluntárias e por equipas de 

profissionais. 

Não é necessário muito esforço para perceber que, quando as pessoas 

com restrições começaram a sair de casa e das instituições para usufruir do seu 

direito ao lazer e a recreação, depararam-se com a inacessibilidade à maioria 

dos locais: museus, restaurantes, cinemas, parques, teatros. 

É indispensável estar ciente da importância do lazer num processo de 

inclusão social. O lazer, seja do mais variado possível, para além de desenvolver 

o espírito de inter-ajuda, fomenta a capacidade criadora e o espírito de 

iniciativa. 
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1.3. Acessibilidade e Desenho Universal: um ambiente para todos 

 

 

“Contemplar cidades pode ser 

especialmente agradável, por mais 

vulgar que o panorama possa ser. Tal 

como uma obra de arquitectónica, a 

cidade é uma construção no espaço, 

mas uma construção a grande escala, 

algo perceptível no decurso de longos 

períodos de tempo” 

(Lynch, 2008: 9) 

 

 Parafraseando Lynch, o conceito de cidade tem vindo a evoluir ao longo 

do tempo, acompanhando as conquistas sociais e associando-se cada vez mais 

à questão das acessibilidades.  

Assumindo que os espaços públicos proporcionam o lazer e a socialização 

entre os indivíduos, torna-se cada vez mais notória uma maior mobilidade e 

autonomia por parte destes. No entanto, revela-se imprescindível que a cidade 

promova condições de acessibilidade, oferecendo opções de acesso e uso a 

todos os utilizadores. Teles resume: 

 

“Ser móvel é percorrer a nossa espantosa condição urbana, que é condição humana, 

porque o território, muito para além da sua vertente física, é uma imensa construção 

social. A cidade é, por excelência, o lugar onde o homem pode encontrar a sua 

maior e mais expressiva dimensão.” (Teles, s/d: 15) 

 

 Para designar um espaço acessível, é necessário que este seja de fácil 

compreensão por parte do indivíduo e que, ao mesmo tempo, lhe permita a 

participação em todas as actividades, devendo propiciar segurança, autonomia 

e conforto. 

Contudo, alguns espaços públicos denunciam ainda algumas 

incongruências relativamente a este conceito, revelando a existência de 

obstáculos que atrofiam o uso desses espaços e dificultam, em alguns casos, o 

impedimento da participação dos vários usuários nas diversas actividades de 
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lazer. Portanto, “uma imagem clara do meio ambiente é, assim, uma base útil 

para o crescimento do indivíduo”. (Lynch, 2008: 12) 

Ao observarmos estes espaços que compõem a cidade, denota-se que 

são frequentados por uma grande diversidade de utilizadores, sendo desta forma 

útil conhecer e compreender as necessidades e limitações de cada grupo 

usuário, percebendo aqui que os espaços podem ser restritos a indivíduos que 

não possuem qualquer tipo de deficiência. Logo, torna-se fundamental entender 

a diferença entre os dois conceitos: deficiência e restrição. 

A tabela que a seguir se apresenta é representativa de alguns tipos de 

utilizadores: (Valeri, 2006: 14) 

 

    

    

    

 

 

Segundo o Decreto de Lei Nº 38/2004, o termo pessoa com deficiência abrange:  

 
“aquela que, por motivo de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, de funções 

ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades 

específicas susceptíveis de, em conjugação com os factores do meio, lhe limitar ou 

dificultar a actividade e a participação em condições de igualdade com as demais 

pessoas”. 

 

Tabela 3 – Pessoas com restrições de mobilidade e deficiência 

Pessoa com carro de 

bebé 

Pessoa com 

deficiência visual com 

bengala 

Pessoa idosa Criança 

Grávida 

Pessoa com 

deficiência visual com 

cão-guia Pessoa obesa Pessoa com andarilho 

Pessoa anã 

Pessoa com 

muletas 

Pessoa com criança 

ao colo 

Pessoa em cadeira de 

rodas 
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A deficiência é vista de variadas formas e proporções, assumindo-se como 

permanentes ou temporárias dependendo das circunstâncias. No entanto, há 

uma ideia errada relativa ao conceito por grande parte da sociedade. A maioria 

assume que a pessoa em cadeira de rodas é a “verdadeira” pessoa com 

deficiência, pois esta é reforçada pelo símbolo que a identifica. (Imagem 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF)1, organizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), tem como 

objectivo adoptar uma linguagem padronizada entre os profissionais. A maior 

parte dos termos tende a gerar confusão sendo muitas vezes utilizados de uma 

forma errónea, sendo desta forma, imprescindível definir com clareza e precisão 

os termos apropriados para expressar os diferentes conceitos. Assim, a CIF define 

os seguintes termos: (CIF, 2004: 186-187) 

 

 Deficiência é uma perda ou anormalidade de uma estrutura do corpo ou 

de uma função fisiológica (incluindo funções mentais). Na CIF, o termo 

anormalidade refere-se estritamente a uma variação significativa das 

                                                             
1 Representa uma revisão da Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (ICIDH), publicada pela Organização Mundial de Saúde com carácter experimental 

em 1980. 

Imagem 4 – Pictograma representativo de local acessível 
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normas estatisticamente estabelecidas e deve ser utilizado apenas neste 

sentido. 

 Restrições na participação
 

são problemas que um indivíduo pode 

enfrentar quando está envolvido em situações da vida real. A presença 

da restrição de participação é determinada pela comparação entre a 

participação individual com aquela esperada de um indivíduo sem 

deficiência naquela cultura ou sociedade. 

 

Como exemplo, pode citar-se uma criança que não alcança o interruptor, 

por este se encontrar a uma altura adequada para adultos. Neste caso, não 

existe nenhuma deficiência mas sim uma restrição do ambiente. Numa situação 

contrária, pode-se indicar as pessoas com deficiência auditiva parcial que, ao 

utilizarem o aparelho de audição, deixam de ter um ambiente restrito. “Assim, 

restrição é o resultado da relação entre as condições do indivíduo e do 

ambiente, já que este pode limitar os seus usuários se não for projectado 

adequadamente”. (Bins Ely, 2006) 

Segundo a mesma autora, as restrições podem ser classificadas segundo 

quatro grupos, sendo elas: 

 

 Restrição sensorial: “(…) refere-se às dificuldades na percepção das 

informações do meio ambiente devido a limitações nos sistemas sensoriais 

(auditivo, visual, paladar, olfacto e orientação)”; 

 Restrição físico - motora: “(…) refere-se ao impedimento, ou às 

dificuldades encontradas em relação ao desenvolvimento de actividades 

que dependam de força física, coordenação motora, precisão ou 

mobilidade”; 

 Restrição psico – cognitiva: “(...) refere-se às dificuldades no tratamento 

das informações recebidas ou na sua comunicação através da produção 

linguística devido a limitações no sistema cognitivo”; 

 Restrições múltiplas: decorrem da associação de mais de um tipo de 

restrição, como é o caso de um idoso que, devido ao processo de 

envelhecimento, pode apresentar restrições sensoriais associadas com as 

restrições físico – motoras”. 
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Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de 2001 (INE), existem 

em Portugal 634 408 pessoas com deficiência, representando 6,1% da população 

residente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dados, associados ao crescente aumento da esperança média de 

vida e às taxas de sinistralidade rodoviária e no trabalho, apontam para um 

aumento de indivíduos com problemas de mobilidade. Estima-se que em 2040 a 

população portuguesa, com sessenta anos ou mais, ronde os 20,6%, sendo 

fundamental que as cidades estejam preparadas para esta alteração de perfil 

da população, para que estes possam desfrutar dos espaços da cidade com 

uma maior autonomia e independência. 

Frente a esta realidade, o arquitecto tem o dever de conhecer as 

incapacidades de todos os cidadãos, para elaborarem espaços acessíveis que 

garantam a participação de todos e, que ao mesmo tempo favoreçam as 

condições essenciais para a acessibilidade espacial. 

Considerando a diversidade humana na elaboração dos espaços, o 

arquitecto não deve ficar indiferente à multiplicidade de pessoas com 

necessidades especiais, ou seja, de todas aquelas que não correspondam aos 

padrões normalizados. 

Portanto, torna-se fundamental que se crie soluções para os diferentes 

espaços, renunciando as adaptações que, por vezes tornam os espaços 

deficitários, devendo estas ser consideradas em todas as fases de projecto. 

6,1% 

6,1% 

1,4% - Outra deficiência 

1,5% - Motora   

0,1% - Paralisia cerebral   

0,7% - Mental   

1,6% - Visual   

0,8% - Auditiva 

    
Sem deficiência            Com deficiência 

Diagrama 4 – População com deficiência e os tipos de deficiências, 2001 

93,9% 

 

 
6,1%   
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 Em termos legais, já se notam algumas acções por parte do Estado 

Português, “a pessoa com deficiência tem o direito e o dever de participar no 

planeamento, desenvolvimento e acompanhamento da política de prevenção, 

habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência” (D.L nº 

38/2004 de 8 de Agosto, art.º 9) 

 Com o Decreto-Lei 123/97, foram introduzidas normas técnicas que, 

visavam a eliminação de barreiras urbanísticas e arquitectónicas nos edifícios 

públicos, equipamentos colectivos e via pública. Contudo, este documento 

ainda apresentava algumas falhas técnicas e após a revogação deste, foi 

criado, a 8 de Agosto, o Decreto-Lei nº 163/2006 que, para além de corrigir as 

várias lacunas, veio aumentar as responsabilidades dos agentes envolvidos, bem 

como introduzir novas soluções.     

Assim, o arquitecto para além da aplicação de todas as normas deve 

acima de tudo, ter um papel de sensibilização para os problemas de mobilidade 

abrangendo toda a diversidade humana. 
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1.3.1. Orientação espacial: condição fundamental para a acessibilidade 

 

 

“A acessibilidade é um direito, não um 

privilégio" 

(Loughboroug, s/d) 

 

 Todo o indivíduo é parte integrante de uma sociedade e, como tal, possui 

direitos e obrigações. Mas para que esses direitos sejam praticados, há que ter 

em conta princípios básicos como a independência, a autonomia e a dignidade, 

devendo estes abranger toda a sociedade.  

Os espaços públicos da cidade são palco de variadas funções, entre elas 

a social e cultural, no entanto, não abrangem todos os indivíduos, segregando-os 

social e espacialmente.  

É evidente que os espaços públicos tendem a melhorar a qualidade de 

vida da população, no entanto, a presença de barreiras tende a limitar o 

espaço a todas aquelas que têm algum tipo de restrições.  

 

“Estas cidades não correspondem do ponto de vista físico, informativo e 

comunicacional às reais necessidades da sua população. Será necessário para a sua 

sustentabilidade a existência de percursos acessíveis, sem descontinuidades, que 

permitam a Todos, em condições de independência, conforto e segurança.” (Teles, 

2007: 62) 

 

Para Teles, a cidade não pode ter limites de mobilidade. Contudo, a 

realidade é outra, pois a cidade continua a excluir um grande número de 

utilizadores, com um conjunto de barreiras simples que tornam impossível o dia-a-

dia de muitos. Continua a ser visível por toda a cidade uma certa 

despreocupação na projecção de passeios, sendo estes muitas vezes 

interrompidos com mobiliário urbano e árvores mal posicionados, com falta de 

rebaixamento de acesso aos passeios e não adaptando os transportes e os 

acessos. 

Quando se fala em criar condições de acessibilidade espacial, ao 

contrário do que se pensa, não nos referimos apenas à deslocação. Ao 

pensarmos em barreiras, associamos a imagem de uma escada e de uma 

cadeira de rodas e, como solução, passamos a ter um desenho livre de barreiras 
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ao utilizarmos as rampas. No entanto, esta solução por vezes torna-se 

contraditória, pois só faz sentido se estas servirem de conexão do local onde 

estamos para onde queremos ir. De que adianta um espaço ser acessível do 

exterior, se este não corresponde igualmente às questões de acessibilidade 

espacial no seu interior? De que vale uma rampa de acesso a um espaço 

cultural, se este no seu interior, não está preparado para receber toda a 

multiplicidade de indivíduos? Por outro lado, as rampas nem sempre 

correspondem às normas estabelecidas, sendo estas muitas vezes comparadas a 

rampas de práticas de desportos radicais. (Imagem 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna-se cada vez mais notório que, a mobilidade com autonomia e 

segurança é um direito universal. Mas esta universalidade considera apenas o 

chamado homem médio, tornando-se válido somente para aqueles que se 

Imagem 5 – Rampa com inclinação exagerada 
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aproximam deste tipo. “ O homem é a medida de todas as coisas, das coisas 

que são, das coisas que não são, enquanto não são”. (Protágoras, 485 a 420 a.C.) 

 Mas na verdade, esse tipo padronizado não existe. É evidente que existe 

uma grande heterogeneidade entre os indivíduos, sendo por isso fundamental 

planear objectos e espaços que considerem esta realidade, em detrimento do 

“homem padrão”.    

 Deste modo, para um espaço ser acessível, não é só construir rampas, mas 

também, criar condições de oportunidades a todos sem excepção, isto porque 

estas condições estão relacionadas com o ambiente e não com o indivíduo. Um 

ambiente acessível favorece a todos, pois oferece melhor qualidade de vida e 

uma maior segurança. 

 O termo acessibilidade está cada vez mais associado ao conceito 

desenho livre de barreiras, sendo este definido como “a capacidade do meio 

edificado assegurar a todos uma igual oportunidade de uso, de uma forma 

directa, imediata, permanente e a mais autónoma possível.” (Gouveia, 2006) 

  

 

 

 

 

 Este conceito tem como objectivo simplificar a vida a todos os usuários, 

facilitando a utilização de um maior número de produtos, de comunicações e de 

espaços, de uma forma eficaz e que abranja toda a diversidade humana. 

Um ambiente torna-se desta forma acessível, quando adopta critérios de 

desenho universal, possibilitando uma vida independente. 

Como já foi referido anteriormente, a questão da acessibilidade não está 

apenas relacionada com à deslocação. Os aspectos culturais, políticos e sociais 

podem condicionar a acessibilidade. Num caso prático, podemos referenciar os 

espaços culturais, em que ao assumirmos que a cultura é para todos, estes 

devem ser acessíveis a todo o universo. Mas tal, na maior parte das vezes, não 

acontece, pois os preços que cobram na entrada tornam-se insuportáveis por um 

grande número de pessoas. Noutros casos, não estão preparados para receber 

estrangeiros ou, por exemplo pessoas cegas. Podíamos ainda enumerar muitas 

Diagrama 5 – Acessibilidade como meio de inclusão 

 
 

Desenho livre de 

barreiras 
Acessibilidade 

Diminui a 

desvantagem 
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outras situações. Mas o que importa aqui é incorporar os requisitos mínimos de 

acessibilidade a todos os espaços para que estes possam ser utilizados pelo maior 

número de indivíduos. 

Assim, um meio físico acessível deve ser: (CEA, 2003: 20-21) 

 

 

Respeitador 

Deve respeitar a diversidade dos utilizadores. Ninguém deve sentir-se 

marginalizado. A todos deve ser facilitado o acesso; 

Seguro 

Deve ser isento de riscos para todos os utilizadores. Assim, todos os 

elementos que integram um meio físico têm de ser dotados de segurança 

(evitar-se chão escorregadio, saliências, ter em mente as dimensões, etc); 

Saudável 

Não deve constituir-se, em si, um risco para a saúde ou causar problemas 

aos que sofrem de algumas doenças ou alergias. Mais ainda, deve 

promover a utilização saudável dos espaços e produtos; 

Funcional 

Deve ser desenhado e concebido de tal modo que funcione de forma a 

atingir os fins para que foi criado, sem problemas ou dificuldades. Por 

exemplo, seria absurdo criar um centro médico sem ter em conta a largura 

dos corredores que permitisse o cruzamento simultâneo de duas macas ou 

que as portas não dessem passagem a uma maca; 

Compreensível 

Todos os utilizadores devem saber orientar-se sem dificuldade num dado 

espaço e, por conseguinte, é fundamental: 

a. Uma informação clara: utilização de símbolos comuns a vários países, 

evitando as palavras ou abreviaturas da língua local que podem induzir em 

erro e conduzir a confusões; por exemplo, ao empregar-se a letra C nas 

torneiras, significa Frio (cold) em Inglês, mas Quente (caliente) em Espanhol 

(significado completamente oposto). 

b. Disposição dos Espaços: deve ser coerente e funcional, evitando-se a 

desorientação e confusão; 

Estético 

O resultado deve ser esteticamente agradável, o que provavelmente 

poderá agradar a um maior número de pessoas (tendo sempre presente e 

em mente os cinco pontos mencionados anteriormente). 

 
Tabela 4 – Aspectos a considerar para tornar um espaço acessível 

 

Um espaço acessível deve reunir todas as condições para garantir a 

inclusão espacial, oferecendo alternativas de uso a todas as pessoas. No 

entanto, é necessário avaliar as condições de acessibilidade.  

Segundo Bins Ely (2006), a acessibilidade abrange quatro componentes de 

estudo: orientação/informação, deslocação, uso e comunicação. 

 

 A orientação/informação está relacionada com a legibilidade e 

compreensão dos ambientes. Um ambiente é facilmente compreendido 

quando o seu utilizador consegue deslocar-se de forma autónoma a partir 

das informações nele presente (visuais, sonoras, arquitectónicas); 



ACESSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO: 

O pretexto de estudo para Nevogilde 

 

48 

 A deslocação corresponde às condições de movimento livre e seguro, 

garantidas em áreas de circulação por meio, por exemplo, da presença 

de corrimões e patamares em escadas e rampas, faixa exclusiva de 

mobiliário (livrando assim a circulação de obstáculos), entre outros; 

 O uso está relacionado com a participação efectiva e equitativa nas 

diversas actividades e equipamentos presentes nos ambientes. Esse 

componente é garantido a partir de características ergonómicas do 

mobiliário e equipamentos adequados aos usuários e de configurações 

espaciais que permitem a sua participação e presença; 

 A comunicação corresponde à facilidade de interacção entre utilizadores 

e com o ambiente e pode ser garantida a partir de configurações 

espaciais de mobiliários de estar ou de tecnologias assistidas, como 

terminais de informação computadorizados, para o caso de pessoas com 

problemas auditivos e de produção linguística.     

As cidades têm vindo a sofrer alterações significativas nas últimas 

décadas, fruto da crescente mobilidade urbana. Isto porque a sociedade actual 

possui novos estilos de vida o que conduz a uma realidade mais diversificada. Os 

núcleos residenciais e profissionais encontram-se distribuídos de uma forma mais 

dispersa, aumentando desta forma as distâncias a percorrer. 

É difícil afirmar que existem pessoas que nunca se sentiram desorientadas 

ou perdidas. A falta de atenção ou o simples facto de estar stressado é o 

essencial para que a informação não seja captada. Mas será que somos assim 

tão distraídos que não vemos a informação? Ou será que essa mesma 

informação está mal localizada ou, até mesmo sem sentido? Muitas vezes, a 

informação torna-se excessiva e confusa o que dificulta a percepção e a 

orientação por grande parte dos indivíduos.  

 A mobilidade constitui um dos elementos fundamentais para a liberdade 

pessoal, bem como para a igualdade de oportunidade, no que concerne à 

acessibilidade aos serviços sociais e colectivos.  

 No entanto, os espaços públicos continuam a crescer de uma forma 

desmesurada e, com eles, acrescem um conjunto de elementos que excluem o 

indivíduo, pois em muitos casos a percepção, a deslocação e a compreensão 
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são dificultados ou impedidos. Segundo Dischinger (2008), estes elementos são 

denominados como barreiras e podem ser divididos em três categorias: 

 

 As barreiras de informação (Imagem 6) estão associadas à legibilidade do 

espaço, sendo constituídos pelos elementos arquitectónicos, como as ruas 

e praças, pelos elementos de informação, como por exemplo as placas 

informativas, que muitas vezes possuem um excesso de informação e pelos 

elementos de informação verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As barreiras físicas (Imagem 7), sendo de origem arquitectónica, são as 

mais comuns e flagrantes, pois os elementos que as constituem impedem 

e dificultam a realização de actividades independentes. Este tipo de 

barreira pode ainda ser classificado em barreiras fixas e barreiras 

dinâmicas. As barreiras fixas são constituídas por elementos físicos 

construídos ou naturais que não se deslocam, como o mobiliário urbano, 

edificações, entre outros. Das barreiras dinâmicas, fazem parte elementos 

que permanecem durante um curto período de tempo, no mesmo local, 

como por exemplo, os veículos estacionados nos passeios, suportes 

informativos móveis, vendedores ambulantes, entre outros. 

  

Imagem 6 – Interdição a pessoa com deficiência 
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 As barreiras mentais (Imagem 8) estão relacionadas com a esfera social e 

dizem respeito à atitude.  Aqui, as relações humanas evidenciam as 

restrições dos indivíduos e não as suas habilidades, dificultando a sua 

participação e inclusão na sociedade. 

 

 

 

  

 

  

  

Imagem 7 – Mobiliário urbano mal posicionado 

Imagem 8 – Pessoa em cadeira de rodas impedida de passar 
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1.3.2. Design Universal: benefícios para todos 

 

 

"O homem razoável adapta-se ao 

mundo; o homem não razoável persiste 

em tentar adaptar o mundo a ele 

próprio. Por isso, todo o progresso 

depende do homem não razoável." 

(Shaw, 1856) 

 

 A espécie humana faz parte de um grupo bastante abrangente no que se 

refere às capacidades e conhecimentos. Desta forma, torna-se necessário criar e 

produzir ambientes, produtos e serviços que abranjam esta diversidade, onde 

participam crianças, idosos, pessoas com deficiência ou simplesmente uma 

pessoa que se encontre em desvantagem. Este conceito é designado por Design 

Universal.   

 

“O Design Universal ou Desenho para Todos visa a concepção de objectos, 

equipamentos e estruturas do meio físico destinados a ser utilizados pela generalidade 

das pessoas, sem recurso a projectos adaptados ou especializados, e o seu objectivo 

é o de simplificar a vida de todos, qualquer que seja a idade, estatura ou 

capacidade, tornando os produtos, estruturas, a comunicação/informação e o meio 

edificado utilizáveis pelo maior número de pessoas possível, a baixo custo ou sem 

custos extras, para que todas as pessoas e não só as que têm necessidades especiais, 

mesmo que temporárias, possam integrar-se totalmente numa sociedade inclusiva” 

(INR, s/d) 

 

 Esta nova visão teve a sua origem nos Estados Unidos da América, em 

Washington, na década de sessenta, com o objectivo de criar um conceito de 

desenho livre para todos, sem necessidade de adaptação para pessoas com 

deficiência. A finalidade é conceber qualquer ambiente ou produto 

independentemente do tamanho, idade e mobilidade de cada indivíduo. 

Design Universal, ao contrário do que se pensa, não está relacionado com 

dispositivos mecânicos ou electrónicos caros, mas sim com a simplificação dos 

produtos e dos ambientes. Esta concepção propõe apenas algumas mudanças 

ergonómicas, adoptando modelos inclusivos. (Imagem 9) 
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Contudo, importa aqui perceber que o primeiro passo para construir um 

espaço acessível é compreender as reais necessidades e dificuldades dos 

diferentes utilizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a realização de um ambiente ou produto que obedeça a estas 

características, o Design Universal estabelece os seguintes princípios: (INR, s/d) 

 

 Utilização equitativa: pode ser utilizado por qualquer grupo de utilizadores; 

 Flexibilidade de utilização: engloba uma gama extensa de preferências e 

capacidades individuais; 

 Utilização simples e intuitiva: fácil de compreender, independentemente 

da experiência do utilizador, dos seus conhecimentos, aptidões linguísticas 

ou nível de concentração; 

 Informação perceptível: fornece eficazmente ao utilizador a informação 

necessária, qualquer que sejam as condições ambientais/físicas existentes 

ou as capacidades sensoriais do utilizador; 

 Tolerância ao erro: minimiza risco e consequências negativas decorrentes 

de acções acidentais ou involuntárias; 

 Esforço mínimo: pode ser utilizado de forma eficaz e confortável com um 

mínimo de fadiga; 

Imagem 9 – Design Universal 
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 Dimensão e espaço de abordagem e de utilização: espaço e dimensão 

adequada para a abordagem, manuseamento e utilização, 

independentemente da estatura, mobilidade ou postura do utilizador. 

 

 Portanto, fica claro que o Design Universal não significa apenas fazer 

pequenos ajustes aos produtos e aos ambientes, mas sim criar soluções que 

possam abranger toda a universalidade de utilizadores. 

 Perante esta exposição, percebe-se que as bases da arquitectura 

vitruviana ainda continuam presentes na actualidade, (firmitas, utilitas e venustas) 

facilitando a construção de uma arquitectura acessível. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama 6 – Conceitos da arquitectura presentes no Design Universal 
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1.3.3. Tecnologias de informação e comunicação 

 

 

“(…) as novas tecnologias podem 

desenvolver a qualidade de vida das 

pessoas com deficiência até de uma 

forma melhor do que o faziam as 

tecnologias tradicionais” 

(CEA, 2003: 82) 

 

 As tecnologias de informação e comunicação fazem parte da estrutura 

da nossa sociedade, tendo evoluído de uma forma alucinante. Os meios de 

comunicação e informação que estávamos habituados, até há bem pouco 

tempo, como a televisão, o rádio, os jornais e o telefone, embora que ainda 

continuem a ter um papel preponderante, foram ultrapassados pelas novas 

tecnologias de informação. Esta evolução conduziu-nos à chamada sociedade 

de informação que, pela primeira vez, permitiu aceder às informações e 

comunicações, independentemente das limitações físicas e cognitivas de cada 

indivíduo.  

 Através desta tecnologia a que designamos de internet, qualquer pessoa, 

seja qual for as suas capacidades, físicas, mentais ou sensoriais, pode obter 

informações e comunicar com qualquer parte do mundo e em qualquer língua. 

 Como já foi referido, o acesso à informação abrange toda a diversidade 

humana, pois, através das ajudas técnicas adequadas, é possível que, as pessoas 

com restrições acedam à internet, como por exemplo, teclados em Braille, textos 

em línguas diferentes, opções de tamanho de letra e cor, entre outros.   

 No entanto, estas respostas parecem, à primeira vista, uma solução para 

todos os indivíduos. Mas, nem sempre é assim. A comunicação é um acto livre e, 

não temos a menor dúvida que as novas tecnologias impulsionaram a vida de 

todos os cidadãos com necessidades especiais. Contudo, estes adaptadores 

técnicos a que nos referimos não estão ao alcance de todos. Especificando uma 

pessoa com deficiência visual, questiona-se quanto custará um computador 

com a devida adaptação e como poderá esta aprender a manuseá-lo.   
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 Contudo, importa aqui perceber estas tecnologias de informação, no 

âmbito das acessibilidades, seguindo-se alguns indicadores: 

 

 

Tabela 5 – Dispositivos de tecnologia assistida 

 

 

 As tecnologias de informação e comunicação devem ser flexíveis de 

forma a funcionarem com os diversos dispositivos de tecnologia assistida, como 

os teclados alternativos, os sintetizadores de voz, entre outros, podendo estes 

auxiliar pessoas com vários tipos de deficiência. 

 Sendo a comunicação a chave das relações sociais, torna-se fundamental 

que os dispositivos, como a internet e telefone, se tornem acessíveis pois uma 

tecnologia de informação e comunicação inacessível pode fazer com que uma 

deficiência física se transforme numa deficiência social. 

 Criar condições de acessibilidade através das novas tecnologias de 

informação é um factor primordial, pois implica a participação de pessoas com 

necessidades especiais, construindo-se, desta forma, um painel mais uniforme 

sobre as questões das acessibilidades. 

  

 

 

Este símbolo gráfico é representativo dos sites considerados acessíveis. Tornar um site 

acessível pode ficar dispendioso. Contudo, se este for construído de raiz e, 

considerando as normas técnicas de usabilidade, este não irá acarretar custos 

adicionais significativos.   

 

 

O World Wide Web Consortium são directrizes que explicam como transformar um 

conteúdo de Web acessível a pessoas com deficiência. O objectivo principal é de 

tornar o conteúdo Web de mais fácil acesso para todos os utilizadores e, 

independentemente das limitações associadas à utilização. 

 

 

Os ReadSpeakers é um serviço de “voz na internet” que podem ser disponibilizados 

em qualquer conteúdo Web, potenciando a utilização por pessoas com 

capacidades sensoriais diminutas, transformando em voz todos os textos disponíveis 

on-line. 
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CAPÍTULO 2 – NORMAS E ENQUADRAMENTO EUROPEU DE ACESSIBILIDADE E 

MOBILIDADE. O CASO PORTUGUÊS 

 

 

“Um meio edificado acessível constitui 

elemento chave para o 

funcionamento de uma sociedade 

assente em direitos iguais, dotando os 

seus cidadãos de autonomia e de 

meios para a prossecução de uma 

vida social e economicamente activa” 

(CEA, 2003: 21) 

 

 

Neste capítulo 2, foi opção nossa, como o esboçamos na Introdução, 

reunir leis, normas e práticas relativo às acessibilidades e mobilidade. Todo o 

capítulo funciona como uma representação de normas e instituições europeias, 

bem como o que alterou em termos de legislação portuguesa, numa 

problemática que obriga a curto e médio prazo a modificar comportamentos. 

Razão pela qual e, servindo-nos do que Fernando Brandão Alves defende 

em “O espaço público urbano. Qualidade, avaliação e participação pública”, 

um conjunto comportamental de estrutural mudança, necessariamente para o 

arquitecto (se entendermos que em última estancia esse lhe estará reservado). 

Assim, e passamos a citar o mesmo autor: 

 

“A qualidade do espaço público urbano passa, necessariamente, pela sua liberdade 

de uso ainda que possam existir inúmeros constrangimentos que proíbem ou inibem os 

indivíduos de aí exercerem os seus direitos, ou seja, de porem em prática os diversos 

tipos de experiências que anseiam no espaço público” (Alves, 2005: 9) 

 

Na sequência da citação justifica-se plenamente o que resolvemos 

escrever em 2.5 e seus sub(sub) capítulos, fazendo aplicar as normas e leis aos 

percursos culturais acessíveis.   

Por último, ainda a terminar o capítulo, em breve apontamento, 

apresentamos as primeiras reflexões sobre acessibilidades, a partir da restrita 

amostra de quatro entrevistados.   



ACESSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO: 

O pretexto de estudo para Nevogilde 

 

57 

2.1. Conceito Europeu de Acessibilidade: CEA 

 

 O Conceito Europeu de Acessibilidade (CEA) tem como base a vida 

independente, sem obstáculos, de todos os cidadãos.  

 Esta concepção foi durante muito tempo direccionada apenas para as 

pessoas com deficiência. No entanto, percebeu-se que eram as próprias cidades 

e os espaços criados por elas que originavam a exclusão social para um grande 

número de indivíduos. 

   O CEA é uma ferramenta que tem como princípio ordenar os espaços 

para que estes se adaptem a todos os utilizadores, respeitando a identidade e os 

costumes de cada povo. 

 O conceito foi criado em 1996, após várias propostas e, embora não seja 

normativo, o CEA está traduzido em várias línguas, sendo uma referência para 

promover a acessibilidade. (Imagem 10)  

  Uma vez que o conceito assenta nos princípios do Design Universal, 

aplica-se a todos os ambientes e produtos, manifestando-se em espaços seguros 

e adequados que, possam ser usufruídos sem que haja uma distinção entre 

pessoas com e sem deficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, emergiu a necessidade de actualizar o CEA de forma a 

ajustá-lo à realidade do meio físico, tendo a nova versão sido apresentada em 

2003, a qual se mantém até a actualidade.  

  

Imagem 10 – Autonomia na acessibilidade 
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 Sendo que as barreiras arquitectónicas existentes constituem um grande 

obstáculo para a sociedade em geral, torna-se iminente a sua eliminação. Mas, 

para que este objectivo seja atingido, requer-se uma sensibilização por parte dos 

governos e por todos aqueles que desejem contribuir por melhores condições de 

acessibilidade.  

 No prolongamento desta concepção, foi criado, pelas Nações Unidas, o 

Fórum Europeu da Deficiência (FED), que cooperando com a Rede do Conceito 

Europeu de Acessibilidade (RCEA), desenvolveram o manual de assistência 

técnica sobre o Conceito Europeu de Acessibilidade. 

 
“ Esta publicação constitui um importante instrumento de sensibilização e formação 

para profissionais nos campos de design, planeamento e construção do meio 

edificado e, não só para organizações das pessoas com deficiência como para estas 

próprias.” (CEA, 2003: 8) 

 

 

Denote-se que tanto o FED como o RCEA trabalham em prol de “Uma 

Europa Acessível a Todos”, tendo como data alvo o ano 2010. 
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2.2. Enquadramento Legal em Portugal  

  

A aplicação das normas técnicas em Portugal está, actualmente, ao 

abrigo do D.L. n.º 163/2006, de 8 de Agosto que aprova o regime de 

acessibilidade aos edifícios que recebem público, revogando o D.L. n.º 123/97, 

de 22 de Maio. No entanto, a obrigação da sua aplicabilidade ainda suscita 

dúvidas que, a nosso ver, não faz qualquer sentido, face ao crescente número 

de pessoas com restrições. 

A par do regulamente vigente, surge o Guia – Acessibilidade e Mobilidade 

para Todos, como um apontamento ao decreto de lei presente. Tal como refere 

Teles,  

 

“(…) o GUIA tenta ser um instrumento clarificador da actual legislação em vigor, 

descodificando algumas questões menos lineares que a legislação, pela sua relativa 

extensão, lhe associa, por vezes, a necessária complexidade de conteúdo, poderá 

colocar”. (Teles, 2006: 16) 

 

 Desta forma, este manual procura ser uma ajuda técnica que auxilie todos 

os profissionais na concepção dos espaços públicos, de habitações e 

equipamentos colectivos.   

 Seguidamente, e para que as dúvidas não continuem a persistir, são 

apresentados os diferentes sectores onde devem ser aplicadas as normas 

técnicas, para a melhoria da acessibilidade das pessoas com deficiência: (D.L. 

n.º 163/2006 de 8 de Agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VIA PÚBLICA 

 

Percurso acessível 

 

 

 

 

 

 

Passeios e caminhos de peões 

Escadarias na via pública 

Escadarias em rampa na via pública 

Rampas na via pública 

Passagens de peões de superfície  

Passagens de peões desniveladas  

Outros espaços de circulação e permanência de peões   
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PERCURSO ACESSIVEL 

 

Alcance 

 

Altura livre 

 

Pisos e seus revestimentos 

Ressaltos no piso 

Portas 

Portas de movimento automático 

Corrimãos e barras de apoio 

Comandos e controlos 

 

 

Zonas de permanência   

Largura livre   

Objectos salientes   

Elementos vegetais   

Sinalização e orientação   

EDIFICIOS E 

ESTABELECIMENTOS EM 

GERAL 

Percurso acessível 

Átrios 

 

Escadas 

 

Ascensores 

Plataformas elevatórias 

 

 

 

 

 

 

Patamares, galerias e corredores   

Rampas   

Espaços para estacionamento de viaturas 

Instalações sanitárias de utilização geral 

Vestiários e cabinas de prova 

 Equipamentos de auto-atendimento 

 Telefones de uso público 

 Bateria de receptáculos postais 
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Diagrama 7 – Sectores onde devem ser aplicadas as normas técnicas 

EDIFICIOS, 

ESTABELECIMENTOS E 

INSTALAÇÕES COM 

USOS ESPECIFICOS  

 

 

 

Salas de espectáculos e outras instalações para 

actividades socioculturais 

Postos de abastecimento de combustível 

Disposições específicas  

 Edifícios de habitação – espaços comuns 

 Edifícios de habitação – habitações 
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2.3. Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos: REDE 

 

 A Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, também 

designada por REDE, foi um projecto lançado em 2003/2004 pela Associação 

Portuguesa dos Planeadores do Território (APPLA), no Âmbito do ano Europeu de 

pessoas com deficiência.  

 A REDE tem como objectivo a integração dos municípios que, interagindo 

com associações, instituições e planeadores do território, buscam alcançar um 

país mais acessível. 

 Com a criação deste projecto, a APPLA pretendia que Portugal se 

integrasse no plano europeu que, teria como objectivo o ano de 2010. Mas, por 

vários motivos, a sua aplicabilidade falhou.  

 

“(…) uma das razões pelas quais não tem sido possível tornar a Cidade acessível num 

período curto de tempo, tem a ver, justamente, com aspectos relacionados com o 

grau de complexidade urbana. Acrescem os problemas inerentes a áreas 

consolidadas onde existem edifícios antigos de valor arquitectónico e de património 

classificado, e ainda, áreas urbanas de morfologia e de malha mais apertadas” (Teles, 

2006: 65) 

 

 No entanto, não era exequível pensar numa reestruturação das cidades e 

vilas na sua totalidade, mas sim fazê-lo de forma parcelar, abrangendo uma 

maior diversidade de funções e oferecendo maiores condições de 

acessibilidade, que seriam mais tarde desenvolvidas em todo o município. 

 É evidente que esta questão parte da sensibilidade dos profissionais 

envolvidos nas intervenções urbanas. É fundamental que estes tenham um maior 

conhecimento da matéria, podendo desta forma haver um maior rigor na 

execução nas áreas de intervenção. 

 Segundo a REDE, devem desenvolver-se as seguintes acções nas áreas de 

intervenção: (Teles, 2006: 66) 

 

▪ Passeios devidamente dimensionados em largura e altura de lancil, 

sempre que possível;  

▪ Rebaixamento regulamentar dos passeios nas passagens de peões, com 

ranhuras que as distingam dos de acesso às garagens;  

▪ Promover a tendencial continuidade e legibilidade do espaço público;  
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▪ Revisão da localização de elementos de mobiliário urbano e sinalética 

vertical que constituam obstáculos físicos à circulação;  

▪ Estabelecimento de espaços reservados a deficientes nos parques de 

estacionamento público, correcto dimensionamento e sinalização destes;  

▪ Colocação de sinais acústicos na semaforização urbana;  

▪ Tendencial acessibilidade aos edifícios públicos que sejam da 

responsabilidade autárquica;  

▪ Promover reuniões com as empresas de transporte público colectivo para 

promover, tendencialmente, a adaptação dos veículos utilizados;  

▪ Inclusão no Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo de 

medidas regulamentares de “cidade e vilas para todos” para que novas 

intervenções urbanas sejam “sensíveis” a esta matéria;  

▪ Sem prejuízo de outras acções, não especificadas nas alíneas anteriores, 

que, em concordância, a autarquia e o grupo de trabalho entendam por bem.  

 

Em 2006, a REDE assinou um protocolo com a Design For All Foundation, 

com a intenção de juntos, melhorarem os problemas de mobilidade. 

O Design For All Foundation (DFAF), foi desenvolvido em Barcelona por 

Francesc Aragall em 1995, tendo este conceito servido de directriz para o CEA e 

utilizado por várias empresas. 

 Esta fundação tem como principais objectivos promover, divulgar e 

desenvolver o Design para Todos a todas as empresas e instituições que estejam 

ligadas à modificação do ambiente, tendo em conta a diversidade humana. 
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2.4. Plano Nacional de Promoção de Acessibilidade: PNPA 

 

O Plano Nacional de Promoção de acessibilidade (PNPA) é um 

documento estruturado e sustentado na Estratégia de Lisboa, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº9/2007, para a criação de acessibilidades 

no meio físico edificado, nos transportes e nas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) e tecnologias de apoio (TA) a todos os cidadãos sem 

excepção. 

Depois de promulgado o D.L nº 38/2004, de 18 de Agosto, em que referia 

no art.º 3, alínea d) a incumbência ao Estado de promover “ uma sociedade 

para todos através da eliminação de barreiras e da adopção de medidas que 

visem a plena participação da pessoa com deficiência”, o PNPA procede à 

sistematização de um conjunto de medidas que proporciona às pessoas com 

mobilidade condicionada, ou com dificuldades sensoriais condições iguais às dos 

restantes cidadãos.    

Este plano irá desenvolver-se em dois períodos distintos: o primeiro 

decorrerá até 2010, sendo as medidas previstas a desenvolver para o segundo 

período equacionadas neste mesmo ano, na sequência de uma avaliação e 

proposta para implementação futura, decorrendo de 2011 a 2015. 

Para a elaboração deste documento, estipularam-se princípios e 

objectivos que pretendiam a sua aplicação durante o seu período de 

implementação, 2006-2015. (INR, s/d) 

O PNPA assentou nos seguintes princípios: 

 

 Igualdade de oportunidades: todos os cidadãos devem ter acesso aos 

serviços da sociedade, nomeadamente, habitação, transporte, cultura, 

recreio, saúde, educação e emprego; 

 Vida independente: todos os cidadãos devem poder exercitar livremente 

as tomadas de decisão sobre a sua vida e participar activamente da vida 

da comunidade; 

 Participação: todos os cidadãos devem ter formas de conhecer e 

influenciar as decisões políticas de forma directa e a cada momento; 

 Integração: todos os cidadãos devem poder viver integrados na sua 

comunidade e participar activamente nos diversos domínios da 

sociedade. 
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O PNPA estabeleceu linhas de orientação para alcançar os objectivos que se 

seguem: 

 

 Sensibilizar, informar e formar; 

 Assegurar a acessibilidade no espaço público e no meio edificado; 

 Promover a acessibilidade nos transportes; 

 Apoiar a investigação e a cooperação internacional; 

 Fomentar a participação; 

 Garantir a aplicação e o controlo. 

 

Contudo, para esta exposição, interessa abordar apenas as questões de 

acessibilidade no espaço público e no meio edificado que recebe público, 

tendo sido estabelecidas as seguintes acções: 

 

- Espaço público: 

 

 Garantir que no espaço público do meio urbano exista uma rede de 

percursos acessíveis que interligue todos os principais equipamentos e 

serviços urbanos; 

 Assegurar que os espaços públicos construídos de novo ou que sejam 

objecto de intervenções de remodelação sejam totalmente acessíveis; 

 Disponibilizar apoio à realização de intervenções nos espaços públicos 

cujas características específicas impeçam a realização de soluções 

convencionais (por exemplo, centros históricos); 

 Garantir a acessibilidade às interfaces de mobiliário urbano electrónico, 

nomeadamente ATM e telefones públicos, o acesso via Internet, 

designadamente assistido através da Rede Pública de Espaços Internet; 

 

- Edifícios públicos: 

 

 Garantir a acessibilidade aos edifícios públicos e aos edifícios que 

recebem público; 

 Dotar os edifícios com atendimento de público de sistemas de 

informação adequados a todos os utentes (por exemplo, informação 

sonora e visual); 

  



ACESSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO: 

O pretexto de estudo para Nevogilde 

 

66 

- Acesso à informação e aos serviços electrónicos: 

 

 Garantir a existência de formatos alternativos, acessíveis, de 

informação utilizada por pessoas com necessidades especiais 

utilizados em orientação e mobilidade; 

 Incentivar o acesso à informação sobre produtos e serviços 

disponibilizados em estabelecimentos de atendimento ao público e 

garantia de acesso aos meios de pagamento. 

 

Assim, compete ao Instituto Nacional para a Reabilitação, INR, que 

juntamente com o Plano de Acção para a Integração das Pessoas com 

deficiência ou Incapacidade, PAIPDI, divulgar, acompanhar e dinamizar o 

cumprimento do Plano. 
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2.5. Aplicação das normas e leis aos percursos culturais acessíveis. O caso 

português 

 

2.5.1. A reconfiguração dos Espaços Culturais 

 

A cultura, como já referimos, é a melhor forma dos homens estabelecerem 

relações entre si e definirem os seus valores e significados. Portanto, para que a 

sociedade construa e assegure os seus costumes, condutas e referências 

históricas, a cultura deve estar ao alcance de todos. 

O acesso à informação e ao conhecimento é um direito do homem. Mas 

para que isso se verifique, é necessário criar espaços que sejam capazes de 

oferecer à sociedade em geral condições de acessibilidade, 

independentemente da capacidade, da idade e da classe social. 

Um espaço cultural pode ser entendido como um local onde o indivíduo, 

independentemente das suas capacidades, possa criar, inventar e experimentar, 

devendo esses espaços propiciar a aproximação e a convivência, contribuindo 

para a inclusão.  

Contudo, pensar em espaços culturais, remete-nos logo para a ideia de 

modelos de museus, bibliotecas ou centros culturais. Mas um espaço cultural 

pode ser muito mais do que isso.   

Milanesi define os espaços culturais como locais de informação, onde as 

pessoas encontram informações úteis para o seu quotidiano. Logo, um espaço 

cultural é um espaço onde decorrem, ou podem decorrer, actividades culturais, 

podendo ser uma praça, uma rua, um jardim, uma fábrica, uma sala de 

exposições, entre outros. Segundo o mesmo autor, os espaços culturais são 

definidos por três objectivos fundamentais: ” informar, discutir e criar”. (Milanesi, 

2003: 172-180) 

 

 

 

 

 

 

 

  
Diagrama 8 – Objectivos fundamentais dos espaços culturais 

 

Espaço Cultural 

 
Informar 

 
Discutir 

 
Criar 
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 O conceito destes espaços tem evoluído ao longo dos tempos, tendo sido 

a década de oitenta a charneira para as novas tendências. 

 Tal como refere Cenni (1991), os grandes museus foram passando aos 

poucos de instituições sóbrias e silenciosas, antigos armazéns de História e de 

Arte, a exposições interactivas, tornando-se a grande moda dos novos espaços 

culturais. Nos Estados Unidos, eles “parecem competir com a Disneylândia, com 

atractivos sonoros e visuais estimulando os visitantes que passam a vê-los como 

uma alternativa de diversão que provoca sensações.” (Cenni, 1991: 176)   

 O autor refere ainda que no Japão as grandes lojas promovem exposições 

de arte nas suas próprias instalações e que, nos Estados Unidos, alguns museus 

colocam em exposição obras nos saguões dos shoppings.  

 Cenni diz que, na actualidade, qualquer hall de um banco é chamado de 

centro cultural, qualquer sala é considerada uma galeria, pois o que importa 

aqui é a frequência do público e o consumo dos bens culturais, e não 

propriamente os conteúdos culturais propostos. 

 No entanto, estes espaços podem tornar-se complexos, quando queremos 

efectuar um trajecto e não conseguimos chegar ao fim. Isto porque a maioria 

dos espaços são confusos, não pelas características arquitectónicas, mas pelas 

funções que exercem.   

 Torna-se importante entender quais as melhores opções dos indivíduos, 

para a definição dos percursos, ou seja, o wayfinding. Segundo Almeida, o 

wayfinding define-se como: 

 
“ Um conjunto de pistas constituídas por elementos visuais, auditivos e tácteis, ou 

outros, que permitem às pessoas movimentarem-se no espaço de maneira segura e 

informada. Percorrer um edifício onde este conjunto de pistas não seja adequado ou 

suficiente torna-se uma experiência perturbadora e stressante". (Almeida, 2006) 

 

  Entretanto, o conceito evoluiu para uma aplicação mais genérica que 

possibilitava aos utilizadores entender a organização dos espaços, conseguindo 

traçar o seu percurso, tornando-se um instrumento fundamental para a 

arquitectura, para o design e para a ergonomia, pois, para além da concepção 

de sinalética e pictogramas, diz respeito à interacção dos indivíduos com os 

diferentes espaços.  

  Neste novo conceito, denominado por Orientação Intuitiva, está implícito 

o uso de sinalética, por ser a mais visível e a mais reconhecida, mas não é a 

única. (Almeida, 2006)  
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 A sinalética (Imagem 11) é um conjunto de sinais direccionais e 

informativos de um local. Como tal, devem ser pensados e entendidos 

como um conjunto, e não como um somatório de diferentes sinais. A 

sinalética deve ser compreensível, adequando o tipo e a dimensão do 

suporte e da mensagem a cada situação. Devem também ser utilizadas 

cores fortes e gráficos simples para identificar as diferentes áreas ou 

funções;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A informação (Imagem 12) deve estar disponível e ser facilmente acessível 

em todo o local quer seja num edifício ou num espaço urbano. De modo a 

identificar claramente os pontos de informação, os espaços devem prever 

toda a universalidade de utilizadores. Por exemplo, ter informação em 

Braille ou sonora, nos elevadores para facilitar as pessoas com baixa visão;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 11 - Sinalética 

Imagem 12 – Informação em Braille 
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 A arquitectura de um edifício ou de um espaço urbano (Imagem 13) tem 

de ser minimamente perceptível no que respeita às funções e à 

distribuição dos diferentes espaços. Os próprios elementos arquitectónicos 

ou de decoração também pode funcionar como uma forma de 

identificação dos espaços, pois o tratamento de imagem dos vários 

espaços pode ajudar, por exemplo, a distinguir o que é público do que é 

privado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com refere Alves, são as necessidades, as expectativas e a 

participação activa das pessoas na criação e manutenção dos espaços públicos 

que constituem a base social desses mesmos espaços.    

 

“Ainda que a qualidade de vida das pessoas dependa da integridade do ambiente, 

elas dão valor a muitos outros aspectos do ambiente que não se ligam à simples 

sobrevivência física, tais como as qualidades estéticas e culturais da área e 

envolvente onde vivem ou trabalham, bem como a outros valores que não dizem 

respeito ao ambiente, mas à envolvente sócio-económica da sua vida, como sejam, 

as oportunidades de progresso pessoal e de vida comunitária, cultural e social, as 

actividades recreativas, entre tantos outros”. (Alves, 2005: 7) 

  

Imagem 13 – Espaço urbano com indicação das funções 
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Segundo o mesmo autor, a utilização do espaço público circunscreve-se 

em cinco dimensões/direitos no espaço que “garantem o equilíbrio e a liberdade 

de uso do espaço:” (Alves, 2005: 10) 

 

 
FACTORES CONCEITO OBSTÁCULOS 

Direito de acesso 

(Físico, visual, simbólico) 

            *        **          *** 

Possibilidade de entrar nos 

espaços; propriedade básica 

dos usos dos espaços. 

 

*Portões, sebes, sinalética e 

informação escrita; 

**Má visibilidade e má 

informação; 

***Presença de indivíduos ou 

elementos associados ao 

perigo. 

 

 

Liberdade de acção 

Possibilidade de pôr em 

prática actividades desejáveis/ 

sustentáveis, visando a partilha 

e o respeito pelos direitos dos 

outros utilizadores. 

 

Desajustada configuração 

física do espaço público e dos 

seus elementos; 

Ausência ou desadequação 

de regulamentos; 

Ausência de conforto físico e 

psicológico.  

 

 

Direito de fruição 

Direito de desfrutar um espaço, 

por um indivíduo ou grupo de 

indivíduos, para determinadas 

actividades. 

 

Incapacidade do espaço 

acolher as actividades 

socialmente mais desejáveis; 

Ausência de anonimato e de 

intimidade por desadequação 

do desenho dos sub-espaços e 

seus elementos; 

Desadequação do mobiliário 

urbano.  

 

 

Transformação/alteração 

Possibilidade de um lugar 

evoluir e mudar ao longo do 

tempo; significado complexo 

por ocorrências também 

complexas. 

 

Incapacidade para a ocorrer 

actuações didácticas e 

aventureiras;  
Desadequada articulação dos 

espaços; 

Diferenciação dos espaços e 

dimensionamento insuficiente. 

 

 

Direito de propriedade 

Exercício do direito de 

propriedade; grau de controlo 

absoluto ou relativo por parte 

do proprietário. 

 

Pode induzir interferências 

negativas nos direitos inerentes 

às quatro qualidades; 

Implicações fortes entre 

transformação e direito de 

propriedade. 

 

 

Tabela 6 – Dimensões humanas do espaço público 
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Contudo, o direito ao espaço nem sempre garante a sua liberdade de 

uso, pois como se viu no quadro anterior, este expõe um conjunto de obstáculos 

que proíbem ou inibem os indivíduos de exercer o seu direito ao espaço. Torna-se 

desta forma, indispensável contornar estes constrangimentos que, na maioria das 

vezes, depende do planeamento e do desenho urbano, pois estes são 

fundamentais para o bem-estar e qualidade do cidadão. 

Para que um percurso seja acessível (Imagem 14), a trajectória deve ser 

contínua, desobstruída e sinalizada para que uma pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida possa circular de forma autónoma e segura. Um percurso 

acessível deve assentar nos seguintes princípios: (Passafaro, 2003: 16) 

 

 Acessibilidade: as vias devem prever a mobilidade e acessibilidade a 

todos os usuários, assegurando e garantindo o acesso principalmente a 

pessoas idosas, com deficiência e com mobilidade reduzida; 

 Segurança: os passeios, os caminhos e as travessias devem ser projectadas 

e implementadas livres de riscos de acidentes, minimizando-se os conflitos 

provenientes da instalação de infra-estruturas, de mupis, do tráfego de 

veículos e das edificações; 

 Rotas acessíveis: é necessário conceber rotas contínuas e integradas por 

convenientes conexões entre os destinos, incluindo as habitações, os 

equipamentos e serviços públicos, os espaços públicos, o comércio, o 

lazer, entre outros; 

 Fácil utilização: a via e o espaço público devem ser projectados de forma 

a encorajar a utilização das rotas acessíveis, bem como facilitar os 

destinos; 

 Aspectos estéticos e harmónicos: o desenho da via pública deve 

resguardar os aspectos estéticos e harmoniosos do seu entorno, incluindo 

espaços como praças, jardins, parques e áreas para pedestres; 

 Diversidade de uso: o espaço deve ser projectado para o aproveitamento 

máximo dos benefícios, redução de custos de implantação e 

manutenção, facilitando a integração aos diversos modos de transporte e 

mobilidade urbana. 
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Porém, é essencial analisar os diferentes elementos que integram os 

diferentes meios para se poder adaptar o design dos espaços e dos serviços às 

necessidades criadas pela diversidade humana.   

Quando falamos em ambientes físicos acessíveis, estão implícitos os 

espaços abertos, os transportes, os edifícios públicos, a habitação e os serviços 

públicos de informação. Mas para esta abordagem não iremos considerar os 

transportes e a habitação, pois estes não são considerados espaços culturais. 

  

Imagem 14 – Modelo de via pública acessível, segura e de fácil utilização 

Saída de veículos com 

segurança para 

pedestres 

Largura adequada 

de travessia 
Raio de curvatura de 

esquinas adequada 

Área de 

visibilidade 

nas esquinas 

Rebaixamento para 

passagem de veículos 

Faixa de 

retenção 

Ciclovia 

Recuo nas 

esquinas 

Sinalização com 

legibilidade na via  

Pontos de embarque 

livres de interferências  
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2.5.2. Espaços Abertos 
 

2.5.2.1. Passeios 
 

Os passeios correspondem ao espaço da via pública que se destina a 

circulação de peões e, para que estes sejam acessíveis “ deve existir uma 

relação funcional entre todos os elementos que os integram, como o mobiliário, 

veículos e esplanadas de café, porque qualquer elemento mal posicionado 

pode constituir um obstáculo intransponível para algumas pessoas.” (CEA, 2003: 

52) 

Estes espaços da via pública (Imagem 15) podem ser diferenciados em 

três conjuntos funcionais, dependendo do perfil da rua: (Ubierna, 2005: 125) 

 

 Áreas de acesso: correspondem às zonas de acesso aos edifícios; 

 Áreas livres ou pedonais: correspondem às zonas centrais livres de 

obstáculos ou barreiras, destinadas à circulação de peões; 

 Áreas exteriores: correspondem às zonas próximas da faixa de rodagem, 

onde são instalados os elementos de iluminação, sinalização vertical, 

mobiliário urbano, vegetação ou árvores. 

   

 

 

 

  

Imagem 15 – Passeio acessível 

Área de acesso Área livre Área exterior 
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Os passeios devem corresponder às necessidades de todos os utilizadores, 

especialmente a pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, devendo 

propiciar segurança e tranquilidade na circulação. Estes espaços da via pública 

facilitam o encontro entre pessoas e a interacção social, logo é necessário 

adequar as dimensões dos passeios para se puder acomodar o maior número de 

pessoas, sendo recomendado uma largura mínima de um metro e meio. 

Contudo, os passeios ainda albergam um conjunto de elementos que é 

necessário ter em consideração para se puder evitar alguns constrangimentos na 

circulação, podendo estes serem divididos em dois grupos: elementos urbanos 

comuns e mobiliário urbano. (CEA, 2003: 54) 

 

1. Dos elementos urbanos comuns, fazem parte todos aqueles que se projectam 

acima da superfície da rua: 

 

 Entradas de garagem: devem estar niveladas com a superfície do passeio 

para se evitar quedas; 

 Sarjetas: o design não pode permitir que, por exemplo, o pé de uma 

criança ou as rodas de uma cadeira de rodas fiquem presas nos 

respectivos interstícios; 

 Lancis: devem ter uma altura máxima de doze centímetros, de forma a 

permitir que uma pessoa com mobilidade condicionada facilmente o 

transponha;  

 Rebaixamento dos passeios: o seu traçado deve permitir vencer a cota 

entre o passeio e a faixa de rodagem, tendo como objectivo alcançar a 

passadeira devendo esta ser sinalizada no passeio através de um 

pavimento táctil; 

 Rampas e escadas: sendo a mobilidade vertical um dos principais 

problemas das pessoas com dificuldades de deslocação, estes são os 

elementos mais utilizados para superar os desníveis dos diferentes 

ambientes. Na continuidade de um percurso, deve ser evitado 

interrupções e, sempre que as condições topográficas do terreno não a 

permitam, deve ser prevista a colocação de umas escadas combinadas 

com uma rampa;  
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2. Dos elementos de mobiliário urbano, fazem parte todos aqueles que estão 

colocados nas ruas e nos passeios com o objectivo de servirem o público: 

 

 Elementos de protecção em praças e ruas pedonais: estes elementos, 

apesar de evitarem o estacionamento indevido nos passeios, podem 

tornar-se um perigo para as pessoas com incapacidade visual, devendo a 

sua aplicação ser apenas em situações estritamente necessárias; 

 Sinalização vertical e semáforos: apesar de estes constituírem um espaço 

diminuto, podem representar um obstáculo às pessoas com incapacidade 

visual, devendo estes ser posicionados na área exterior do passeio. Os 

semáforos, por sua vez devem ser equipados com um sinal acústico, 

devendo este ser facilmente distinguido dos sons envolventes; 

 Iluminação pública: deve possibilitar a percepção de obstáculos, de 

forma a garantir uma deslocação segura e uma maior orientação, “mas 

também deve, promover hierarquias e lógicas de percursos, valorizar 

espaços, monumentos e edifícios”; (Caldeira, 2009: 66) 

 Vegetação e arborização (Imagem 16): estes elementos beneficiam os 

ambientes funcional e esteticamente, pois “permite articular e modelar 

espaços desproporcionados e ilegíveis, (…) diversificar e dinamizar 

espaços monótonos e sem identidade, (…) proporcionar a privacidade, a 

intimidade ou o convívio” (Alves, 2005: 29), devendo estes ser posicionados 

na área exterior do passeio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 16 – Vegetação na área exterior do passeio 
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 Bancos: constituem um elemento importante do mobiliário urbano, 

devendo estes estar colocados a uma altura certa que permita os 

indivíduos sentar-se e levantar-se sem dificuldade. Estes também 

propiciam o descanso, especialmente às pessoas idosas, bem como as 

relações sociais;   

 Parquímetros: estes elementos devem prever que os utentes nem sempre 

dispõem de moedas, devendo estes ser também de fácil utilização; 

 Paragens de transportes públicos (Imagem 17): a sua localização deve ser 

efectuada em espaços que tenham uma dimensão adequada para 

garantir uma melhor mobilidade. Deve ser feita paralela à circulação da 

via, não constituindo um obstáculo na área livre da circulação pedonal. 

Para melhores condições de acessibilidade, podem ser aplicadas soluções 

de desenho, como por exemplo a criação de plataformas sobrelevadas 

nas zonas de paragem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contentores de lixo e papeleiras: devem ter uma altura adequada, para 

que as pessoas com problemas de mobilidade e alcance, não depositem 

o lixo fora do respectivo recipiente. Estes elementos devem ser colocados 

preferencialmente em zonas com muita circulação pedonal e em zonas 

de alguma concentração de pessoas, como por exemplo nas paragens 

de transportes públicos;  

 Fontes ou bebedouros: estes elementos fazem parte das áreas de lazer, de 

descanso e de algumas áreas de circulação pedonal. O seu design e 

Imagem 17 – Paragem de transporte público livre de obstáculos 
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altura devem permitir a sua utilização por todos os usuários sem excepção 

e, a sua localização deve ser em áreas livres permitindo um fácil acesso;    

 Cabines telefónicas: o seu design e altura devem garantir a sua utilização 

por todas as pessoas, devendo ser previsto cabines com várias alturas; 

 Marcos de correio: estes elementos devem ser colocados em áreas de 

fácil acesso e visibilidade e, preferencialmente integradas em edifícios ou 

muros. A sua altura também deve ser a mais adequada para permitir o 

alcance de todos os utilizadores; 

 Quiosques e bancas (Imagem 18): estes elementos devem ser pontuais e, 

conforme as necessidades do local, ser facilmente visíveis e livres de 

obstáculos. Quando são colocadas nos passeios, devem garantir a sua 

aproximação e boa mobilidade para permitir, por exemplo, que uma 

pessoa em cadeira de rodas possa aproximar-se;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mupis: ou mobiliários urbanos para informação são expositores de 

publicidade, sendo estes cada vez mais frequentes nas cidades. A sua 

colocação deve ser moderada e de forma a não constituir um obstáculo 

visual e, normalmente, aparecem associados a outros mobiliários urbanos 

como é o caso das paragens de transportes públicos;  

 Elementos ornamentais: destes elementos fazem parte as esculturas, os 

bustos, a arte urbana, entre outros, devendo estes ser colocados para que 

seja permitido a sua observação ou identificação por parte de uma 

pessoa com problemas visuais.   

Imagem 18 – Quiosque facilmente visível e livre de obstáculos 
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2.5.2.2. Áreas de recreio e lazer 

 

 Os parques, jardins e praças são espaços dedicados às actividades, ao ar 

livre, de lazer, de recreio e de estar, bem como para a contribuição para o 

equilíbrio ambiental. Estas actividades “estão sempre condicionadas pela 

qualidade da concepção geral do espaço onde se desenvolvem, pelo seu 

dimensionamento, equipamento e pormenorização, pela proximidade e 

acessibilidade às residências (…).” (Alves, 2005: 33) 

 Estes espaços devem ser atractivos, confortáveis e flexíveis e estimular o 

desenvolvimento das actividades e dos usos. Segundo Alves, estes espaços 

podem distinguir-se em: (Alves, 2005: 35) 

 

 Espaços de recreio para os mais jovens (Imagem 19): implica conhecer as 

carências e anseios pessoais, culturais e sanitários da população e do 

próprio país, trilhando o caminho da pedagogia, da partilha social e da 

satisfação de cada um; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espaços para actividades culturais e recreativas: neste tipo de espaços, as 

exigências incidem na articulação física desejável às restantes actividades 

recreativas devidamente enquadradas por cenários urbanos estimulantes 

e evocativos para a expressão cultural no meio público; 

 

 Espaços de reserva e de desafogo: estes espaços constituem um 

instrumento preventivo na expansão de núcleos habitacionais 

Imagem 19 – Parque da Música, Parque das Nações 
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consolidados ou de pólos terciários concentrados e não só à instalação 

nómada de algumas actividades, como à regularização micro – climática 

ao admitir-se aí a presença de espécies vegetais diversas;   

 Espaços para transição, separação horizontal e vertical: estes 

desempenham um papel imprescindível para a harmonia funcional do 

domínio público. Os elementos de separação horizontal podem ser 

relvados, largos, espelhos e linhas de água, entre outros. Para os elementos 

verticais, podem ser sebes, muros, vedações, entre outros. 

 Espaços para instalações de infra-estruturas de abastecimento público: 

estes elementos devem focar as suas exigências na localização, nas 

características de implementação e articulação das redes públicas aos 

demais elementos construídos, mas essencialmente ao nível da superfície 

do solo; 

 Espaços para circuitos de bicicletas, patins ou outros (Imagem 20): com o 

desenvolvimento dos desportos radicais, o espaço público urbano vê-se 

confrontado com a necessidade de dar resposta a uma utilização mais 

diversificada das actividades mas que, ao mesmo tempo, tenha um 

carácter versátil uma vez que os interesses e as modas da população 

mudam constantemente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Espaços para circulação mista: este tipo de espaço está reservado a 

peões e veículos, podendo ser de três tipos: aqueles onde predomina o 

movimento pedonal, aqueles em que o movimento de peões e de 

veículos coexistem com a mesma incidência de direitos e aqueles em que 

predomina o tráfego de veículos motorizados;  

Imagem 20 – Espaço para bicicletas, Parque das Nações 
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 Espaços em galerias, arcadas, terraços, mezzanines, pátios e pisos térreos 

vazados: estes espaços tiveram ao longo dos tempos um tratamento 

especial quer com a estrutura física, quer com as condições naturais do 

meio, sendo estes espaços privilegiados de circulação, de transição, de 

abrigo, de estar, de desenvolvimento do comércio e de articulação física 

e funcional. 

 

No entanto, para se assegurar uma acessibilidade plena, há que considerar 

alguns aspectos fundamentais:  

 

Nos parques infantis: (CEA, 2003: 59) 

 

 Deve ser previsto vedações seguras para evitar que as crianças fujam 

para as estradas; 

 Deve ser previsto a criação de um espaço para crianças muito pequenas, 

onde possam brincar com segurança; 

 Deve instalar-se bancos nestes recintos para que os adultos possam vigiar 

os filhos a brincar. 

 

Quanto aos espaços com maiores dimensões e com diferentes serviços, deve-se 

considerar: 

 

 Nas entradas, um mapa que indique a localização dos vários serviços, 

actividades ou equipamentos, assim como o horário de abertura das 

instalações; 

 Os roteiros devem interceptar-se e cruzar-se para permitir que as pessoas 

troquem facilmente de itinerário; 

 Os recintos devem respeitar a diversidade de crianças; 

 As áreas de recreio devem garantir a segurança das crianças, tendo em 

conta que estas necessitam e desejam experimentar sensações novas; 

 Os materiais utilizados na construção não devem tornar-se perigosos em 

caso de sofrerem danos; 

 O mobiliário urbano deve ser colocado em locais acessíveis e de forma a 

não constituir um obstáculo para a circulação; 

 Nas zonas destinadas ao descanso, a vegetação deve permitir a sombra 

no Verão e a entrada de sol no Inverno; 
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 Devem ser considerados os factores de higiene relativamente à presença 

de animais de estimação; 

 Nos recintos que não encerrem à noite, deve ser previsto a sua limpeza 

para evitar que as crianças brinquem com objectos deixados ao acaso. 

 

Nos parques, praças e jardins: (Caldeira, 2009: 80-82) 

 

 Deve ser previsto estacionamentos para pessoas com mobilidade 

condicionada, devendo estes estar devidamente sinalizados, terem as 

dimensões mínimas estabelecidas e localizarem-se o mais próximo possível 

do acesso pedonal; 

 Deve existir pelo menos um percurso acessível que ligue às paragens dos 

transportes públicos e às zonas de estacionamento; 

 Deve ser previsto escadas e rampas, quando existe diferenciação de 

cota; 

 Deve o pavimento ser resistente, estável, antiderrapante e regular para 

não constituir um obstáculo; 

 É recomendável a colocação de zonas de descanso, quando os 

percursos forem muito extensos e também em áreas verdes e nas zonas de 

resguardo, tranquilas e afastadas dos ruído do trânsito; 

 Deve ser garantido a sombra e a boa iluminação, nas áreas de recreio e 

de descanso. 
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2.5.3. Edifícios públicos 

 

Nestes edifícios, tal como o nome indica, os serviços disponíveis são 

destinados ao público, logo devem ser totalmente acessíveis. Segundo o 

Conceito Europeu de Acessibilidade, há alguns aspectos a ter em consideração: 

(CEA, 2003: 70-75)  

 

 Entrada: deve ser ao nível da rua ou, quando não for possível, deve ser 

previsto a colocação de uma rampa; 

 Informação sobre o interior do edifício: deve existir na recepção um mapa 

que revele a funcionalidade do edifício, os serviços disponíveis, o número 

de pisos, bem como a localização de rampas, escadas e saídas de 

emergência; 

 Sistemas de apoio e/ou assistência personalizada; 

 Elevadores: devem ter espaço suficiente e serem equipados com 

informação visual, táctil e sonora. 

 Rampas: devem ter uma inclinação leve e harmoniosa; 

 Corredores: devem ser suficientemente largos para permitir o cruzamento 

simultâneo de pessoas; 

 Portas: devem ser suficientemente largas, permitindo que qualquer um as 

atravesse; 

 Sanitários: deve ser previsto um número suficiente de sanitários em cada 

piso com espaço para cadeira de rodas, sistemas de alarme e todos os 

acessórios acessíveis tanto para pessoas de estaturas diferentes como 

para as que tenham capacidade de manobra diferenciada; 

 Evacuação em caso de emergência: devem ser previstas alternativas de 

fuga e protecção contra o fogo bem como formas de o detectar seja, 

através de alarmes visuais ou sonoros, e que estes estejam situados em 

várias partes do edifício como sanitários, cafetaria, gabinetes, entre outros;  

 Sinalética: os sinais informativos como setas direccionais e pictogramas 

devem ser claros e descrever os serviços que integram, devendo-se evitar 

o uso de novos designs que podem causar confusão. A sinalética dirigida 

a pessoas com deficiência visual deve igualmente acompanhar toda a 

informação disponível; 
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 Iluminação: deve ser suficiente e posicionada de forma a constituir um 

guia dos percursos disponíveis; 

 Paredes: devem estar livres de obstáculos para que os cegos se orientem 

ao longo das mesmas; 

 Elementos perigosos: alguns elementos decorativos, grandes espelhos, 

tapetes que não estejam fixos, superfícies reflectoras, entre outros, podem 

constituir um perigo se não forem bem concebidos, instalados ou 

referenciados; 

 Nos cinemas, teatros e salas de concerto: 

- A bilheteira deve estar a uma altura suficiente que permita que todas a 

utilizem; 

- Deve ser previsto espaços para cadeira de rodas (Imagem 21), um 

sistema de indução que permite o som ser difundido em FM e um sistema 

sonoro transmitido para pessoas com deficiência visual; 

- Todos os eventos públicos devem incluir tradução simultânea para a 

língua local, língua estrangeira e língua gestual. 

 

         

  

Imagem 21 – Espaço reservado a cadeira de rodas 
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2.5.4. Serviços Públicos de Informação 
 

Tal como já foi referido anteriormente, os avanços das novas tecnologias 

conduziram-nos à chamada sociedade da informação. Embora os jornais, a 

televisão, a rádio e alguns serviços telefónicos continuem a desempenhar um 

papel importante na divulgação da informação, actualmente qualquer pessoa 

com computador ligado à internet pode obter informação sobre qualquer 

assunto, proveniente de qualquer lugar e em qualquer língua.  

Além disso, estas novas tecnologias já se encontram de tal modo 

desenvolvidas que já é possível que qualquer pessoa, sejam quais forem as 

capacidades mentais, físicas ou sensoriais, pode aceder à mesma informação 

através de teclados em Braille, motor de busca para pessoas com deficiência 

visual, sintetizadores de voz/som, informação escrita, textos em línguas diferentes, 

opções para mudanças do tamanho das letras ou da cor de fundo, entre outras. 

Conforme o CEA, existem já directrizes internacionais, directivas Europeias 

e regulamentos nacionais com o objectivo de tornar acessíveis os sites do 

Governo: (CEA, 2003: 80) 

 

 O acesso à Rede não deve ser dificultado pelas características do 

computador; 

 As imagens devem ser devidamente descritas; 

 As dimensões das letras e os contrastes de cor devem ser considerados; 

 Os gráficos animados devem ser evitados como motores de busca porque 

as pessoas com deficiência visual não os conseguem ler; 

 Deve ser possível voltar à página inicial – Home Page – sem ter de utilizar os 

botões do motor de busca; 

 A língua utilizada deve ser clara, e fácil de compreender por todos; 

 Deve existir um índex detalhado dos diversos serviços existentes na Rede 

Web.  
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2.5.5. Espaços Culturais contra a exclusão social 
 

Os espaços culturais ocupam um lugar primordial na sociedade actual e, 

como tal, devem oferecer a todos os usuários a possibilidade de beneficiar de 

todos os direitos e de cumprir alguns deveres que lhes são associados.  

 
“Uma sociedade inclusiva vai bem além de garantir apenas espaços adequados para 

todos. Ela fortalece as atitudes de aceitação das diferenças individuais e de 

valorização da diversidade humana e enfatiza a importância do pertencer, da 

convivência, da cooperação e da contribuição que todas as pessoas podem dar 

para construírem vidas comunitárias mais justas, mais saudáveis e mais satisfatórias.” 

(Sassaki, 1997: 165) 

 

O ano internacional do deficiente, em 1981, veio preconizar a criação de 

planos de acção que instituíssem a igualdade de oportunidades, reabilitação e 

prevenção de deficientes (Imagem 22). Tendo como lema a “participação e 

igualdade plenas”, têm surgido directivas e criado condições de inserção social 

e reivindicando o direito à cultura, ao lazer, à educação e à informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo a nossa sociedade cada vez mais heterogénea torna-se 

imprescindível criar condições de acessibilidade para todos de igual forma, pois 

cada indivíduo é único e como tal, cada um acarreta consigo as suas limitações 

e frustrações que o meio encerra.   

No entanto, é importante perceber quais as condições de acesso nos 

espaços culturais, pois como já foi referido anteriormente, a acessibilidade não 

diz respeito apenas a questões de mobilidade.  

Imagem 22 – Sociedade inclusiva 
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Referindo Dodd e Sandell, entende-se que para a definição dos critérios 

de acessibilidade nos espaços culturais é necessário expor os seguintes 

parâmetros: (Dodd e Sandell, 1988: 14) 

 

Que tipo de Acessibilidade Problematização 

Física 
Existem barreiras arquitectónicas? 

Sensorial 
Existe adaptabilidade para pessoas com deficiência sensorial? 

Intelectual 
Estão adaptados para pessoas com poucos conhecimentos 

prévios e com dificuldades de aprendizagem? 

Económica 
Os preços das entradas são excessivos para pessoas com baixos 

rendimentos? 

Emocional 
Os funcionários estão preparados para lidar com a diferença e 

com a deficiência? 

Informação 
A informação/publicidade chega aos novos públicos? 

Cultural 
Os espaços são interessantes para certos públicos?  

 

Tabela 7 – Critérios de acessibilidade 

 

Perante esta realidade, é visível que existe um grande número de 

fragilidades que podem condicionar o acesso a estes espaços, sendo desta 

forma crucial reunir todas as condições para que o acesso seja pleno.  

Mas estes factores não são isolados, pois são condicionados por questões 

como a informação, a mobilidade, a segurança e a experiência. 

 

 

 
  

Diagrama 9 - Domínios de intervenção para a criação de espaços culturais 

 INFORMAÇÃO 

(Saber que o espaço existe) 

 CONFORTO 

(Sentir-se bem) 

 MOBILIDADE 

(Chegar, entrar e mover-se) 

 CONHECIMENTO 

(Compreender e experimentar) 
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2.6. Os quatro entrevistados: as primeiras reflexões sobre acessibilidade  
 

Ao longo destes capítulos, temos vindo a aprofundar referências teóricas 

sobre o tema acessibilidade em espaços culturais, onde actualizamos 

conhecimentos e contextualizamos informações para a realização do caso de 

estudo. Porém, para tornar os dados mais coerentes, optou-se por tentar 

perceber como é que estes espaços são vivenciados por um grupo específico de 

utilizadores. 

Tal como já foi referido anteriormente, dos espaços culturais fazem parte 

todos aqueles que de uma forma directa, ou indirecta servem a sociedade nas 

mais diversas actividades culturais. Importa aqui referir que não foi escolhido 

nenhum local em concreto, mas sim todos os espaços em geral que abranjam 

estas funcionalidades.  

A nossa experiência, nestes tipos de espaços, nem sempre nos expõe às 

realidades e dificuldades que estes meios nos possam transmitir. Portanto, e para 

que se possa ter dados reais quanto às condições de acessibilidade, optou-se 

por realizar entrevistas a pessoas que apresentem algum tipo de dificuldade em 

deslocar-se, orientar-se e utilizar equipamentos existentes no ambiente. Estas 

entrevistas funcionam mais como um testemunho e não para valores estatísticos, 

pois optou-se por entrevistar apenas quatro pessoas com diferentes percepções 

e dificuldades. As questões foram realizadas às seguintes pessoas: 

 

 Utilizador em cadeira de rodas: por revelar dificuldades físico-motoras de 

deslocação e restrições relativas ao uso de equipamentos devido a 

limitações de alcance e força; 

 Utilizador idoso: por revelar restrições múltiplas, sensoriais e físico-motoras e 

dificuldades em orientar-se e obter informações devido à baixa visão e 

dificuldade em deslocar-se, por caminhar lentamente devido a falta de 

equilíbrio; 

 Utilizador com baixa visão: por revelar dificuldades em obter informações e 

em utilizar alguns equipamentos, em consequência da pouca percepção 

que tem do ambiente; 

 Utilizador surdo-mudo: por revelar dificuldades em obter informações e 

comunicar, bem como em utilizar equipamentos, devido às suas limitações 

sensoriais.  
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Após concluídas as entrevistas, pudemos observar quais as reais 

necessidades e dificuldades de pessoas com algum tipo de restrições no que se 

refere às questões de acessibilidade nos diferentes ambientes. Em seguida, serão 

apresentadas as ilações daí resultantes, conforme as componentes da 

acessibilidade.  

Relativamente à orientação, as principais dificuldades apresentadas pelos 

utilizadores, reflectem-se na falta de sinalização que dificulta as tomadas de 

decisão e, quando esta existe, por vezes, torna-se imperceptível.  

De um modo geral, nos equipamentos culturais, os diferentes sectores não 

estão devidamente identificados e pode-se observar também a ausência de 

sinalização táctil que indique a localização dos diferentes ambientes. O utilizador 

de cadeira de rodas referiu que, em muitas situações, sente dificuldades em 

visualizar as placas informativas, pois como se encontra numa posição sentada, 

as pessoas de pé impedem a sua visualização, referindo ainda que essas mesmas 

informações deveriam, opcionalmente ser colocadas no pavimento. Já para o 

utilizador com baixa visão refere que a informação sonora é muito importante, 

pois não tem um bom ângulo de visão.      

Os corrimões e as escadas, normalmente, não apresentam informação 

táctil e visual que indique o seu início e fim. Observou-se também que os sites na 

internet, correspondentes aos diferentes espaços culturais, não apresentam 

programas adaptados para pessoas com restrições visuais e auditivas. 

Em relação à componente deslocação, verificou-se que são vários os 

obstáculos apresentados pelos utilizadores. Nos espaços públicos urbanos, os 

aspectos mais críticos recaem nos passeios e, tal como refere o utilizador em 

cadeira de rodas, “os passeios são muito largos num local e muito estreitos 

noutros”. Em muitos casos, quando não têm a presença de veículos estacionados 

sobre estes verifica-se uma certa irregularidade, onde são frequentemente visíveis 

buracos e a presença de rampas de acesso a garagens integradas nos próprios 

passeios.  

As rampas de acesso, tanto em espaços públicos urbanos bem como em 

espaços públicos, não satisfazem o acesso aos diferentes ambientes. O utilizador 

em cadeira de rodas refere que em 90% das situações tem de pedir ajuda para 

conseguir vencer os desníveis.  
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As vagas de estacionamento têm as dimensões recomendáveis para 

pessoas com restrições, no entanto, por vezes não existe rampas no passeio para 

o acesso ao edifício.    

Nas questões relacionadas com o uso, os diferentes utilizadores têm uma 

visão positiva em relação aos diferentes ambientes. Contudo, ainda sentem uma 

certa dificuldade no manuseamento, devido aos novos designs apresentados por 

alguns elementos do mobiliário urbano, como é caso de bebedouros, tal como 

refere o utilizador idoso. 

Constata-se também a inexistência de balcões de atendimento com uma 

altura adequada, assim como instalações sanitárias com as dimensões 

recomendáveis, para os utilizadores de cadeiras de rodas. 

Denota-se também uma falta de informação táctil, com indicação de 

preçários bem como a indicação nas cadeiras de cinema/teatro/auditório da 

numeração das fileiras.    

Relativamente à comunicação, as principais dificuldades incidem no 

utilizador surdo-mudo, evidenciando-se a ausência de funcionários capacitados 

(interpretes de linguagem gestual) para atenderem pessoas com restrições 

auditivas, tanto no balcão de atendimento como nos restantes ambientes. 

Verifica-se também, ausência de sistemas de sonorização assistida ou intérpretes 

de linguagem gestual nos teatros/cinemas/auditórios.  

De um modo geral, estes utilizadores não frequentam com a regularidade 

que gostariam os diferentes espaços culturais, pois estes ainda não apresentam 

condições de acessibilidade que permita utilizá-los de uma forma autónoma e 

segura.    

As descrições detalhadas das questões colocadas encontram-se 

sintetizadas e organizadas numa tabela apresentada na íntegra em anexo, a fim 

de possibilitar uma melhor compreensão quanto às questões de acessibilidade 

nos espaços culturais.   
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CAPÍTULO 3 – APRESENTAÇÃO DE TRÊS EXEMPLOS COM SIGNIFICADO EM PROL DA 

ACESSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO 

 

 

“(…) não basta a natureza criar 

indivíduos altamente inteligentes, isto 

ela o faz com frequência, mas é 

necessário que coloque ao alcance 

desses indivíduos o material que 

permita exercer a sua actividade de 

uma maneira revolucionária.” 

(Laraia, 2001: 47) 

 

 

Reservamos a este capítulo, a selecção de três exemplos, que para nós, e, 

com pertinente significado ajudaram à compreensão do que teoricamente 

procurávamos, e, que no momento de projectar, facilitaram a justificar a nossa 

opção. 

Devidamente localizadas, mas, sem sequência temporal, colocamos em 

primeiro lugar nesta apresentação, o Pavilhão do Conhecimento, integrado no 

excelente plano que melhorou a face da Lisboa Oriental, devolvendo uma parte 

da cidade aos cidadãos. 

O ser português, o ter sido vivenciado na altura (Expo-98), sendo 

adolescente e tornado a visitar agora, foi motivo suficiente para começar por 

aqui, sabendo nós, que o empreendimento em termos cronológicos deveria ser 

apresentado em segundo lugar. 

A justificação do segundo exemplo a apresentar, temporalmente é o 

empreendimento mais recente, e, ainda não está terminado. Trata-se da Cidade 

da Cultura, em Santiago de Compostela. A riqueza do projecto em si, e, o que já 

é visível observar no terreno, levaram-nos à sua escolha, e, em sequência da 

localização, está, também, mais próximo de nós.  

O terceiro e último exemplo, aliás, o primeiro em contextualização 

temporal, é o Parque La Villette, Paris, que pela qualidade do projecto a da sua 

concretização, se oferece perante nós como um caso de sucesso a replicar.  
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 Para a elaboração deste capítulo, ressalvamos desde já, que só 

conhecemos in loco o primeiro exemplo seleccionado. Quanto ao localizado em 

Santiago de Compostela e em Paris, o conhecimento é virtual, mas, 

suficientemente atractivo para compreender que são referências fundamentais 

e a visitar, na melhor oportunidade. 

O texto apresentado para os três exemplos segue, fielmente, a pesquisa 

feita na Web, acusando desde já, o débito aos seguintes sites: 

 

http://www.pavconhecimento.pt/ accao_edu/ne/apoios.asp; 

http://www.cidadedacultura.org/proxecto/index.php?txt=os_edificios&lg =gal 

http://www.villette.com/fr/ 

 

 Somente em último subcapítulo fazemos a análise comparativa dos três 

exemplos, sendo estes apresentados caso a caso e, descritivamente. 
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3.1. Localização dos exemplos de referência 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pavilhão do Conhecimento – Lisboa, Portugal 

 

 Cidade da Cultura – Santiago de Compostela, Espanha 

 

 La Villette – Paris, França 

  

200 Km 

Imagem 23 – Mapa de localização dos exemplos de referência 
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Pavilhão do Conhecimento 

La Villette 

Cidade da Cultura 
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3.2. Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva 

 
 

“Diz-me e eu esquecerei. Ensina-me e 

eu lembrar-me-ei. Envolve-me e eu 

aprenderei.” 

(Provérbio chinês) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Pavilhão dos Conhecimentos – Ciência Viva, Alameda dos Oceanos 2 

1. Oceanário de Lisboa 

2. Parque Vale do Silêncio 

 

 

 

A escolha da localização do Pavilhão do Conhecimento surgiu como 

parte integrante da Expo 98 dedicada aos Oceanos, sendo este espaço 

conhecido na altura por “Pavilhão do Conhecimento dos Mares”, evidenciando 

a relação do Homem com os Oceanos ao longo dos tempos. 

O Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva é, na actualidade, um museu 

interactivo de ciência e tecnologia que visa fazer da Ciência um instrumento útil 

para todos, fazendo parte integrante e central da Rede de Centros Ciência Viva, 

uma iniciativa nacional para a cultura científica e tecnológica.    

  

Imagem 24 – Localização do Pavilhão do Conhecimento 

 

 

 

 
1 

2 

200 m 
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O programa Ciência Viva tem com princípios orientadores o envolvimento 

da comunidade científica e da escola para melhorar a educação dos cidadãos, 

promovendo, desde 1996, as seguintes linhas de acção: 

 

 Apoiar e financiar projectos experimentais nas escolas; 

 Criar uma rede nacional de centros interactivos de divulgação científica; 

 Organizar campanhas nacionais de divulgação científica. 

 

Projectado pelo atelier J. L. Carrilho da Graça e com concepção 

expositiva do atelier ARX, o Pavilhão do Conhecimento (Imagem 25) está aberto 

ao público desde 25 de Julho de 1999 e pretende ser, a par com os outros 

espaços envolventes, um núcleo de interesse e um pólo atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva tem com principal objectivo 

estimular o conhecimento científico bem como a divulgação da cultura 

científica e tecnológica entre os cidadãos.  

Este espaço abriga exposições e actividades temáticas, no campo da 

física, da matemática e da tecnologia que, através de módulos interactivos, 

permite ao visitante explorar de uma forma activa, descontraída e lúdica. Para 

além das exposições temáticas, o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva 

desenvolve diversas acções de divulgação científica e outras de carácter 

educativo.   

Imagem 25 – Exterior Pavilhão do Conhecimento 
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Distribuído ao longo de 4 000 m², o Pavilhão do Conhecimento, construído 

em betão branco, é composto por dois pisos e é constituído por um volume 

vertical que lembra a ponte de um navio, sendo nesta massa de betão 

escavada uma praça de onde surge uma rampa ascensional. Actualmente, 

oferece um leque variado de actividades, tal como se evidenciam nas imagens 

seguintes, contando com as exposições temporárias e as exposições 

permanentes que se dividem em quatro espaços distintos: 

 

 Exploratorium: área das actividades científicas; 

 Vê, Faz, Aprende: área de interacção para maior percepção científica; 

 Casa Inacabada: área onde as crianças constroem casas à sua escala; 

 Matemática Viva: área dedicada às ciências matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva alberga também ateliês, 

colóquios, livraria, auditório com capacidade para cento e vinte pessoas, uma 

loja com produtos exclusivos, um cibercafé com quarenta computadores com 

ligação à internet e de livre acesso. Contempla também uma mediateca com 

ateliês para idosos para introdução aos computadores e internet, actividades 

para os mais novos e alberga equipamentos especialmente adaptados para 

pessoas cegas e amblíopes.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem 26 – Vê, Faz, Aprende! Imagem 27 – Casa Inacabada 

Imagem 28 – Mediateca com ateliês para idosos Imagem 29 – Mediateca com ateliês para crianças 
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Imagem 30 – Planta Piso 0 

Imagem 31 – Planto Piso 1 

5 m 

4 - Auditório 5 - Matemática Viva 

3- Casa Inacabada 2 -Actividades 3-6 anos 1- Entrada de grupos 

1 
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1 

4 -Mediateca 5 - Exploratorium 

3 - Cibercafé 2 - Loja 1-Bilheteira 

6 - Vê, Faz, Aprende! 
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O Pavilhão do Conhecimento funciona a 100% no seu Serviço Educativo 

(S.E.), sendo esta a única técnica de acessibilidade que existe na rede de 

museus.  

Fátima Alves é a responsável pelo S.E. do Pavilhão desde 1999 e, desde 

logo, começou a procurar informação e a questionar as acessibilidades e a 

inclusão dos públicos com deficiência, visto que este público procurava de uma 

forma regular o Pavilhão. E, após vários contactos com outras políticas de 

diversidade de públicos, em 2003, após um Seminário no Pavilhão, surge a ideia 

de criar um grupo de trabalho sobre o tema das acessibilidades, por ser uma 

área muito pouco desenvolvida, denominado por Grupo de Acessibilidade nos 

Museus (GAM)2.   

O Pavilhão é um local privilegiado onde todos podem de uma forma 

pedagógica e divertida compreender a ciência, sendo obrigatório tocar, 

explorar e sentir, sendo propostas diferentes estratégias aos grupos com 

necessidades especiais motoras, visuais, auditivas e mentais. 

 

 Deficiência motora / Mobilidade condicionada: o Pavilhão é totalmente 

acessível para os visitantes em cadeira de rodas.  

O acesso ao Pavilhão pode ser feito: 

a) Pela rampa (Imagem 32), para pessoas em cadeira de rodas eléctricas; 

b)Pelo elevador, para pessoas em cadeira de rodas, pessoas com 

mobilidade reduzida e carrinhos de bebé;   

c) Pela Entrada de Grupos no Piso 0 (Imagem 33), para os grupos com 

visita marcada. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
2 O Grupo para a Acessibilidade nos Museus (GAM) tem como objectivo melhorar o acesso aos 

museus a todo o público com necessidades especiais - físicas, intelectuais ou sociais -, disponibilizar 

informações sobre o tema, divulgar e promover actividades e um fórum de debate. 

Imagem 32 – Rampa de acesso ao Pavilhão Imagem 33 – Entrada de Grupos Piso 0 
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Dentro do Pavilhão, todos os espaços são acessíveis: 

a) As exposições; 

b) Os torniquetes (Imagem 34); 

c) O espaço multimédia (Imagem 35); 

d) A zona de lanche; 

e) Os elevadores; 

f) As instalações sanitárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Deficiência mental: 

a) As exposições são um local privilegiado para pessoas com deficiência 

mental, pois apresentam carácter interactivo, pedagógico e lúdico, onde 

os diferentes módulos induzem e estimulam a pessoa a interagir; 

b) O espaço multimédia é um espaço de acesso livre e gratuito onde 

podem decorrer algumas actividades para os grupos com deficiência 

mental, tais como navegação e pesquisa na internet, criação de páginas 

Web, criação de uma conta de e-mail, entre outras actividades. 

 

 Deficiência visual: através de uma maqueta, os visitantes podem, através 

do tacto, de legendas em Braille e sonoras, conhecer o Pavilhão por 

dentro e por fora.  

a) As exposições, pelo seu carácter interactivo, são um local único para as 

pessoas cegas e com baixa visão;   

b) O espaço multimédia dispõe de dois computadores adaptados para o 

público cego/baixa visão, onde pode navegar na internet e realizar 

trabalhos. 

 

Imagem 34 - Torniquetes Imagem 35 – Espaço multimédia 
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 Surdos: as exposições estão preparadas de igual forma, para receber o 

público surdo. 

 

No entanto, ainda se denotam algumas fragilidades relativas a equipamentos 

específicos, nomeadamente aúdioguias, vídeos em língua gestual portuguesa, 

legendas sonoras e textos com caracteres ampliados.  
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3.3. Cidade da Cultura da Galiza 

 
 

“As cidades devem ser produtoras de 

pensamento, capazes de criarem 

novos conceitos e adquirirem novas 

competências sociais e culturais…” 

(Monteiro, 2005) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cidade da Cultura da Galiza, Rua Monte dos Gaiás  

Biblioteca da Galiza  

 
 

 

A Cidade da Cultura da Galiza é um complexo arquitectónico, cultural e 

de entretenimento da cidade de Santiago de Compostela, erguendo-se no cimo 

de uma pequena colina, no Monte Gaiás, no noroeste de Espanha, como um 

novo ícone da arquitectura moderna. Este novo complexo irá conciliar a 

conservação do património com a produção de conhecimento e a criatividade 

contemporânea. 

Concebida para ser um pólo cultural e situada na cidade denominada 

como emblema da tradição cultural, a Cidade da Cultura perfilou-se desde as 

suas origens como um instrumento que, conjugando o passado e o futuro, 

permitisse abordar de uma forma integral um âmbito estratégico para o seu 

desenvolvimento: o da cultura.   

 
200 m 

 
Imagem 36 – Localização da Cidade da Cultura da Galiza 
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Desenhada pelo arquitecto Peter Eisenman, o projecto foi seleccionado 

de entre outros por este apresentar uma singularidade tanto conceptual como 

plástica e devido à prefeita sintonia com o local. 

Desenvolvendo-se a partir da sobreposição de três conjuntos de 

informações, a inspiração para o projecto baseia-se nas cinco rotas que 

conduzem à catedral de Santiago de Compostela que serviram de elemento de 

suporte de transformação topológica. À planta de ruas do centro medieval de 

Santiago, foi sobreposta uma planta topográfica do local de intervenção com 

vista para a cidade. Em segundo lugar, colocou-se uma malha cartesiana sobre 

as rotas medievais e, por último, recorreu-se à modelação em computador que, 

através de linhas curvas, criou uma aproximação metafórica ao que se pode 

chamar de “montanha construída” (Imagem 37).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à topografia irregular do Monte Gaiás, a malha reticulada, 

juntamente com as linhas das rotas, origina um traçado disforme que lembra as 

linhas da concha da vieira, símbolo tradicional de Santiago. Desta concha, são 

rasgadas vias de acesso, dividindo os vários edifícios que se adaptam à 

morfologia da colina. “Os edifícios são figurativos e as ruas residuais”. (Eisenman, 

2002: 22) 

Imagem 37 – Linhas orientadores do projecto 
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Desenvolvida ao longo de 170 ha, a Cidade da Cultura é composta por 

seis volumes que estão literalmente talhados no terreno, tal com se evidenciam 

nas imagens seguintes, para dar a ideia de que estes se fundem com o terreno.   

 

 

  

 

 

 

 

 

Nas imagens que se seguem, observamos que os volumes são envolvidos 

por ruas e praças que configuram um espaço de excelência que acolherá 

serviços e actividades destinadas à preservação do património e à memória, ao 

estudo, à investigação, à produção e à difusão nos âmbitos das letras, do 

pensamento, da música, do teatro, da dança, do cinema, das artes visuais, da 

criação audiovisual e da comunicação.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Os seis volumes que compõem o projecto contêm os seguintes espaços:  

 

 Teatro da Música: corresponde ao ponto central da Cidade da Cultura e 

foi concebido para albergar um espaço idóneo para a realização de 

actividades musicais, cénicas e audiovisuais.   

Tem como objectivo principal divulgar as produções galegas e o 

intercâmbio internacional. O auditório principal tem um grande cenário 

polivalente, com capacidade para mil e trezentas pessoas, completando-

se com outros espaços de menores dimensões. Estes espaços poderão 

albergar projectos de pequenos formatos e serão adequados para a 

Imagem 38, 39, 40 – Modelação 3D 

Imagem 41, 42, 43 – Fotos maqueta da Cidade da Cultura 
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experimentação e a criação interdisciplinar, assim como para acções de 

formação e intercâmbio internacional. Portanto, este espaço não será 

apenas destinado apenas a exibições, mas também corresponderá a um 

centro de recursos para a criação.    

 

 Centro das Tecnologias: este espaço, no seu projecto original, estava 

destinado a albergar o Museu da Comunicação, assim como as novas 

tecnologias no âmbito das comunicações e a produção audiovisual, 

tendo sido modificado posteriormente para acomodar o centro de arte 

contemporâneo para as relações artísticas e culturais entre Latino-América 

e a Europa.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Museu de História da Galiza: corresponde ao espaço para a divulgação 

do património e a história da Galiza e para ser, ao mesmo tempo, receptor 

de projectos internacionais. Baseado nos novos conceitos e técnicas 

expositivas, o museu irá albergar exposições de carácter permanente, 

nomeadamente um projecto museográfico dedicado ao passado e ao 

presente da Galiza e as projecções do futuro. Paralelamente, contará 

também com exposições temporárias de grande formato que se 

complementarão com diversas actividades de formação e divulgação 

que o irá converter num centro activo e de contínua renovação. 

 Biblioteca (Imagem 45 e 46): este espaço pretende orientar os sistemas de 

bibliotecas da Galiza, tendo como principais objectivos reunir, conservar e 

Imagem 44 – Panorâmica sobre a cidade de Santiago de Compostela 
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difundir o património bibliográfico e toda a produção impressa, sonora, 

audiovisual e informática, relacionada com a mesma. Permitirá também a 

promoção e a divulgação da cultura galega, facilitando o acesso ao 

património bibliográfico e será a chave para as actividades culturais 

relacionadas com o livro, com a leitura e com as bibliotecas. Promoverá a 

leitura infantil e juvenil na língua galega, potencializando o seu valor e a 

diversidade cultural. Todos os cidadãos de um modo geral poderão 

aceder à informação para usos culturais e educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hemeroteca (Imagem 47 e 48): este espaço contíguo a biblioteca, tem 

como objectivo receber, armazenar e colocar à disposição dos cidadãos, 

todos os documentos públicos e privados em qualquer formato (papel, 

vídeo, fotografia, áudio, entre outros). Todos os documentos aqui 

conservados poderão estar à disponibilidade de todos os cidadãos em 

geral, seja por motivos administrativos, educativos ou culturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serviços Centrais: este espaço destina-se a acolher os serviços de gestão e 

logística da Cidade da Cultura da Galiza.   

Imagem 45, 46 – Interior da Biblioteca 

Imagem 47, 48 – Interior da Hemeroteca 
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A área envolvente da Cidade da Cultura é constituída por uma área de 

jardins e floresta nativa, concebida tanto para o lazer como para o 

conhecimento (Imagem 49 e 50). 

No que concerne aos conteúdos da Web, o seu uso será livre, gratuito e 

acessível a todos os utilizadores, sendo adaptados a pessoas com limitações 

sensoriais, motoras ou cognitivas. De acordo com este objectivo, o desenho da 

Web Fundación da Cidade da Cultura foi baseada nas recomendações de 

acessibilidade para o primeiro nível de prioridade das directrizes WAI (Web 

Accessibility Initiative) do W3C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 49 – Exterior da Cidade da Cultura 

Imagem 50 – Vista geral da Cidade da Cultura 
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Diagrama 10 – Esquema de usos 
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3.4. La Villette  

 

 

"A arquitectura não é o conhecimento 

da forma; mas sim, uma forma de 

conhecimento" 

(Tschumi, 2001) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Villette, Avenue Jean Jaurès 

1. Cidade das Ciências e da Indústria  

2. Cidade da Música 

 

 

3.4.1. Parque La Villette 

 

O Parque La Villette é um dos projectos urbanos de maior interesse do final 

do século XX e corresponde ao maior parque da cidade de Paris e à sua 

segunda maior área verde, a seguir ao Cemitério de Père – Lachaise. 

Com uma abordagem completamente inovadora, este foi o primeiro 

parque urbano cultural com uma concepção programática, gerida em função 

das necessidades urbanas dos anos oitenta do século XX. 

Projectado por Bernard Tschumi, o parque conta com uma área de 55 ha 

no nordeste de Paris , onde se situava o antigo matadouro da cidade.  

Com este projecto, Tschumi implementava uma nova articulação para a 

cidade, estando patentes as preocupações dos cidadãos bem como as suas 

Imagem 51 – Localização de La Villette 

 

 

 

 

500 m 

1 

2 



ACESSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO: 

O pretexto de estudo para Nevogilde 

 

109 

sensações, através das necessidades recreativas geradas em função das 

condições de trabalho e das pretensões culturais da própria sociedade, 

propondo-lhe o contacto com a natureza, a arte e a ciência (Imagem 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo um espaço para o relaxamento, cultura e entretenimento, o parque 

tem como objectivos estabelecer uma relação entre a arte/cultura e a 

sociedade, tendo como princípios orientadores os critérios seguintes: 

 

 O renascimento da arte popular, como o circo, o cabaré, os filmes, os 

fantoches, é apresentado em formas contemporâneas; 

 O reconhecimento de novas formas de expressão como o hip-hop; 

 Questões relacionadas com os problemas sociais, incluindo exposições 

dedicadas a eles, como a intolerância, a guerra e o ambiente; 

 A relação entre tradição e modernidade. O conhecimento de outras 

culturas através das suas obras. 

 

Imagem 52 – Vista geral de La Villette 
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Neste projecto, Tschumi partiu de uma base conceptual que correspondia 

ao cruzamento e sobreposição de três sistemas estratégicos que, com as suas 

particularidades, criaram uma organização que veio reforçar o dinamismo do 

parque (Imagem 53). No decorrer do projecto, o arquitecto referiu-se ao espaço 

como “…um tipo de parque novo, distinto e inovador, representando uma 

mudança, pelo seu programa, pela sua organização arquitectónica e, se 

possível, pelo seu contexto urbano.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta organização assenta num sistema triplo de: 

 

 Superfícies: composto pela vegetação e pelas linhas de água; 

 Linhas: compostas pelos percursos;  

 Pontos: designados por folies, pontuam o parque atribuindo-lhe um ritmo 

próprio, podendo ter funções definidas ou ser apenas um elemento 

decorativo.  

  

Imagem 53 – Planta geométrica dos sistemas estratégicos 
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Desta forma, a estrutura do Parque é baseada num jogo de tramas 

sequenciais, onde assenta um conjunto de folies, como se mostra na imagem 

seguinte, todas elas pintadas a vermelho, lembrando o estilo desconstrutivista, 

dispostas numa grelha de cubos de dez por dez metros. Estas estruturas 

constituem pontos de apoio ao parque como informações, instalações sanitárias, 

postos de polícia, pontos de observação, cafés, entre outros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sistemas de linhas, designadas pelas circulações, podem ser divididos 

em dois tipos: circulação rápida, uma espécie de cardus e decumanos romano, 

onde foi utilizado um sistema de percursos rápidos e perpendiculares, sendo a 

intercepção destes dois eixos a localização da folie informação – visitas guiadas, 

um dos pontos de orientação principal do parque. O outro tipo de circulação, 

designada por deambulatória, consiste num passeio de três quilómetros 

designado por Tschumi de Promenade Cinématique, tortuoso como se uma 

película de filme tivesse sido deixada cair no solo. Este percurso, ladeado por 

jardins temáticos, proporciona ao visitante variadas sensações e impressões, da 

mesma forma que um espectador é levado de cena em cena no decorrer de 

um filme. 

As superfícies constituem os múltiplos jardins e áreas de jogos que 

oferecem ao parque espaços de relaxamento, de descanso e de lazer.  

Os vários jardins temáticos espalhados por La Villette são pensados de 

forma a estes interagirem com os utilizadores, sendo que cada um deles aborda 

um tema, pensados nas fases de vida do Homem: a infância/adolescência e a 

idade adulta. Desta forma, foram desenvolvidos onze jardins temáticos, entre eles 

o Jardim dos Bambus, com mais de trinta espécies, o Jardim dos Ventos e das 

Imagem 54 - Folie 
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Dunas (Imagem 55), só para crianças, o Jardim das Sombras (Imagem 56), entre 

outros. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O Parque La Villette incorpora ainda um conjunto de grandes edifícios 

constituídos pela Grande Halle, a Cidade das Ciências e da Indústria, o Zénith, a 

Cidade da Música e a Géode. 

Assim, pretendia-se construir um espaço polivalente que pudesse ser 

utilizado por toda a universalidade de utilizadores, de forma a estes encontrarem 

um espaço que corresponda às suas necessidades, de acordo com um conjunto 

de funcionalidades e equipamentos adequados.  

  

Imagem 55 – Jardim dos Ventos e das Dunas Imagem 56 – Jardim das Sombras 
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3.4.2. Cidade das Ciências e da Indústria  

 

A Cidade das Ciências e da Indústria (Imagem 57), tal como já foi referido, 

encontra-se integrada no Parque de La Villette e é um dos maiores museus de 

ciências da Europa. Projectada pelo arquitecto Adrien Fainsilber, aquela é um 

local de exposições, animações, descobertas e documentações que fazem 

reflectir sobre as possibilidades das ciências do mundo actual.  

A Cidade das Ciências e da Indústria tem como objectivo tornar o 

conhecimento científico acessível a todos, através dos seus múltiplos espaços, 

que permitem a exploração de todos os campos da ciência. 

Para a concepção da Cidade das Ciências e da Indústria, ou 

simplesmente La Cité, Adrien Fainsilber orientou-se segundo três temas: 

 

 A água: que é a charneira entre o universo e a vida; 

 A vegetação: que cresce dentro da cidade; 

 A luz: que é a fonte de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui, o importante não é deslumbrar os visitantes com as maravilhas da 

tecnologia, mas sim tentar incutir como estas actividades científicas podem 

influenciar a vida de cada um.  

Este lugar único convida a explorar os segredos da ciência através das 

numerosas exposições e animações que procura satisfazer a curiosidade de 

todos sem excepção.  

Imagem 57 – Cidade das Ciências e da Indústria 
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 La Cité é composta por exposições permanentes que estão organizadas 

em dois grupos, numa área de 10 000 m²: 

 

 Uma feira de referência sobre os fundamentos da ciência, incluindo três 

exposições permanentes em três áreas essenciais, como o Universo e a 

Matéria ("A grande história do Universo); 

 Uma galeria de desenvolvimento sustentável e inovação, que inclui 

exposições (Imagem 58 e 59) sobre o desenvolvimento sustentável, ciência 

e inovação. 

 

As exposições temporárias contam com uma área de 5 000 m² e, 

abrangem exposições renováveis em ciclos temáticos (Global Health – 

2008/20010). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Além disso, conta ainda com um espaço dedicado às notícias da ciência, 

feitas por jornalistas da mesma, Notícias Ciência, onde também abriga 

exposições temporárias sobre temas da ciência e da sociedade. 

Conta também com um espaço dedicado às crianças, com exposições 

educativas e divertidas, divididas em dois espaços distintos: 

 

 A cidade das crianças 2-7 anos: brincam e ao mesmo tempo aprendem; 

 A cidade das crianças 5-12 anos: uma iniciação nas ciências e nas 

técnicas.   

Imagem 58 – Exposição “Objectifs Terre” Imagem 59 – Exposição “Les Sons” 
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Para além destas actividades, La Cité alberga um aquário que contém mais 

de quarenta espécies da costa Mediterrânica, sendo também possível visitar um 

Submarino Argonauta.  

Entre as suas maiores atracções encontra-se a Géode (Imagem 60), onde 

é possível assistir a filmes de grande formato (IMAX), espectáculos, concertos e 

noites temáticas ocasionais, através de um ecrã gigante hemisférico de 1 000 m² 

e, que se destaca pelo formato de esfera gigante, construído com milhares de 

triângulos equiláteros de aço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No planetário, o maior da França com duzentos e setenta e dois lugares, 

através do seu sistema de projecção digital, é possível assistir a espectáculos 

dedicados às ciências do universo.  

Outros espaços dedicados à sétima arte são o cinema Louis Lumière, onde 

é possível assistir a filmes em relevo e o Cinaxe, uma sala de cinema móvel.  

La Cité dispõe também uma mediateca especializada, tendo sido a 

primeira biblioteca multimédia científica e técnica da França e da Europa. 

  

Imagem 60 - Géode 
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Promover a acessibilidade tem sido uma das grandes preocupações da 

Cidade das Ciências e da Indústria, pois, independentemente da cultura, idioma, 

origem ou aptidão física, mental ou sensorial, os diferentes espaços e serviços 

devem ser utilizados de igual forma por todos. Tal como refere Fátima Alves, “A 

Cité des Sciences et de l´ Industrie é talvez o museu mais acessível, tanto ao nível 

europeu como internacional”. (Alves, 2008/09: 4) 

As exposições permanentes de La Cité, integram oito pessoas com 

deficiência, nomeadamente, uma pessoa cega e uma assistente responsável 

pelo público com deficiência visual, duas pessoas surdas, responsáveis pelos 

visitantes com deficiência auditiva, uma pessoa responsável pelo público com 

deficiência mental e motora, uma pessoa responsável por pessoas com outras 

necessidades, uma secretária que dá apoio a todos e outra que coordena o 

serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, a Cidade das Ciências e da Indústria está rotulado com o 

Label Tourisme et Handicap, selo utilizado em França que certifica a 

acessibilidade de um espaço cultural para as quatro deficiências (motora, visual, 

auditiva e mental).   

 

 Visitantes com deficiência motora: todos os espaços são totalmente 

acessíveis a pessoas com restrições motoras;  

 Visitantes com deficiência visual: cada exposição dispõe de 

apresentações com diagramas tácteis e textos em Braille, para a 

compreensão dos conceitos científicos; 

Imagem 61 – Label Tourisme et Handicap 
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 Visitantes com deficiência auditiva: para além de existirem guias com 

deficiência auditiva, dispõe de intérpretes para as conferências. Também 

é possível assistir a documentários, tanto nas exposições como no 

planetário, projectados de forma permanente em LSF (Langue des Signes 

Française)  

 Visitantes com deficiência mental: contém um leque variado de 

actividades, os quais podem ser estimulados através de informações 

sensoriais.  

 

No entanto, não são só os vários tipos de deficiência que podem constituir 

uma barreira no acesso à cultura. Por vezes, visitar um museu e tentar 

compreender os conceitos científicos, num país onde não conhecemos a língua, 

pode ser um obstáculo. Por isso, a Cidade das Ciências e da Indústria, está a 

tentar reduzir a barreira do idioma, traduzindo para várias línguas o conteúdo das 

diferentes exposições. 
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3.5. Análise comparativa 

 

A descrição exposta anteriormente respeitante aos três casos de 

referência, pelas suas relevâncias e perspicácias no que concerne às questões 

de acessibilidade, representou um importante material na elaboração de um 

novo espaço cultural, para que este reunisse todas as condições básicas para a 

inclusão social. 

Portanto, torna-se imprescindível destacar os pontos mais significativos 

destes três espaços que serviram de apoio à concepção do novo equipamento 

cultural. 

Na primeira exposição, um exemplo português, deparamo-nos com um 

espaço único no país que tem a funcionar a 100% o seu serviço educativo. 

Embora à primeira vista nos pareça que o Pavilhão do Conhecimento é um local 

ideal de promoção de acessibilidade, rapidamente nos apercebemos que este 

não consegue comportar, de uma forma permanente, uma pessoa para todas 

as deficiências. No entanto, apesar de ainda existirem algumas fragilidades, a 

sua escolha parece-nos lógica, primeiro porque este oferece uma diversidade de 

propostas educativas para os públicos especiais, devido ao seu Serviço 

Educativo e, ao mesmo tempo, estamos diante de uma obra com traços simples, 

mas que consegue reunir todos os pressupostos para um espaço cultural. 

O segundo exemplo, a Cidade da Cultura, apesar de ainda se encontrar 

em fase de construção, a sua escolha baseou-se no conceito que norteou a sua 

concepção: uma composição volúmica literalmente talhada no terreno, dando 

a ideia de fundição com o próprio terreno, sendo estes envolvidos por ruas e 

praças que, no conjunto, configuram um espaço de excelência.  

O terceiro exemplo, e último, La Villette, é um projecto que reúne todas as 

particularidades conceptuais para a projecção do novo espaço cultural, pois, 

neste espaço, existe uma simbiose perfeita entre o parque de La Villette e o 

equipamento cultural, La Cité, sendo o conjunto orientado por uma política 

cultural de acessibilidade, estruturada com programas para públicos especiais, 

composto por equipas de profissionais com e sem deficiência. 

Assim, todas estas singularidades, específicas de cada projecto, 

fundamentaram a base conceptual para a projecção de novo espaço cultural 

que reunisse as condições básicas para fomentar a acessibilidade.  



ACESSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO: 

O pretexto de estudo para Nevogilde 

 

119 

CAPÍTULO 4 – ACESSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO: O CASO DE ESTUDO PARA 

NEVOGILDE (O PARQUE CULTURAL MONTE DA ERVILHA) 

 

 

“ Vazios Urbanos são lugares 

aparentemente esquecidos em que 

parece predominar a memória do 

passado sobre o presente. São lugares 

obsoletos em que apenas certos 

valores residuais parecem manter-se 

apesar da completa desafectação da 

actividade da cidade” 

(Solà-Morales, s/d) 

 
 
 

Neste capítulo, que intitulamos “Acessibilidade cultural e inclusão: o caso 

de estudo para Nevogilde (o Parque Cultural Monte da Ervilha) ” reunimos, a 

proposta de trabalho lançada ao grupo, o resumo do trabalho de grupo e a 

opção que cada elemento formou para intervir nesse espaço, que, como nós 

fizemos questão de salientar com a citação de Solà-Morales, se apresentava 

como um vazio urbano.  

Vazio urbano que, em trabalho solidário, e, depois, levado até às últimas 

consequências em trabalho individual e solitário, a que se deu o nome de 

“Parque Cultural Monte da Ervilha”. 

Projectando para o local, em termos de Arquitectura Inclusiva/Design 

Universal, todo o conhecimento teórico reflectido, bem como a aprendizagem 

que pudemos desfrutar quando dissecamos os três exemplos por nós 

seleccionados, de tal maneira, que nos permita atrever ir mais longe, do caminho 

que pacientemente trilhamos, como o escrevemos ao terminar o capítulo.  
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4.1. A construção do lugar  

 

No decorrer do ano lectivo 2008/2009 e, no âmbito da disciplina de 

Projecto III do curso de Arquitectura, foi-nos proposto uma intervenção de 

desenho urbano na cidade do Porto, mais concretamente nas freguesias de 

Nevogilde, Foz do Douro e Aldoar. 

Numa primeira fase, constituída por um grupo de quatro pessoas, 

dedicamo-nos a um trabalho exaustivo de campo e, depois de recolhida toda a 

informação e troca de impressões, debruçamo-nos sobre todo o material e 

reflectimos sobre a área de intervenção que se revelou como um vazio urbano. 

Partindo do princípio que o espaço urbano da cidade vai-se consolidando 

num processo contínuo, todos os elementos reunidos como registos fotográficos, 

análise detalhada de Planos Directores Municipais (PDM) e outros elementos 

cartográficos, tornaram-se imprescindíveis para a orientação de uma nova 

proposta de desenho urbano para o local de intervenção, do qual faziam parte 

as freguesias já referidas anteriormente, pertencentes ao concelho do Porto. 

Foi no seguimento destas informações, mais concretamente nas questões 

relacionadas com a população e com as suas vivências que influenciaram e 

direccionaram para a intervenção que a seguir se expõe. O programa que se 

apresenta decorre da necessidade constante da criação de espaços associados 

à ocupação dos tempos livres, para uma fuga à rotina do dia-a-dia. E associada 

a esta questão, surge uma paixão por uma temática que sempre se revelou 

como uma preocupação ao longo de todo este percurso académico: as 

acessibilidades.  

Assim, a partir desse ponto, tornou-se claro qual seria o trajecto a percorrer 

e depois de traçada a estratégia de trabalho que viria a constituir a nova 

proposta de desenho urbano, desenvolveu-se numa área, destinada a uma nova 

centralidade para o local, um parque cultural composto por um equipamento 

público e associado a uma área verde de utilização colectiva.      

Desta forma, nos subcapítulos que se seguem, é apresentado todo o 

processo de desenvolvimento, onde são visíveis as opções tomadas bem como 

as justificações, desde o Plano Pormenor até ao equipamento proposto.  
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4.1.1. Âmbito territorial 

  

O contacto com o terreno de intervenção, acompanhado de uma devida 

análise do local, revelou-se uma peça chave para os primeiros passos para 

aquele que viria a ser o futuro desenho urbano da cidade. 

Tal como todos os lugares, as freguesias de Aldoar, Nevogilde e Foz do 

Douro são palco de alterações mas continuam a preservar a herança do 

passado, assegurando a identidade dos seus habitantes de acordo com o meio 

cultural onde se inserem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aldoar: conhecida como uma pequena localidade que servia de 

passagem pela Rua da Vilarinha para as festas do Senhor de Matosinhos, 

conta com uma área de cerca de 2,36 km² e com 13 957 habitantes 

(Censos, 2001), apresentando uma densidade populacional de 5 914 hab/ 

km². 

A freguesia é limitada geograficamente a Norte por Matosinhos, a Sul 

pelas freguesias de Lordelo do Ouro e Foz do Douro, a Este por Ramalde e 

Oeste pela freguesia de Nevogilde.  

Apesar de ainda manter as suas características rurais, a freguesia de 

Aldoar com o passar dos anos tem sido palco de uma progressão a nível 

económica, bem como em termos demográficos. Actualmente a 

1km 

Imagem 62 – Aerofotogrametria da cidade do Porto 
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freguesia dispõe de um conjunto de equipamentos que revelam esta 

evolução, como a Fundação Cupertino Miranda e o Parque da Cidade 

que se exibe como um ex-libris da freguesia.   

 Nevogilde: caracteriza-se por ser uma freguesia marítima do Porto, com 

uma área aproximada de 2,00 km² e 5 257 habitantes (Censos, 2001) e 

apresenta uma densidade de populacional de 2 628,5 hab/ km².  

A freguesia é limitada a Norte por Matosinhos, a Sul pela freguesia da Foz 

do Douro, a Este pela freguesia de Aldoar e a Oeste pelo Oceano 

Atlântico. 

Nevogilde, que até finais do século XIX era muito pouco habitada, 

começa a partir daí a ver a sua população aumentar consideravelmente, 

o que se ressentiu no desaparecimento de campos agrícolas e pinhais, 

substituindo-os por novas artérias e com a construção de edifícios que, 

contrastavam com os pré-existentes e, que na actualidade nos revelam a 

evolução de Nevogilde nos últimos anos. 

Actualmente, nesta freguesia, a nível patrimonial, salienta-se o Palacete 

dito manuelino, a Igreja de São Miguel de Nevogilde e o Castelo do 

Queijo.    

 Foz do Douro: sendo uma freguesia marcadamente clássica, é outra 

freguesia do concelho do Porto, com 3,00 km² de área e 12 235 habitantes 

(Censos, 2001) e apresenta uma densidade populacional de 4 078,3 hab/ 

km².  

Limitada a Norte por Aldoar e Nevogilde, pelo Rio Douro a Sul, pelo 

Oceano Atlântico a Oeste e por Lordelo do Ouro a Este, esta freguesia é 

frequentemente conhecida por “Foz”.  

Conhecida por ser uma zona habitada pela classe alta da cidade, o seu 

passeio marítimo, os bares e jardins à beira-mar, fazem desta freguesia 

uma das mais procuradas do concelho. 

Para além disso, a Foz do Douro enaltece-nos com um vasto património 

arquitectónico, como a capela-farol de São Miguel-o-Anjo e o Forte de 

São João, que potenciam o local com atracção de turistas, 

principalmente nos meses de Verão, aumentando desta forma o fluxo de 

pessoas que procuram as praias e os locais de lazer. 
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 Desta forma, podemos ainda realçar que a área de intervenção está 

servida por uma rede de transportes bastante satisfatória, salientando-se desde já 

a Av. da Boavista que se converteu no grande eixo de crescimento e expansão 

da cidade em direcção ao mar. 

As linhas de STCP e a futura linha do metro, a traçar na futura Av. 

Nun´Álvares (Imagem 64), vão potenciar a fixação da população, beneficiando 

desta forma maiores acessibilidades ao local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 63 – Divisão do território por freguesias 

200m 

Nevogilde 

Aldoar 

Foz do Douro 

Imagem 64 – Proposta da linha do metro pela Av. Nun´Álvares 

200m 
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Devido ao crescimento urbano descontrolado do local, mais 

concretamente na freguesia de Nevogilde, prevalecem os espaços vazios e 

áreas urbanas não edificadas. Estes vazios urbanos, simbólicos ou não, 

esquecidos pelo crescimento urbano, são de grande importância na melhoria 

das condições de vida nos centros urbanos, sendo parte integrante de um bem 

da cidade, como os edifícios, as habitações e os próprios habitantes. 

Associados a estes espaços vazios, prevalecem parcelas urbanas com 

rupturas na estruturação da rede viária. Estas redes são muitas vezes incompletas 

e com usos inadequados, evidenciando-se uma clara falta de hierarquia que se 

reflecte em problemas de congestionamento e, consequentemente, numa má 

qualidade de vida. 

Entendendo que esta área é composta por um conjunto de espaços 

construídos e não construídos, a formulação de uma nova proposta passa 

necessariamente por um claro entendimento de todos os elementos que a 

constituem, nomeadamente, o carácter do local, o impacto visual bem como 

toda a sua composição estrutural e funcional, como os espaços abertos, as 

edificações e a topografia. 

Assim, e no sentido de melhor orientar as nossas intenções, tornou-se 

fundamental ter em consideração alguns aspectos que permitiram elaborar um 

plano estratégico de acções para o local: 

 

- Registos fotográficos e gráficos; 

 

- Análise cartográfica: 

 Plano Director Municipal (PDM) 

 Cheios e vazios 

 Volumetria do edificado 

 Hierarquia viária 

 

- Análise swot  
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 Registos fotográficos e gráficos 

A área de intervenção contém alguns contrastes no que respeita ao 

edificado bem como nos diferentes espaços urbanos. 
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Imagem 65 – Aerofotogrametria do local de intervenção  

Imagem 68 – Registo 3 

Imagem 66 – Registo 1 Imagem 67 – Registo 2 
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Imagem 73 – Registo 8 

Imagem 69 – Registo 4 Imagem 70 – Registo 5 

Imagem 71 – Registo 6 

Imagem 72 – Registo 7 
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 Análise cartográfica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Apesar de todas estas condicionantes, que nos revela o PDM, sente-se 

uma necessidade premente de se criar um plano urbanístico de forma a 

equilibrar as discrepâncias existentes no terreno. Tal como se verifica, a zona 

litoral é uma zona bastante consolidada, não podendo ser alterada.   

Também a zona histórica de Nevogilde e a Foz Velha, com as suas vias 

marcadamente estreitas, caracterizam outra vertente de imagem da cidade 

que contrastam fortemente com a zona mais a Norte, onde predominam as 

novas construções. 

Contudo, são visíveis no miolo do terreno, de uma forma parcelar, áreas 

de terrenos expectantes, sendo muitos deles espaços agrícolas. Outros, como é o 

caso do “monte da ervilha” é, uma área verde de utilização colectiva, logo terá 

de ser protegido. 

 
 
 

  

Imagem 74 – Planta síntese do PDM - Porto 

Área de Urbanização Especial Área de Habitação de Tipo Unifamiliar 

Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação Área Verde de Utilização Colectiva 
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Tal como nos revela a planta, nota-se uma grande concentração de 

habitação junto ao litoral, sendo mais dispersa à medida que nos vamos 

afastando da marginal. Como já foi referido anteriormente, a área central do 

terreno de intervenção, marcadamente vazia, requer uma intervenção 

urbanística que una as duas partes.  

Por outro lado, a linha litoral, pelas suas características, proporciona o 

passeio e o contacto com as áreas verdes mas torna-se excessivamente 

massacrada pelo trânsito, visto ser a única ligação entre a Foz do Douro e 

Matosinhos.      

Ainda que em tempos tenha sido considerada como uma atracção 

turística, a Foz é considerada, actualmente, uma zona essencialmente 

habitacional, onde podemos encontrar algum comércio e alguns serviços. 

Embora salpicada por alguns bares que acompanham a zona marginal e com o 

seu extenso passeio, não é suficiente para se tratar de um atractivo turístico.  

A volumetria do edificado (Imagem 76) mantém uma certa coerência, 

com cérceas baixas e médias, na zona da Foz, onde predominam a habitações 

unifamiliares de um ou dois pisos. No entanto, destaca-se de uma forma mais 

Imagem 75 – Planta cheios e vazios 

250 m 
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predominante as habitações multifamiliares, junto à Praça do Império e 

tangencialmente à Avenida da Boavista, onde são reveladas novas construções 

o que vem promover a fixação da população nesta zona. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cidades não adquirem uma imagem acabada. Elas fazem parte de um 

processo contínuo de constantes transformações. O que é hoje uma imagem 

ideal de cidade amanhã poderá não ser.  

Uma cidade não vive de uma forma isolada, necessitando de estabelecer 

relações com as cidades vizinhas. Assim, os eixos viários da cidade (Imagem 77) 

deve responder a essas necessidades, estruturando a cidade de uma forma 

racional.  

 

  

Imagem 76 – Volumetria do edificado 

Imagem 77 – Proposta para a estrutura viária 

Eixos a propor Eixos estruturantes Eixos principais 
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 Análise swot 

 

Pontos Fortes: 

       - Existência de uma faixa marítima com zona de praia; 

       - Existência de faixa pedonal; 

       - Proximidade com o Parque da Cidade; 

       - Proximidade com o Porto de Matosinhos; 

       - Área consolidada de habitação unifamiliar; 

       - Existência de monumentos representativos, como o Castelo do Queijo, 

Igreja de Nevogilde, Farol da Sr.ª da Luz e Forte de S. João.   

 

 Pontos Fracos: 

- Tecido urbano com grandes descontinuidades, dando uma imagem 

caótica e descaracterizada da malha urbana;  

- Parcela urbana apresenta rupturas na estruturação da rede viária, 

originando redes viárias incompletas e com usos inadequados; 

- Desequilíbrio funcional na zona marginal, geradores de congestionamento 

diário; 

- Zonas com carência de equipamentos de apoio local, como parques de 

estacionamento ou espaços de lazer que, garantam a auto-suficiência 

deste local; 

- As praças e os espaços verdes públicos não existem de forma clara e 

ordenada, são apenas alguns retalhos do verde que ordena as vias. 

 

Oportunidades: 

- Os vazios urbanos constituem áreas com um potencial de transformação 

elevado; 

- O traçado da Av. Nun´Álvares poderá constituir uma oportunidade de 

reabilitar a malha urbana; 

       - Criar novas centralidades na zona; 

       - Local privilegiado pela sua proximidade com o mar; 

       - Reforçar a vida cultural e social do local incrementando equipamentos de 

índole cultural; 
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- Extensa área verde (monte da ervilha) que, mantendo as suas 

características naturais, poderá potencializar um parque recreativo 

associado a um equipamento cultural; 

- Desenvolver um novo centro cívico num local estratégico e central que, 

ofereça apoio a toda a comunidade; 

 

Ameaças: 

- Estratégias de promoção turística pouco inovadoras, face às 

potencialidades da frente marítima;  

- Desestruturação do espaço urbano, devido à existência de vazios 

urbanos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Imagem 78 – Faixa marítima com zona de praia Imagem 79 – Retalhos de espaços verdes 

Imagem 80 – Centro cívico de Nevogilde Imagem 81 – Espaço expectante 
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4.2. Plano Pormenor: Nevogilde, Aldoar e Foz do Douro 

 

4.2.1. Linhas de desenvolvimento 

 

Diversidade, continuidade e unidade são alguns dos conceitos base que 

procuramos perseguir na definição dos princípios orientadores da estratégia de 

intervenção. 

Pretendíamos aqui desenvolver uma cultura de novas centralidades que, 

conforme se desenvolve nos pontos seguintes, tirasse partido das potencialidades 

de determinadas áreas e melhorassem de forma eficaz as condições de 

acessibilidade e mobilidade, articulando e hierarquizando as redes de 

circulação. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1. Apostar na redefinição dos perfis viários favorecendo o aumento 

dos percursos pedonais; 

Zona 2. Fazer “renascer” a zona histórica, reutilizando acessos existentes, 

emergindo, desta forma, novos fluxos; 

 

Imagem 82 – Plano geral dos princípios orientadores 
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Zona 3. Melhorar as ligações viárias de forma a desafogar o trânsito de 

zonas saturadas, criando percursos alternativos; 

Zona 4. Desenvolver uma nova centralidade que, colmate as 

necessidades do centro cívico existente; 

Zona 5. Permitir dar uma nova leitura (Imagem 83), de acordo com o novo 

traçado regulador, Av. Nun´Álvares, sendo ao mesmo tempo distribuidor 

de toda uma área complexa; 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Zona 6. Criar uma rede completa de circulação através da abertura de 

um novo eixo contínuo e paralelo à Avenida Nun’Álvares, assim como, 

através do reforço e prolongamento de eixos radiais, de modo a distribuir o 

tráfego desafogando o principal eixo em estudo; 

Zona 7. Requalificar os espaços verdes, complementando com áreas de 

lazer e desporto; 

Zona 8. Criar uma zona de cultural, associando espaços de verde público 

com um equipamento cultural. 
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Imagem 83 – Traçado da Av. Nun´Álvares 
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4.2.2. Áreas de acções gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 1: Desenvolvimento do turismo 

- Criação de habitação unifamiliar e multifamiliar; 

- Criação de um parque infantil, de apoio a uma área onde predominam 

as habitações multifamiliares; 

- Criação de um centro de congressos;  

- Criação de uma unidade de alojamento temporária para turistas e para 

apoio ao centro de congressos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 84 - Divisão por áreas de acções gerais 

Imagem 85 – Área 1 

1 

2 

1. Unidade de alojamento           

2. Centro de congressos           

250 m 

25 m 

Área 4 

Área 3 

Área 2 

Área 1 
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Área 2: Desenvolvimento do apoio social  

 - Criação de habitação unifamiliar; 

 - Criação de um novo cemitério, com igreja e centro de apoio; 

 - Criação de um espaço verde, adjacente ao cemitério; 

 - Criação de um lar para a terceira idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 3: Desenvolvimento do desporto 

- Criação de habitação unifamiliar e multifamiliar; 

- Criação de um equipamento desportivo, de apoio às comunidades 

escolares;   

- Criação de um espaço verde adjacente, de apoio ao equipamento 

desportivo. 
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Imagem 87 – Área 3 

Imagem 86 – Área 2 

1. Cemitério           

2. Centro paroquial social        

1. Equipamento desportivo          

2. Espaço verde        
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Área 4: Desenvolvimento da cultura 

- Criação de habitação unifamiliar; 

- Criação de uma creche, de um infantário e um atl que, apoie a 

população residente no local; 

- Criação de um parque cultural, onde exista uma simbiose entre o 

equipamento e os espaço verde de permanência; 

- Criação de uma percurso pedonal que liga este local ao parque da 

cidade, atravessando toda a área de intervenção. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 88 – Área 4 

1. Parque cultural          

2. Creche, infantário e atl        

1 

2 

  

   

 DESENVOLVER 

 
Cultura  

Parque  

cultural 

Percursos 

Pedonais 

 
Desporto  

 Espaços verdes 

Equipamento 

desportivo 

 
Apoio social  

 Cemitério 

 Lar 

Creche, atl e 

infantário 

 
Turismo  

 Zona histórica 

Unidades 

Alojamentos 

Diagrama 11 – Eixos de desenvolvimento 
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A proposta urbana para o local de intervenção resultou de uma estratégia 

elaborada em grupo sendo, posteriormente, dividida em quatro áreas distintas. 

Esta desenvolveu-se segundo os princípios orientadores já enunciados e aliados a 

conceitos como revitalizar e reabilitar, tentando reestruturar toda a malha 

urbana, evidenciando as ligações entre as centralidades definidas.   

 

 

 

  

Imagem 89 – Desenvolvimento de três centralidades 

Diagrama 12 – Estratégia de intervenção 

   

 CENTRALIDADES 

Centro congressos 

Serviços 

Comércio 

 

Centro cívico 

Linha metro 

Av. Nun´Álvares 

 

  

 

Centro cultural 

Eq. Desportivo 

Espaços verdes 

3 2 1 

150 m 
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Sendo o local de intervenção, composto por áreas predominantemente 

rurais, a população residente procura o centro da cidade, ou até fora, a 

oportunidade de emprego, mas ao mesmo tempo quando regressam procuram 

a tranquilidade do campo.  

Foi portanto nesta lógica que, se tentou articular uma nova proposta com 

outra já consolidada.  

 Pretendia-se que a nova proposta incentivasse a vivência social e, ao 

mesmo tempo, oferecesse um leque variado de serviços e entretenimento, 

necessários para o bem-estar e conforto da comunidade. 

  No entanto, era fundamental criar uma imagem mais “limpa” do tecido 

urbano, revitalizando redes viárias em desuso, de forma a interligar a malha do 

tecido urbano a poente, consolidada, com a malha urbana a nascente, mais 

orgânica.   

Imagem 90 – Proposta de intervenção 

Hab multifamiliar Hab unifamiliar Equipamentos Serviços Percurso pedonal 

150 m 
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4.2.3. Área de acção individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de intervenção individual, localiza-se numa área denominada pelo 

PDM de, área verde de utilização colectiva, prevendo também a 

implementação de habitações unifamiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Imagem 91 – Identificação da área individual 

 

Imagem 92 – Plano geral do local de intervenção 

150 m 
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Denominado por “monte da ervilha”, o local de intervenção assume-se 

como uma área predominantemente rural, onde sobressaem as hortas urbanas e 

os caminhos estreitos de terra batida e, onde ao mesmo tempo se erguem em 

redor construções de novas habitações. (Imagem 93 e 94) 

 Tratando-se de um local sem uma estrutura urbana bem definida, tornou-

se imprescindível reabilitar este espaço, de forma a articulá-lo com a restante 

cidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o desenvolvimento da solução urbanística, desenvolveu-se uma base 

programática que assenta nos seguintes objectivos: 

 

- Assegurar as características do local, mantendo a sua identidade; 

- Reestruturar a rede viária de forma a unificar o tecido urbano;  

- Prever a criação de um parque verde urbano, mantendo as suas 

características topográficos e naturais; 

- Fomentar a cultura, com a criação de um equipamento cultural que, 

esteja em uníssono com o parque verde urbano; 

- Requalificar a linha de água existente, integrando-a no parque verde; 

- Desenvolver percursos pedonais interactivos e, proporcionadores de 

novas sensações; 

- Planear novos equipamentos, habitações e incentivar os percursos 

pedonais; 

- Dotar a área com um conjunto urbano que, potencie a criação de uma 

nova centralidade, afirmada pelo seu valor funcional e simbólico; 

- Equacionar a construção de habitações unifamiliares, tal como prevê o 

plano director municipal.  

Imagem 93 e 94 – Monte da ervilha 
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4.3. Parque Cultural Monte da Ervilha 

 

4.3.1. Um espaço cultural para Nevogilde 

 

Os espaços verdes urbanos, sendo uma consequência da evolução das 

cidades, têm sofrido variadas transformações ao longo do tempo e, o seu papel 

na cidade assenta fundamentalmente no bem-estar da população urbana. 

Este conceito surgiu a partir da revolução Industrial aquando do êxodo 

rural para a cidade, onde a população teve necessidade de recriar a natureza 

no meio urbano. 

No século XIX estes espaços funcionavam já como locais de passeio, 

encontro e paragem, surgindo no século XX, a necessidade da paisagem se 

fundir com a cidade, atribuindo-lhe novos espaços de recreio e lazer, 

enquadrando-se com os edifícios e equipamentos, através da criação de 

corredores verdes. 

Os objectivos deste novo espaço são de dotar a cidade com um local 

capaz de acolher das mais variadas formas, todas as actividades associadas a 

funções culturais, mas com um carácter à escala do quarteirão. 

Intervindo numa área específica designada de "monte da ervilha" 

(Imagem 95), tentou-se que este espaço assegura-se o apoio a um conjunto de 

equipamentos propostos, independentemente da idade, sexo, condição social 

ou restrição, criando desta forma uma nova centralidade para a cidade.  

 

 
 

 

 

  

100m 

Imagem 95 – Aerofotogrametria da área de intervenção  
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O local para o parque cultural foi escolhido de acordo com as suas 

características e, pela própria identidade do lugar. Uma vez que o “monte da 

ervilha” teria que manter as suas particulares naturais (Imagem 96), optou-se por 

requalificar e dinamizar este espaço, propondo uma nova centralidade para o 

local, com a implementação de um parque voltado para a cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Imagem 96 – Local de intervenção - existente 

Imagem 98 – Alçado arquitectónico 

Imagem 97 – Proposta do Parque Cultural 50 m 
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4.3.2. O Parque Cultural – memória descritiva 

 

 Caracterização do projecto 

 

A construção da cultura implica a participação activa de todos, 

estendendo-se ao maior número possível de pessoas, exigindo a sua 

participação e a possibilidade de criar e expressar, de uma forma livre e 

autónoma, a sua criatividade e pensamento (Imagem 99). 

Um espaço cultural para além de ser um espaço de socialização deve, ser 

um espaço dinamizador e polarizador de informação alargado a uma faixa 

etária ampla e, ao mesmo tempo tentar estabelecer uma aproximação da 

cultura com a população. 

A cultura torna-se um aspecto da vida social que se relaciona com a 

produção do saber, da arte, dos costumes, entre outros, sendo a sua 

perpetuação transmitida de geração em geração. Ou seja, o Homem não só 

recebe a cultura dos seus antepassados, como também cria elementos que a 

renovam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cultura torna-se portanto num factor de humanização, pois o homem só 

se torna homem porque vive no seio de um grupo cultural. 

No entanto, nada disto é viável sem a aplicação de boas práticas relativas 

às questões de acessibilidade. Este espaço, com as particulares que lhe são 

impostas, deve garantir o seu pleno uso e participação por todos sem excepção, 

pois como já foi referido, se a cultura é para todos então esta, deve ser acessível 

a todos.  

Imagem 99 – Multiplicidade de utilizadores 
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 Princípios de intervenção 

 

Pretendia-se construir um espaço urbano que correspondesse a um 

variado conjunto de solicitações que podem ser integradas num âmbito de 

preocupações e carências para o local. 

Desenvolvendo esta valência de nova centralidade, esta irá assumir uma 

capacidade de atracção, espaços de encontro e diversão, incitadores de 

usufruto comunitário do próprio espaço público. 

Mas, a intenção não era trabalhar apenas o espaço público verde. 

Pretendia-se também produzir uma referência espacial que através do espaço 

público viesse rematar e reforçar a parcela urbana.  

A nova proposta surge da intenção de tornar o espaço mais atractivo e 

dinâmico, direccionado para todos os grupos etários. 

As actividades culturais desempenham já, um importante papel na vida e 

carácter da cidade. Nesta perspectiva, a área de intervenção possui boas 

condições para valorizar e expandir as actividades existentes e para desenvolver 

novas actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício implanta-se no cimo do “monte da ervilha”, voltado para o rio, 

desenvolvendo-se essencialmente num só piso. (Imagem 100). 

Os percursos tornaram-se a chave para o desenvolvimento do projecto, 

onde se pretendia proporcionar novas surpresas e percepções do espaço. E, tal 

como já foi referido, toda e proposta urbana beneficia de um percurso pedonal 

que, tem início neste novo espaço cultural, terminando no parque da cidade. 

  

Imagem 100 – Maqueta de estudo 
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O projecto do parque cultural desenvolve-se em três plataformas que, 

marcam as diferentes actividades, sendo constituídos por percursos dinâmicos 

(Imagem 101) que nos remetem à ideia dos caminhos tortuosos que 

atravessavam o local. Aqui, e tal com se pode verificar na imagem que se segue, 

o percurso atravessa o edifício simulando uma cumplicidade entre espaço 

privado e espaço público.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa 

 

O programa para este novo equipamento foi apoiado nas referências 

analisadas, assim como a partir das necessidades do local. 

O parque cultural constitui um programa criador de expectativas 

atraentes para o local, reunindo um espaço reservado tanto ao lazer como à 

aprendizagem.    

Cultura, lazer e espaços verdes encontram-se assim intimamente 

articulados a um novo espaço para a cidade. 

Assim sendo, o equipamento cultural, apresenta as condições ideais para 

realizar eventos em campos como o da área tecnológica - abrangendo grande 

variedade de espaços para a realidade virtual, cinema e áudio visual -, e ao 

mesmo tempo funcionar como meio de estudo e pesquisa (Imagem 102).   

  

Imagem 101 – Percursos do parque cultural 25 m 
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O acesso ao edifício pode ser feito por duas entradas que convergem 

num átrio, espaço central do equipamento que, distribui toda a organização 

interna.  

A partir do átrio, o equipamento organiza-se em três áreas distintas, 

conforme as funcionalidades dos espaços (Imagem 103): 

 

 Espaço interno: constituído por um auditório, uma cafetaria com acesso 

ao exterior, uma sala para exposições permanentes e uma administração; 

 Espaço lúdico: constituído por uma loja, três oficinas, uma biblioteca e 

uma sala de áudio visual; 

 Espaço do visitante: constituído por uma sala para exposições temporárias.  

 

Assim, todos estes espaços reúnem as condições básicas de 

acessibilidades, como iremos ver mais detalhadamente nas páginas que se 

seguem.  

Cafetaria 
 

Auditório e zonas de apoio 

 

 

 

 

 

Instalações sanitárias 

Espaços expositivos 

Administração 

Informações 

Loja 

 
Oficinas  

 
Biblioteca 

 
Espaço áudio visual 

Imagem 102 – Esquema de usos do equipamento 
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O parque, para além de ser composto por uma vasta diversidade de 

espécies arbóreas, oferece ao visitante múltiplas formas de lazer ao ar livre, 

apoiadas por micro arquitecturas (Imagem 104) que pontuam o local. Estas, 

servem para auxiliar e servir os visitantes, tratando-se de protótipos modulares, 

com dimensões que podem variar de acordo com o uso, podendo ser, 

quiosques, floristas, instalações sanitárias, pontos de vigia, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composto por três plataformas, o parque procura criar e brindar o 

visitante, com novas e diferentes experiências, onde o utilizador pode percorrer, 

repousar e explorar novas ambiências.  

  

Imagem 103 – Fragmentação da forma 

Imagem 104 – Micro arquitecturas 

Espaço interno Espaço do visitante Espaço lúdico Espaço distribuidor 
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Os percursos, tal como nos mostra a imagem seguinte, encenam vários 

modos de deslocação que, se adaptavam às características do local, 

procurando várias sensações. 

Os bancos dispostos no pavimento de madeira, com jogos de linhas 

paralelas, fazem um desenho no solo e, ao mesmo tempo criam zonas de estar 

distribuídas por todo o parque. 

A linha de água, já existente, associada aos espaços verdes propostos, 

pretende ser mais um elemento que compõe a imagem do parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Você  

Está 

Aqui! 

Imagem 106 e 107 – Esquissos da proposta 

Parque infantil 

Arvoredo 

Micro arquitecturas 

Zona pedonal Zona leitura Zona acessível Fauna 

Flora Zona merenda 

Imagem 105 – Esquema de usos do parque 

10 m 
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4.3.3. O Parque Cultural – âmbito temático 

 

Tal como nos revela a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo I: 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. 

Contudo, ainda é necessária a construção de parâmetros e princípios que visem 

promover e garantir as acessibilidades nos diferentes ambientes. E, para o 

desenvolvimento da proposta, foram tidas em conta as seguintes considerações:   

 

 A igualdade de participação: promove a inclusão e a interacção entre 

indivíduos com variadas restrições, possibilitando a sua participação nos 

diferentes ambientes e impedindo a segregação dos utilizadores; 

  

 O conforto e a segurança: possibilita o desempenho das várias 

actividades com segurança e conforto, de acordo com as possibilidades 

de cada indivíduo. O design e dimensão dos equipamentos evitam o risco 

de acidentes, tendo sido eliminados elementos de perigo, como os 

degraus (Imagem 108);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A independência e autonomia: prevê condições de independência de 

todos os utilizadores que os permite participar e desempenhar as várias 

actividades propostas com autonomia, como é o caso do auditório, da 

biblioteca e do espaço áudio visual; 

 

 A informação: garante a informação a todos os utilizadores, 

independentemente das suas habilidades, possibilitando a sua orientação 

e compreensão dos espaços, através de mapas e sinalização do tipo 

visual, sonora e táctil.   

Imagem 108 – Degrau: elemento de perigo 
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4.3.3.1. Princípios orientadores do projecto 

 

 Acesso ao equipamento cultural 

 

O parque cultural é organizado por um jogo de percursos que, conduzem 

o utilizador aos diferentes espaços que o constituem, garantindo as 

condições de conforto e segurança a todos os utilizadores, desde do 

passeio e do estacionamento (Imagem 109). 

As rotas que conduzem até à entrada do equipamento, são acessíveis e 

sem obstáculos, sendo constituídas por sinalização táctil, visual e sonora 

que indica as situações de perigo e as informações relativas às mudanças 

de direcção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 109 – Acesso ao parque cultural 

Imagem 110 – Relação de acessibilidades exterior/interior 
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Previu-se também, semáforos com dispositivos sonoros e o rebaixamento 

das guias para facilitar a travessias do peão (Imagem 111). 

Relativamente ao estacionamento, foi garantida uma vaga de 

estacionamento para pessoas com restrições, próximo do acesso ao 

equipamento e, delineada por uma rota acessível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circulações 

 

Todas as circulações, sejam elas internas ou externas do equipamento, 

garantem as condições de acessibilidade, sendo perceptível uma 

continuidade nas circulações sem interrupções (Imagem 112).  

 

 

 

 

 

  

Imagem 111 – Rota acessível 

Imagem 112 – Circulação livre de obstáculos 
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As circulações horizontais têm as dimensões adequadas e são previstas 

marcações nos pisos que indiquem o acesso aos diferentes ambientes, 

para além das placas informativas e mapas tácteis. 

Relativamente às circulações verticais, optou-se apenas, pela aplicação 

de rampas e elevadores (Imagem 113), excluindo a utilização de escadas, 

por estas constituírem um risco nas acessibilidades. Contudo, as rampas 

empregues respeitam as dimensões e declives previstos nos regulamentos, 

tendo sido utilizado um material rugoso, antiderrapante e com uma cor 

contrastante com o restante piso, existindo um piso táctil de alerta no seu 

início e termino. Para além disso, foram previstos corrimões, colocados a 

duas alturas diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O elevador segue os pressupostos estabelecidos pelas normas, 

relativamente a dimensionamento e à aplicação de dispositivos sonoros e 

luminosos que, indique o piso em que se encontra bem como o sentido de 

deslocação.   

 

 Uso dos espaços 

  

O parque cultural proposto possibilita a utilização e participação de todos 

os visitantes, tanto a nível exterior como interior, incentivando a inclusão de 

pessoas com restrições em todas as actividades, garantindo a sua 

segurança e conforto. O espaço de aproximação, alcance e 

Imagem 113 – Rampa com duplo corrimão 
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manipulação deste, são adequadas às dimensões antropológicas de 

todos os utilizadores. O seu uso é equiparável, respeitando as várias 

restrições e, quando este não é possível são equivalentes, de modo a 

evitar a segregação dos utilizadores (Imagem 114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previu-se também, que o seu uso fosse flexível, de forma a respeitar as 

habilidades de cada um, devendo estes acompanhar o ritmo dos 

utilizadores (Imagem 115). O uso e manuseio dos espaços, foram 

projectados de forma a ser perceptível a sua identificação rápida, tanto 

por um pessoa de pé com uma pessoa em cadeira de rodas, como é o 

caso do alcance do balcão de informações. O seu uso evita o esforço 

físico do utilizador, de forma a prevenir habilidades desnecessárias e 

acções repetidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 114 – Pleno acesso nos diferentes espaços 

Imagem 115 – Tipos de alcance 
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Foram previstas instalações sanitárias feminino e masculino acessíveis a 

pessoas com cadeira de rodas, respeitando as dimensões adequadas. No 

auditório os lugares destinados a pessoas com restrições, podem ser 

identificados através de sinalização visual e táctil.   

 

 Informação 

 

A informação revelou-se como uma chave fundamental para a 

concepção e organização do parque cultural. Toda a informação 

aplicada é perceptível e de fácil compreensão, de forma a evitar o uso de 

situações especiais. Esta permite a orientação e informação do utilizador 

através de suportes informativos visuais, tácteis (Imagem 116) e sonoros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sinalização luminosa é prevista para pessoas com restrições auditivas, a 

informação táctil, seja através da textura do piso ou por mapas tácteis, 

aplica-se a pessoas com restrições visuais e os pictogramas para pessoas 

analfabetas e crianças. Estes foram colocados em locais estratégicos, nos 

pontos de tomada de decisão, como é o caso do hall de entrada do 

equipamento e, com boa legibilidade e visibilidade sendo necessária a 

sua actualização constante. A sua fácil compreensão depende das cores 

utilizadas, tamanho de letra e texturas aplicadas.  

Imagem 116 – Informação táctil 
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 Segurança 

 

O parque cultural permite a exploração e a experimentação por parte de 

todos os utilizadores de uma forma segura e confortável, através da 

aplicação de materiais adequados, sendo os riscos minimizados através 

da sua devida identificação. (Imagem 117) 

Todos os espaços são constituídos por um sistema de alarme, luminoso e 

sonoro, que sinaliza as situações de emergência, sendo as saídas de 

emergência identificadas pelo utilizador a partir de todos os espaços 

existentes do equipamento cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serviços 

 

Independentemente das suas restrições, todos os utilizadores têm o direito 

de participar e utilizar todos os serviços oferecidos pelo equipamento 

cultural. Portanto, é prevista a presença de funcionários especializados em 

linguagem gestual, garantindo desta forma a comunicação de pessoas 

com restrições auditivas, sendo também previsto a existência de 

computadores que permita a comunicação de pessoas surdas/mudas 

com os funcionários. Os computadores existentes são constituídos com 

programas especiais, com sintetizador de texto, para pessoas com 

restrições visuais.  

Imagem 117 – Lacunas na projecção das acessibilidades 
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Todos os espaços contêm texto em Braille e textos com tamanho de letra 

ampliado para as pessoas cm restrições visuais. No auditório é previsto um 

intérprete de linguagem gestual. 

Nos espaços expositivos existe um intérprete de linguagem gestual durante 

as visitas guiadas e a informação sobre as exposições está disponível 

através de legendas em Braille e um sistema de áudio. 

 

Em forma conclusiva, os espaços em geral são de fácil compreensão, 

permitindo que o utilizador participe com segurança, autonomia e conforto nas 

diversas actividades que o parque cultural oferece. 

Este considerou toda a diversidade de utilizadores, respeitando as 

componentes da acessibilidade, garantido o pleno acesso à informação, ao uso, 

à deslocação e à comunicação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se andarmos apenas por caminhos já 

traçados, chegaremos apenas aonde 

os outros chegaram” 

(Alexander Graham Bell, s/d) 
 

  

Imagem 118 – Um caminho para a inclusão 

http://www.pensador.info/autor/Alexander_Graham_Bell/
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CONCLUSÃO 

 

 Tal como nos indica o próprio tema desta dissertação: Acessibilidade 

Cultural e Inclusão foi nosso propósito entender os problemas decorrentes da 

acessibilidade, numa sociedade cada vez mais individualista e consumista.  

 Incentivados pela proposta do trabalho de projecto III, do 5ºano 

(2008/2009) e, pela procura incessante das soluções mais adequadas, despertou-

nos para uma realidade onde é bem evidenciada a diversidade de utilizadores. 

  Cada vez mais sensibilizados para os problemas de acessibilidade que a 

nossa sociedade denuncia, foi fundamental reunir informação sobre vários 

conceitos e tentar perceber quais as características das pessoas com algum tipo 

de restrição, o que de algum modo pretendia contribuir para melhorar as 

condições de acessibilidade para uma futura proposta. 

 Evidenciando o trabalho de Paula Teles, “Acessibilidade e Mobilidade 

para Todos – apontamentos para uma melhor interpretação do D.L. 163/2006 de 

8 de Agosto”, acreditamos que este seja um bom instrumento para a promoção 

da acessibilidade e para o melhoramento da qualidade de vida de todos os 

utilizadores. 

Apoiados nesta valência, desenvolvemos o capítulo 2. Não passa de uma 

exposição da lei vigente e de planos em prol da acessibilidade, mas estamos 

certos que são suficientemente ricos para responder aos problemas que lhe são 

associados, pois esta é fundamental para que todos exerçam o seu direito ao 

lazer e ao convívio social. Mas embora estas normas tentem garantir o direito de 

igualdade e a participação activa sem restrições, verificamos que ainda existe 

algumas lacunas na projecção dos espaços que, de alguma forma restringem a 

participação da diversidade de utilizadores. 

Estes factores devem-se à ausência de conceitos de desenho universal nas 

unidades curriculares dos cursos de Arquitectura e Engenharia, contribuindo para 

um total desconhecimento da diversidade de utilizadores, bem como das leis 

vigentes.   

Ainda neste mesmo capítulo, desenvolvemos os percursos acessíveis e as 

características que estes devem transmitir para se garantir uma boa 

acessibilidade. Neste contexto, ficou patente que tipo de sociedade se constrói 

para pessoas com restrições, tendo sido filtradas os principais elementos que 

dificultam a orientação, a deslocação, o uso e a comunicação por parte destas. 
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Neste sentido, tentou-se entender as necessidades específicas de cada 

incapacidade de forma a perspectivar futuras acções, assentes numa 

arquitectura Inclusiva. 

No entanto, concluímos que a acessibilidade não diz respeito apenas a 

questões de mobilidade. Para além da acessibilidade física de onde advêm as 

barreiras arquitectónicas, referimos também a acessibilidade económica, onde 

entendemos que os preços cobrados nas entradas dos espaços culturais não 

estão ao alcance de todos e, referenciando outro exemplo, apontamos a 

acessibilidade intelectual, verificando que a maioria dos espaços culturais não 

está preparado para receber pessoas com conhecimentos prévios.   

Perante esta realidade, constatou-se que dos espaços culturais fazem 

parte um conjunto de fragilidades que, podem condicionar o acesso a esses 

mesmos espaços, sendo desta forma crucial reunir todas as condições para que 

o acesso seja pleno. 

Mas estes factores não são isolados, pois são condicionados por questões 

como a informação, a mobilidade, a segurança e a experiência. 

Assim, para a realização de um espaço ou produto que obedeça as estas 

características, devemo-nos cingir aos princípios estabelecidos pelo desenho 

universal que determina uma utilização equitativa, de forma a ser manipulado 

por qualquer pessoa, englobando também uma gama extensa relativa à 

flexibilidade de utilização.  

Independentemente da experiência do utilizador, dos seus conhecimentos 

e aptidões linguísticas ou nível de concentração, a utilização dos espaços, bem 

como a informação disponível, deve ser simples e intuitiva de forma a evitar 

constrangimentos.     

Ao familiarizar com o assunto deste trabalho, tentou-se aprofundar 

conhecimentos e contextualizar informações que iriam constituir uma base sólida 

para a realização do caso de estudo.  

A nossa experiência nos diferentes espaços, nem sempre denuncia as reais 

necessidades que estes meios transmitem, optando-se desta forma, por entender 

como estes são vivenciados por um grupo específico de utilizadores, onde foram 

desenvolvidas questões relativas às principais dificuldades de todos os espaços 

que, de uma forma directa, ou indirecta oferecem à sociedade a mais diversas 

formas de lazer.    
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Embora as entrevistas realizadas tenham funcionado mais como um 

testemunho, os seus resultados serviram de apoio para a elaboração da 

componente prática do projecto, bem como uma maior consciencialização dos 

problemas acrescidos pela falta de acessibilidades. 

A procura de exemplos representativos em prol da acessibilidade, 

desenvolvido em 3, veio reforçar, através dos seus pontos mais significativos, um 

importante material na elaboração de um novo espaço cultural.  

Era nossa intenção tentar compreender como é que os diferentes espaços 

culturais acolhiam os seus visitantes, mais concretamente pessoas com algum 

tipo de restrição. E com tal, optamos por escolher exemplos de países diferentes 

para podermos entender em autonomias diferenciadas opções semelhantes. 

Desta forma, destacamos o Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, a 

Cidade da Cultura em Santiago de Compostela e o Parque La Villette em Paris. 

No primeiro caso, a sua escolha parece-nos pertinente, primeiro por ser um 

exemplo português e, por outro lado por ser o único espaço cultural do país que 

tem a funcionar a 100% o seu serviço educativo. No entanto, à medida que 

desmontávamos estas particularidades, facilmente nos apercebemos que este 

não conseguia comportar, de uma forma permanente, uma pessoa para todas 

as deficiências. Contudo, permanecemos firmes nesta opção, pois a nosso ver 

continuava a constituir um bom exemplo de acessibilidade cultural e, acima de 

tudo destacava-se por ser um espaço à escala do quarteirão o que de certa 

forma ia ao encontro das nossas expectativas para um futuro espaço cultural. 

A segunda opção recaiu na Cidade da Cultura. Embora ainda se 

encontre em fase de construção, a sua escolheu despertou-nos bastante 

curiosidade, não só por ser um espaço de âmbito cultural, mas também pelo 

conceito que norteou a sua concepção: uma composição volúmica literalmente 

talhada no terreno o que, ambicionou os primeiros traços do trabalho 

académico.  

Com o terceiro e último exemplo, o Parque La Villette e o equipamento 

cultural, La Cité, concluímos que este seria a referência que procurávamos, pois 

revela uma simbiose perfeita entre o parque e o equipamento cultural, sendo o 

conjunto orientado por uma política cultural de acessibilidade, estruturada com 

programas para públicos especiais, composto por equipas de profissionais com e 

sem deficiência. 
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Para concluir, interessa aqui reatar o nosso projecto para um parque 

cultural em Nevogilde. Num local onde ambicionava desenvolver-se uma cultura 

de novas centralidades, esta proposta permitiria, com sucesso, ser um pólo 

atractivo com um programa mais enriquecido através dos moldes que os 

exemplos seleccionados nos proporcionaram.    

Uma vez que o trabalho académico de Projecto III (2008/2009), se 

debruçava sobre a vertente de Planeamento, foi nossa intenção valorizarmos 

mais os aspectos relacionados com o crescimento urbano descontrolado, onde 

propusemos uma nova malha para esta parcela urbana. No que concerne ao 

parque cultural sugerido, importa aqui referir que não era nosso propósito 

desenvolver um projecto de arquitectura pormenorizado, mas sim, deixar um 

apontamento do que poderia ser um parque cultural, onde as condições para 

uma boa acessibilidade estivessem bem patentes. De qualquer forma, e embora 

o local de intervenção seja ladeado por outros espaços de lazer e cultura, como 

o Parque da Cidade e a Fundação de Serralves, procurávamos essencialmente 

que esta nova proposta fosse capaz de dotar esta parcela da cidade com um 

local capaz de acolher das mais variadas formas, todas as actividades 

associadas a funções culturais, mas com um carácter à escala do quarteirão. 

Era crucial que as boas condições de acessibilidade e a cultura andassem 

de mãos dadas, para permitir que todos, independentemente das suas 

condições: físicas, culturais, económicas ou sociais pudessem usufruir deste 

espaço com os mesmos direitos de igualdade. 

Numa última análise, e aplicando-se especificamente aos profissionais 

responsáveis pela projecção de novos espaços ou produtos, recomenda-se uma 

revisão das suas práticas profissionais, sensibilizando-os para a questão da 

diversidade humana e para a aplicação de conceitos de desenho universal e da 

lei vigente, para que no futuro próximo se consiga filtrar elementos que dificultam 

a deslocação, o uso, a orientação e a comunicação.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

COMP. ESPAÇO QUESTÃO SIM NÃO 

 

 

Espaços 

públicos 

urbanos 

Os percursos são hierarquizados de uma forma 

simples e clara, de forma a orientar-se 

correctamente nas mudanças de direcções? 

 

 

 

Existe informação adicional em Braille, mapas 

tácteis, pictogramas, etc, nos pontos de tomada 

de decisão? 

  

A informação e sinalética disponível têm o 

tamanho, letra e cor adequada?  

  

Equipamentos 

culturais 

Existem placas informativas visuais/áudio/Braille 

com os nomes dos filmes, espectáculos em 

exibição, horários e preçário? 

  

As informações apresentadas em flayers/ 

desdobráveis são de fácil percepção quanto à 

localização e serviços dos espaços? 

  

Nos espaços com mais de uma actividade, os 

diferentes sectores estão devidamente 

identificados? 

  

Existem sites na internet acessíveis para pessoas 

com restrição visual e auditiva, com informações 

sobre a localização, as actividades e serviços do 

ambiente?  

  

Os assentos destinados a pessoas com mobilidade 

reduzida podem ser identificados por sinalização 

no local? 

  

Existe sinalização visual e sonora para informar o 

início e intervalo dos filmes? 

  

Os corrimões de escadas e rampas possuem 

informação táctil e visual através da cor, textura 

ou materiais de contraste? 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Orientação Uso Comunicação Deslocação 

Utilizador em 

cadeira de rodas 

Utilizador 

idoso 

Utilizador 

surdo/ mudo 

Todos os  

utilizadores 

Utilizador com 

baixa visão  
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COMP. ESPAÇO QUESTÃO SIM NÃO 

 

Espaços 

públicos 

urbanos 

O acesso aos diferentes ambientes é efectuado 

por uma rota acessível? 
  

A regularidade do piso e a dimensão do passeio 

favorecem a deslocação? 
  

Existe tratamento dos pisos por cor, textura e 

desenho de forma a serem perceptíveis as áreas 

de circulação e as de permanência? 

  

Existem pisos-guia que, destacando-se pela cor e 

ranhuras, apontam o sentido a ser seguido? 
  

Equipamentos 

culturais 

Existem vagas de estacionamento com as 

dimensões recomendáveis?   
  

As larguras das portas têm largura suficiente?   

Quando existem torniquetes ou portas giratórias 

de controlo aos ambientes, há acesso alternativo? 
  

As rampas de acesso satisfazem, em geral, o 

acesso aos diferentes ambientes? 
  

As escadas possuem patamares com uma faixa 

de aproximação constituída por um material com 

revestimento e cor diferente?  

  

Os corredores, patamares e galerias têm uma 

largura suficiente que possibilitem as mudanças 

de direcção? 

  

Os espaços destinados a pessoas em cadeira de 

rodas estão situados próximos dos corredores? 
  

Os espaços destinados a pessoas em cadeira de 

rodas possibilitam plena visão e deslocação dos 

demais espectadores? 
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COMP. ESPAÇO QUESTÃO SIM NÃO 

 

Espaços 

públicos 

urbanos 

O mobiliário urbano possui dimensões e design 

apropriados para atender à diversidade de 

usuários? 

  

As cores do mobiliário urbano contrastam com o 

piso e com a vegetação para facilitar a sua 

identificação? 

  

Equipamentos 

culturais 

As bilheteiras têm altura adequada?   

Existe algum tratamento prioritário às pessoas com 

deficiência? 
  

Existem zonas de descanso nos átrios?   

O espaço destinado às pessoas em cadeira de 

rodas, garante o conforto, segurança, boa 

visibilidade e acústica? 

  

Os espaços destinados às pessoas em cadeira de 

rodas estão distribuídos pelo recinto, com as 

mesmas condições de atendimento e serviços? 

  

Existe pelo menos um assento destinado aos 

acompanhantes das pessoas com mobilidade 

reduzida? 

  

Existem objectos/elementos/espaços iguais para 

todos os usuários, ou quando esta igualdade não 

for possível, são equiparáveis? 

  

Existem instalações sanitárias com as dimensões 

recomendadas? 
  

Existe sinalização táctil nas cadeiras de cinema/ 

teatro/auditório que indique a numeração das 

fileiras? 
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COMP. ESPAÇO QUESTÃO SIM NÃO 

 Espaços 

públicos 

urbanos 

São previstos espaços de aproximação de 

pessoas com restrições, permitindo a sua 

socialização? 

  

Equipamentos 

culturais 

Existe algum sistema de sonorização assistida, para 

pessoas com deficiência auditiva? 
  

Existem equipamentos de informação sonora e 

sistemas de tradução? 
  

Nas bilheteiras, existe algum tipo de tecnologia 

assistida que permita a comunicação de pessoas 

surdas e/ou mudas com os funcionários? 
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GLOSSÁRIO 

 

Acessibilidade 

Capacidade do meio edificado assegurar a todos uma igual oportunidade de 

uso, de uma forma directa, imediata, permanente e a mais autónoma possível. 

(Gouveia, 2006) 

Barreiras 

Conjunto de elementos que excluem o indivíduo, sendo em muitos casos a 

percepção, a deslocação e a compreensão dificultados ou impedidos. 

(Dischinger, 2008) 

Cultura 

Todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro 

de uma sociedade". (Laraia, 2001: 25) 

Deficiente 

Qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as 

necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma 

deficiência, congénita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais. 

(Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 1975) 

Desenho Universal 

Visa a concepção de objectos, equipamentos e estruturas do meio físico 

destinados a ser utilizados pela generalidade das pessoas, sem recurso a 

projectos adaptados ou especializados, e o seu objectivo é o de simplificar a 

vida de todos, qualquer que seja a idade, estatura ou capacidade, tornando os 

produtos, estruturas, a comunicação/informação e o meio edificado utilizáveis 

pelo maior número de pessoas possível, a baixo custo ou sem custos extras, para 

que todas as pessoas e não só as que têm necessidades especiais, mesmo que 

temporárias, possam integrar-se totalmente numa sociedade inclusiva. (INR, s/d) 

Diversidade Humana 

As diferenças individuais começam com a combinação dos genes. Assim, surge 

a diversidade humana que não é apenas uma realidade a nível social (somos 

todos diferentes), mas também a nível individual/pessoal: as outras pessoas são 

diferentes de mim e, eu próprio não sou a mesma pessoa no decorrer dos 

sucessivos estádios de minha vida. (CEA, 2003: 28) 
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A diversidade humana depende de um conjunto de particularidades individuais 

que, por mais que a sociedade tente, é difícil padronizar. 

Espaço Cultural 

Locais de informação, onde as pessoas encontram informações úteis para o seu 

quotidiano. Logo, um espaço cultural é um espaço onde decorrem, ou podem 

decorrer, actividades culturais, podendo ser uma praça, uma rua, um jardim, 

uma fábrica, uma sala de exposições, entre outros. Os espaços culturais são 

definidos por três objectivos fundamentais: ” informar, discutir e criar”. (Milanesi, 

2003: 172-180) 

Inclusão Social 

Processo pelo qual a sociedade se adapta para puder incluir, nos seus sistemas 

sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 

preparar para assumir os seus papéis na sociedade. (Sassaki, 1997:41)  

Lazer 

Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou 

ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou 

desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. (Dumazedier, 

1976: 34)   

Mobilidade 

Constitui um dos elementos fundamentais para a liberdade pessoal, bem como 

para a igualdade de oportunidade, no que concerne à acessibilidade aos 

serviços sociais e colectivos.  

Orientação Espacial 

Está relacionada com a legibilidade e compreensão dos ambientes. Um 

ambiente é facilmente compreendido quando o seu utilizador consegue 

deslocar-se de forma autónoma a partir das informações nele presente, sejam 

elas visuais, sonoras ou arquitectónicas (Bins Ely, 2006) 

Restrição 

São problemas que um indivíduo pode enfrentar quando está envolvido em 

situações da vida real. A presença da restrição de participação é determinada 

pela comparação entre a participação individual com aquela esperada de um 

indivíduo sem deficiência naquela cultura ou sociedade. (CIF, 2004: 186-187) 


