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RESUMO  

Este Trabalho de Conclusão de Mestrado Profissional consiste em um anteprojeto 
arquitetônico para reforma e ampliação do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa 
Cunha (ICPAC), destinado ao atendimento de pessoas com deficiência visual, 
oferecendo serviços nas áreas de saúde e ensino. Este documento final é composto 
pelo anteprojeto arquitetônico e respectivo relatório técnico. O foco da proposta foi a 
acessibilidade e orientabilidade dos espaços, reverberando em sua maior 
humanização, questão vivenciada de modo recorrente pela autora em sua prática 
profissional como servidora civil do Exército. A principal fonte de informações para a 
proposta projetual foi a percepção dos usuários, em especial a opinião de pessoas 
com deficiência visual, público-alvo da instituição. A metodologia do trabalho 
empírico envolveu três etapas: (i) Estudo da Questão Problema, (ii) Pré-projeto e (iii) 
Elaboração da Proposta Projetual. A primeira etapa incluiu pesquisa bibliográfica, 
levantamento arquitetônico da edificação por meio de medições, fotografias e 
walkthrought, e contato com os usuários - que se inspirou na Avaliação Pós-
Ocupação e envolveu realização de Poema dos Desejos com cinquenta (50) 
usuários, de entrevistas semiestruturadas com dez (10) pessoas-chave que 
vivenciavam o cotidiano do local e de passeio acompanhado com cinco (05) 
participantes (sendo 01 pessoa cega conhecedora do espaço; 04 pessoas que o 
desconheciam: cega, com visão reduzida, em cadeira de rodas e com mobilidade 
reduzida). Na etapa de Pré-projeto foram definidos o conceito e a programação 
arquitetônica, e realizadas análises de precedentes. O desenvolvimento da proposta 
arquitetônica recorreu aos métodos de satisfação de restrições e tipológico. O 
resultado, que atende aos objetivos fixados e incorpora as principais lições 
aprendidas durante o curso, corresponde a um conjunto totalizando 5.000 m2 de 
área construída que, além de acomodar estrutura institucional hoje existente, 
incorpora um parque esportivo para treinamento de atletas paraolímpicos. 

 
Palavras-chave: Projeto Arquitetônico; Ambiente educativo para cegos; 
Acessibilidade espacial; Orientabilidade; Humanização do espaço; 
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ABSTRACT 

This Master's Degree Conclusion Work consists of an architectural project for the 
reform and expansion of the Institute of the Blind of Paraíba Adalgisa Cunha 
(ICPAC), aimed at assisting visually impaired people, offering services in the areas 
of health and education. This final document is composed of the architectural design 
and its technical report. The focus of the proposal was the accessibility and 
orientation of the spaces, reverberating in its greater humanization, an issue 
recurrently experienced by the author in her professional practice as a civil servant of 
the Army. The main source of information for the design proposal was the perception 
of users, especially the opinion of visually impaired people, the institution's target 
audience. The methodology of the empirical work involved three stages: (i) Study of 
the Problem Question, (ii) Pre-project and (iii) Preparation of the Project Proposal. 
The first stage included bibliographical research, architectural survey of the building 
through measurements, photographs and walkthrought, and contact with users - 
which was inspired by the Post-Occupation Evaluation and involved the 
accomplishment of Poema dos Desires with fifty (50) users of interviews semi-
structured with ten (10) key people who lived in the daily life of the place and 
accompanied by five (05) participants (01 blind person with knowledge of the space, 
04 people who did not know: blind, with reduced vision, in a wheelchair and with 
reduced mobility). In the Pre-design stage, the concept and the architectural 
programming were defined, and previous analyzes were carried out. The 
development of the architectural proposal resorted to methods of constraint and 
typological satisfaction. The result, which meets the objectives set and incorporates 
the main lessons learned during the course, corresponds to a total of 5,000 m2 of 
constructed area that, besides accommodating an existing institutional structure, 
incorporates a sports park for the training of Paralympic athletes. 

 

Keywords: Architectural Design; Educational environment for the blind; Spatial 
accessibility; Orientability; Humanization of space; 
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1. INTRODUÇÃO 

Na vida contemporânea, humanizar arquitetura é uma condição essencial ao 

bem-estar das pessoas, provendo-lhes espaços “enriquecedores, vivos e saudáveis” 

(KOWALTOWSKI et al, 2011). Embora no projetar para seres humanos a busca 

pela humanização aparente ser um pressuposto óbvio e, portanto, obrigatório para 

os projetos em geral, na prática observa-se a adoção de poucas estratégias 

projetuais que atendam este fim. Sob esse ponto de vista, os mesmos autores 

indicam que a integração entre espaços internos e externos, a implementação de 

áreas verdes, a pluralidade e organização dos espaços, o conforto ambiental, a 

utilização da escala humana e a ampliação da acessibilidade ambiental, sobretudo a 

partir da implementação do Desenho Universal, são importantes medidas para 

humanizar a arquitetura e a democratizar o uso do espaço, levando-se em conta a 

consciência contemporânea acerca das dificuldades enfrentadas pelas pessoas que 

têm alguma dificuldade de acesso ao ambiente.  

Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2010), cerca de 34,55% da população do estado da Paraíba e 

31,50% da população da cidade de João Pessoa possui algum tipo de deficiência. 

Entre eles, o número de pessoas que declararam possuir alguma deficiência física 

foi mais representativo em relação à visão, seguido por mobilidade, audição e 

capacidade mental/intelectual (Figura 1). Na Paraíba 823.039 (oitocentos e vinte e 

três mil e trinta e nove) pessoas declararam ter alguma dificuldade visual. 

Figura 1 – Principais tipos de deficiência entre as pessoas da Paraíba 

 
Fonte: IBGE, 2010, ilustrado pela autora. 
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Reconhecendo esta grande demanda e as debilidades arquitetônicas que 

fragilizam o direito de inclusão destas pessoas na sociedade, este trabalho, inserido 

na linha de pesquisa Morfologia, Usos e Percepções do Ambiente, teve como 

pergunta de partida: quais as estratégias projetuais necessárias para o ICPAC, a 

fim de garantir a acessibilidade e orientabilidade essenciais ao bom desempenho de 

suas funções? 

A pesquisa bibliográfica mostrou que parte da resposta a essa indagação 

estava na busca e no respeito à opinião dos usuários, envolvendo, ainda, o maior 

conhecimento da temática e do modo como outros projetistas enfrentaram desafios 

semelhantes, a elaboração de uma cuidadosa programação arquitetônica e a busca 

por soluções projetuais condizentes com o local.  

Baseado nesse questionamento e nas direções aqui indicadas, o trabalho 

realizado teve como objetivo geral: elaborar o anteprojeto de reforma e ampliação 

do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), com foco na sua 

acessibilidade e orientabilidade, tendo como base a opinião dos seus usuários.  

Para atingir esse objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Reconhecer (tecnicamente e sob o ponto de vista dos usuários) as 

condições de acessibilidade e orientabilidade dos espaços do Instituto dos 

Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, especialmente em seus acessos e suas 

áreas de uso comum (recepção/espera, circulações, banheiros de uso 

coletivo, salas de aula, consultórios e áreas desportivas); 

2) Buscar soluções arquitetônicas que eliminem ou minimizem condições 

identificadas como problemáticas e adaptem a edificação a novos usos, 

notadamente o esportivo; 

3) Identificar elementos tipológicos viabilizadores da humanização daquele 

equipamento e proporcionar sua valorização; 

4) Traçar um esquema geral de etapas para o processo de execução das 

intervenções arquitetônicas propostas.  

Para tanto, a metodologia do trabalho empírico envolveu três etapas: (i) 

Estudo da Questão Problema, (ii) Pré-projeto e (iii) Elaboração da Proposta 

Projetual. A primeira etapa inclui pesquisa bibliográfica, levantamento arquitetônico 

da edificação (por meio de medições, fotografias e walkthrough) e consulta aos 
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usuários, em especial a opinião de pessoas com deficiência visual, público alvo da 

instituição (por meio de aplicação de poema dos desejos, entrevistas 

semiestruturadas e passeio acompanhado). Na etapa de Pré-projeto são definidos o 

conceito e a programação arquitetônica, e apresenta-se a análise de precedentes 

importantes para o novo projeto. Na continuidade têm-se o desenvolvimento da 

proposta arquitetônica, que recorreu aos métodos de satisfação de restrições e 

tipológico. 

A importância da elaboração do projeto para o ICPAC reside em humanizar o 

espaço por meio da melhoria das condições de acessibilidade e orientabilidade 

evidenciadas in loco, o que envolve tanto as características físicas da edificação, 

quanto o dimensionamento dos espaços e o zoneamento de funções. Tais 

adequações facilitarão a utilização dos espaços pelos usuários, tanto estudantes 

quanto visitantes e funcionários, permitindo que suas tarefas sejam executadas de 

maneira otimizada e eficaz. Nesse sentido, defende-se a importância de pensar o 

conjunto como um todo a partir de uma visão prospectiva, evitando-se soluções 

pontuais para problemas emergentes. Assim, entende-se que, de posse do projeto e 

de objetivos a médio ou longo prazos, a unidade gestora poderá fazer as melhorias 

de modo gradativo, planejando-se em função das facilidades/dificuldades 

construtivas e do custo de cada etapa, de acordo com os recursos que estiverem ao 

seu alcance (disponibilidade financeira). Além disso, diante de um orçamento 

reduzido, as mudanças que exigirem valores e/ou mão de obra não acessíveis à 

unidade, poderão ser barganhadas com o poder público ou outros patrocinadores. 

Para apresentar a proposta arquitetônica produzida, além dessa introdução, 

esse documento é composto pelos capítulos: A Qualidade Espacial na Arquitetura 

sob o ponto de vista da Acessibilidade e da Orientabilidade (breve referencial teórico 

sobre o tema em questão); Pessoas com Deficiências e o Ambiente (considerações 

acerca do público alvo do ICPAC e como ele se insere no ambiente); Caminhos 

Metodológicos (etapas do estudo realizado e da elaboração da proposta); O Instituto 

de Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (apresentação da instituição objeto de estudo 

e dos resultados da APO realizada); Estudos Iniciais para a proposta (estudos de 

referência e estudos iniciais no ICPAC); Desenvolvimento de estudo preliminar 

(contendo a memória projetual) e Apresentação da proposta projetual (elementos de 

delimitação do projeto técnico de reforma e ampliação do ICPAC). As pranchas de 

desenho técnico figuram como o volume 2 deste trabalho de mestrado profissional. 
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2. A QUALIDADE ESPACIAL SOB O PONTO DE VISTA DA 

ACESSIBILIDADE E DA ORIENTABILIDADE DA ARQUITETURA 

Na atualidade a qualidade do ambiente em que vivemos é um tema essencial 

à arquitetura, e precisa ser trabalhada em todo o processo de concepção do objeto 

arquitetônico, pois os elementos que definem o espaço influenciam, entre outros: 

em seu desempenho funcional; em seu conforto térmico, acústico e ergonômico; na 

sensação de segurança dos usuários/frequentadores e na promoção de relações 

sociais entre eles; na percepção/compreensão do programa (muitas vezes não 

obtida pelo cliente por si só), incluindo o dimensionamento dos ambientes, relações 

de fluxo e ordenamento dos mesmos.  Diante desse tipo de constatação/exigência é 

essencial que os profissionais de arquitetura estejam atentos à qualidade dos 

espaços que propõem e estabeleçam modos e metas para avaliá-las, quer 

quantitativa quer qualitativamente. 

Nesse campo a literatura (PRADO, LOPES, ORNSTEIN, 2010; GUIMARÃES, 

2012; ELALI, PINHEIRO, 2018; COHEN, DUARTE, 2018;) chama a atenção para a 

acessibilidade ambiental, ou seja para as condições do ambiente ser percorrido e 

usado por todas as pessoas, quer aquelas que não apresentam dificuldade em sua 

mobilidade quer aquelas com algum tipo de deficiência. Além disso, tem sido 

identificada uma diferenciação entre o ambiente ser social e fisicamente acessível e 

as pessoas conseguirem se orientar adequadamente nele, condição conhecida 

como orientabilidade espacial, navegabilidade do espaço ou wayfinding.   

A acessibilidade dos ambientes físicos (condições de deslocamento, uso e 

bem estar proporcionadas) e a orientabilidade espacial (wayfinding) são o foco 

desta proposta de reestruturação do ICPAC, relevância justificada por se tratar de 

uma instituição antiga e não projetada a partir desse tipo de preocupação, mas que 

acolhe pessoas com deficiência, sobretudo visual, necessitando, portanto, se 

adequar a esse público-alvo. Sob tal perspectiva, essas são as duas questões 

centrais abordadas neste capítulo. 

2.1. Questões de acessibilidade dos espaços físicos  

O tema ‘acessibilidade ambiental’ tem exigido atenção crescente de 

arquitetos e urbanistas, uma vez que, segundo Dischinger et al (2012), um espaço 

acessível não é apenas aquele que se permite adentrar, e sim aquele que, além de 
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poder ser percorrido, informa adequadamente às pessoas sobre suas condições de 

utilização e organização, possibilitando a interação plena e autônoma do usuário. 

Para tanto, se faz necessário que todos os componentes da acessibilidade espacial 

sejam respeitados enquanto condicionantes ambientais, os quais ligam-se a quatro 

aspectos fundamentais: 

• Comunicação: indicação de localização e tipo de utilização de equipamentos, 

inclusive pela incorporação de elementos alternativos, uso do Braile, 

equipamentos de tradução, linguagem de sinais e imagética, e similares; 

• Deslocamento: ausência de barreiras físicas em percursos horizontais ou 

verticais.  

• Uso: corresponde à presença de circulações bem dimensionadas, mobiliário 

adequado e equipamentos que possibilitem a realização da atividade a que 

se destina o ambiente. 

• Orientação espacial (aspecto detalhado no item 2.2): refere-se à existência 

de uma organização espacial informativa e clara, que possibilite a tomada de 

decisões, a escolha de percursos e o atendimento a expectativas sobre 

modos de utilização do espaço.  

Segundo a literatura no campo da acessibilidade ambiental (no Brasil com 

destaque para CAMBIAGHI, 2004; COHEN, 2006; GUIMARÃES, 2009 e 2012; 

PRADO, ORNSTEIN, 2010; SOUZA, 2011) somente a partir da segunda metade do 

século XX - notadamente após a 2ª Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã - o olhar 

da sociedade se voltou para a adaptação dos espaços às pessoas com deficiência 

(PD), o que aconteceu devido à necessidade de recepção e inserção social dos 

feridos nos conflitos que voltavam para casa com problemas sensoriais e de 

locomoção.  

Nesse campo uma importante iniciativa foi o “Desenho Livre de Barreiras” 

(surgido em 1963, em Washington, EUA), que evoluiu para o que hoje conhecemos 

como “Desenho Universal”, conceito amplo segundo o qual o ambiente deve ser 

acessível a todos, independentemente de suas diferenças, sejam crianças, idosos, 

pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência ou em plenas condições físicas 

(FERNANDES et al, 2005; CAMBIAGHI, 2012; DISCHINGER, ELY, PIARDI, 2012).  

No Brasil, tal tomada de consciência aconteceu de forma lenta, a partir do 

início da década de 1980, quando ocorreu uma ampla orientação dos envolvidos no 
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planejamento e execução de obras de construção civil a respeito da importância de 

reduzir as barreiras físicas para as pessoas com deficiência (COHEN, 2005). Logo 

em seguida a acessibilidade passou a constar na Constituição Brasileira de 1988 

que, através de seu artigo 227 §2°, e artigo 244, assegura que esta seja um “direito 

de todos” (BRASIL, 1988). Assim, hoje o país é detentor de uma das mais 

desenvolvidas legislações nesse campo (CAMBIAGHI, 2012), possui normas 

regulamentadoras e os municípios, através dos seus códigos de obra, impõem e 

fiscalizam a aplicação das mesmas.  

Devido a estas exigências legais, embora a implementação prática da 

acessibilidade ainda ocorra de forma lenta, se percebem cada vez mais 

transformações neste setor, sobretudo a partir da atuação do Ministério Público. Em 

âmbito acadêmico o tema é frequentemente tratado em trabalhos de graduação e 

pós-graduação. Para ilustrar esse interesse, apenas no campo da Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN e nos últimos 10 anos, foram localizados diversos trabalhos 

nesse campo, tanto na graduação (a exemplo de DINIZ, 2006; ATALIBA, 2015; 

REIS, 2018) quanto na pós-graduação (como, entre outros, PIRES, 2008; LEITE, 

2016; AZEVEDO, 2017; MEDEIROS, 2018).  

Além disso, atualmente a abordagem do tema vai além da adaptação do 

espaço físico livre de barreiras, caminhando no sentido da valorização da empatia 

entre o local e seu usuário (COHEN, DUARTE, 2018), o que faz com que este se 

sinta parte daquele espaço - ou seja, as autoras defendem que os projetistas devem 

ir além do check list derivado do atendimento às normas, e se preocupar com a 

melhor interação entre pessoas e espaços. Daí vem o conceito de Acessibilidade 

Emocional que expressa como 

a capacidade do Lugar de acolher seus visitantes, de gerar afeto, de 
despertar a sensação de fazer parte do ambiente e de se reconhecer 
como pessoa bem-vinda...engloba toda a ambiência que envolve o 
usuário do lugar, tratando-o como um ser total, capaz de ativar 
sistemas complexos de relação com o espaço e com o Outro 
(COHEN, DUARTE, 2018, p. 8). 

No edifício que é alvo desse trabalho de mestrado, a falta de acessibilidade é 

evidente, sendo derivada da própria idade do projeto arquitetônico, elaborado na 

década de 1940 - período anterior ao início da tomada de conscientização (nacional 

e internacional) a respeito da garantia ao uso democrático e independente dos 

ambientes. Assim, como sua concepção promoveu o surgimento de diversas 



24 
 

barreiras arquitetônicas, é preciso não apenas adaptá-lo às exigências e normas 

atuais, mas ir além disso, buscando a humanização do espaço. 

2.2. Questões de orientabilidade nos espaços  

O espaço ao nosso redor, inclusive os aparentemente vazios, possuem uma 

série de informações que muitas vezes não são percebidas pelos seus usuários, 

quer devido a algum tipo de dificuldade nessa assimilação, quer simplesmente por 

terem sua atenção voltada a outros elementos do local naquele momento (aspectos 

mais interessantes, que atendam diretamente suas necessidades, ou, ainda, que se 

destaquem no cenário). Essa dificuldade se acentua no caso de pessoas com 

deficiência, em função de alguma limitação em um ou mais sentidos (MARQUES, 

2016). Assim, no processo de percepção do espaço, as pessoas inconscientemente 

priorizam o sentido que se mostra mais importante para o entendimento daquele 

local (ELALI, PINHEIRO, 2018).  

Se um indivíduo é capaz de, utilizando somente a visão, perceber as 
informações que julga importantes para si em determinado momento, 
ele irá tender a não prestar atenção aos estímulos captados pelos 
demais sentidos e sua atenção será cada vez mais seletiva ao preferir 
os estímulos visuais. Por exemplo, se uma pessoa entra numa 
cozinha onde está um fogão, bastará olhar para ele para saber se o 
fogo está aceso ou apagado; não será preciso chegar perto para 
sentir a temperatura, nem aspirar para verificar se há cheiro 
característico de algo sendo cozido, nem prestar atenção a algum 
som também característico (como de líquido fervendo, fritura ou 
panela de pressão). Obviamente os demais sentidos poderão 
fornecer outras informações, como a qualidade do gosto da comida 
ou o fato desta estar ou não queimando, através do olfato 
(MARQUES, 2016, p.48). 

Esse tipo de pensamento deve nortear as decisões tomadas pelos 

profissionais que interferem no espaço (pensam nele e sobre ele, e o transformam), 

os quais não devem se limitar a promover a acessibilidade apenas na eliminação de 

barreiras físicas, e sim expandir seus horizontes de modo a incorporar questões 

sensoriais mais amplas. Nesse sentido, Silva (2014) analisou a percepção de 

usuários de um equipamento de saúde em relação às principais barreiras de 

acessibilidade e orientação espacial ali presentes, concluindo que os aspectos de 

“comunicação” e “orientabilidade” foram mais agravantes que aspectos de “uso” e 

“deslocamento”. É importante perceber que a arquitetura influencia no senso de 

orientação do usuário, especialmente os com deficiência visual ou auditiva.  
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Nesse campo, os estudos da Psicologia Ambiental possibilitam o 

entendimento aprofundado das relações pessoa-ambiente e suas influências 

mútuas, explicitando que o espaço influencia no modo de uso e nas relações entre 

as pessoas e que, por sua vez, as pessoas, com suas especificidades psíquicas, 

emocionais e comportamentais, transformam o espaço (PINHEIRO, ELALI, 2010), 

indicando modos de uso muitas vezes não previstos no planejamento inicial. Além 

disso, de acordo com Del Rio et al (2002) as características dos ambientes não são 

decodificadas da mesma maneira por todos os seus usuários, pois existem 

diferenças e limitações advindas do sistema sensorial de cada pessoa e mesmo das 

imposições socioculturais de um grupo em relação aos demais. Tal condição 

intensifica a dificuldade desse estudo, genericamente delimitado a partir da noção 

de wayfinding.  

O processo de navegação no ambiente, ou wayfinding, acontece a partir da 

relação entre as características dos espaços (elementos de comunicação e físicos) 

e as condições pessoais de captação e interação com as mesmas (derivadas da 

capacidade motora, sensorial, intelectual e de familiaridade), processo em que os 

sentidos assumem um papel fundamental. Entretanto se sabe que os sentidos 

podem ser trabalhados para uma melhor percepção, ou seja, através da prática, as 

pessoas podem se orientar com mais facilidade nos espaços (ELALI, PINHEIRO, 

2018).  

No que se refere à orientabilidade outra importante questão diz respeito às 

áreas livres presentes na construção e aquilo que as compõem. De fato, os 

chamados “vazios” das construções, não são “vazios” à percepção, ao contrário, 

são repletos de significados que não podem ser ignorados. Para tanto, é 

fundamental que tais espaços sejam trabalhados para estimular os sentidos e 

melhorar a percepção, ou seja, para facilitar a orientação das pessoas, auxiliá-las a 

escutar mais atentamente, estimular o tato e assim por diante.  

Especificamente no que diz respeito à orientabilidade de cegos em 

edificações, o conhecimento acerca das necessidades específicas do usuário e 

suas restrições de uso devem ser levadas em consideração. Segundo Bernardi e 

Ataut (2017), é importante reconhecer (através de metodologia que leve em 

consideração as habilidades, expectativas e restrições do usuário) quais as 

limitações construtivas para a plena acessibilidade e usabilidade da edificação, e 

atribuir à sua arquitetura qualidades que otimizem tais aspectos. 
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3. PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E O AMBIENTE 

O ambiente físico-espacial deve ser planejado de modo a proporcionar pleno 

conforto e utilização aos usuários, garantindo o acesso por todas as pessoas, 

independente delas apresentarem (ou não) dificuldades físicas, mentais ou 

emocionais.  

Conceder oportunidade a todos os indivíduos equitativamente (ou seja, 

proporcionando a cada um aquilo que precisa) é uma questão de respeito à 

diversidade humana, correspondendo a uma forma de inclusão que vai além do 

contexto espacial, pois significa, também, a possibilidade de surgimento de mais 

elos de interação social e emocional entre as pessoas e delas com o ambiente. 

O Desenho Universal prevê o espaço de maneira igualitária, pensado para 

todos e sem se deter a adaptações às necessidades individuais (DISCHINGER, 

ELY, PIARDI, 2012; SILVA, 2014), O termo foi criado em 1985, pelo grupo liderado 

por Ron Mace, Ruth Lusher e outros estudiosos do Center for Universal Design, 

University of North Carolina, Estados Unidos. Segundo Steinfeld e Maisel (2012), ele 

induzia uma nova abordagem para o desenho do ambiente construído e 

complementava a legislação norteamericana de acessibilidade então vigente 

naquele país. Em síntese, o grupo definiu sete princípios que devem ser observados 

na produção de objetos, ambientes e serviços (STORY, 2011; THE CENTER FOR 

UNIVERSAL DESIGN, 1997) os quais definem que seu uso deve ser: equitativo, 

flexível, simples, baseado em informação perceptível, seguro (tolerância ao erro), 

abrangente e realizado com exigência de pouco esforço (baixa fadiga). Tais 

princípios, resumidamente descritos a seguir, se referem ao design genericamente 

(indiferentemente de tratar-se de local/ambiente ou objeto), como é a prática na 

literatura norte-americana e europeia nesse campo. 

• Princípio 01: Uso Equitativo (igualitário) - é preciso que o design seja útil a 

pessoas com diferentes habilidades.  

• Princípio 02: Flexibilidade no Uso (adaptabilidade) - deve acomodar uma 

ampla gama de preferências e habilidades individuais.  

• Princípio 03: Uso simples e intuitivo (de fácil entendimento) - é essencial que 

a compreensão do uso seja fácil, independentemente da experiência da 

pessoa, de seu conhecimento do elemento, competência linguística, 

escolaridade ou nível de concentração.  
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• Princípio 04: Informação perceptível (facilmente comunicável) - é preciso que 

o design comunique eficazmente a informação necessária ao seu uso, 

independentemente das condições ambientais ou habilidades sensoriais do 

usuário, sejam cegos, analfabetos, estrangeiros e outros.  

• Princípio 05: Tolerância ao erro (seguro) - devem estar previstos, resolvidos 

ou minimizados eventuais perigos e consequências adversas originados de 

ações incorretas (quer acidentais ou intencionais). 

• Princípio 06: Baixo esforço físico (menor fadiga) - O uso deve acontecer de 

forma eficiente e confortável, e exigir mínimo esforço, ou seja não 

proporcionar fadiga. 

• Princípio 07: Dimensionamento para acesso e uso (uso abrangente) - É 

preciso que, independentemente do tamanho do corpo da pessoa, de sua 

postura e condição de mobilidade naquele momento, as dimensões do objeto 

ou local e o espaço para sua utilização sejam adequados à aproximação, 

alcance, manipulação e uso.  

Apesar da generalidade desses enunciados, e assumindo uma postura quase 

que contraditória em relação a eles, a concepção de projetos eficientes em termos 

de desenho universal exige que o profissional domine conhecimentos acerca dos 

diversos tipos de deficiência e das diferentes restrições espaciais relacionados aos 

mesmos.  

A comunidade internacional tem apontado para a importância de o 
Design Universal ser praticado em qualquer circunstância. Não 
obstante, no contexto brasileiro percebe-se sua pouca incorporação à 
prática profissional, o que se torna ainda mais preocupante ao se 
verificar a existência de normas nacionais nesse campo há dez anos. 
(...) Por constituir um conceito relativamente novo e ainda pouco 
aplicado no Brasil, o estudo de exemplos práticos dos princípios de 
Design Universal tem grande importância para o aumento do 
repertório e compreensão acerca do tema (LIMA, 2015, p.1-4).  
 

Ainda sob esse ponto de vista, com base na normativa técnica Dischinger et 

al (2012) classificam as deficiências em quatro categorias básicas: físico-motoras, 

sensoriais, cognitivas e múltiplas. Em função dessas indicações aquele texto lista as 

principais barreiras físicas a serem enfrentadas a fim de se obter acessibilidade, 

conforme segue: 

(i) Deficiências físico-motoras: que afetam a motricidade do indivíduo. Não 

apenas a ausência do membro ou paralisia, mas também dores, tremores, 
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características que dificultem a atividade plena motora. São restrições 

espaciais para atividades físico-motoras: batentes, circulações estreitas, 

torneiras sem sistema de pressão ou automáticas, balcões de atendimento 

elevados, etc. 

(ii) Deficiências sensoriais: relacionadas à visão, audição, paladar-olfato, 

háptico e orientação. São restrições espaciais para percepção sensorial: 

Ausência de sinal sonoro em semáforos e cruzamentos, letras pequenas em 

caixas eletrônicos, etc. Como restrições espaciais para atividades de 

comunicação identificam-se: uso do interfone como requisito de identificação 

e acesso, falta de equipamentos de tecnologia assistiva. 

(iii) Deficiências cognitivas: dificuldades relacionadas à atividade intelectual. 

Afetam o raciocínio, concentração e memória. A principal restrição espacial 

para atividades cognitivas é a Poluição visual. 

(iv) Deficiências Múltiplas: Associação de mais de um tipo de deficiência. 

Note-se que, no caso do ICPAC, em sua busca pelo Desenho Universal o 

projeto deve voltar especial atenção às questões espaciais que garantam a perfeita 

e aprazível utilização das pessoas com deficiência visual, público ao qual a 

edificação é destinada no âmbito da educação e saúde. Por outro lado, não se pode 

eliminar as preocupações com outros tipos de deficiência, diante da possibilidade de 

atender a um público ainda mais diversificado. Nesse sentido, mesmo sabendo-se 

da possibilidade da presença de pessoas com múltiplas deficiências, esse capitulo 

volta-se mais especificamente para a educação das pessoas com deficiência visual, 

por entender que este é alvo maior da instituição (presente em sua própria 

denominação) e, portanto, desta proposta. 

3.1 Sistemas sensoriais humanos pela classificação de James Gibson 

No subitem 2.2 foi explicado que a percepção do ambiente se dá através de 

questões sensoriais amplas, que devem ser levadas em consideração pelos 

profissionais ao se pensar um espaço humanizado na arquitetura. Nesse campo, e 

sob uma visão aristotélica, na percepção do ambiente são explorados os cinco 

sentidos humanos - visão, audição, paladar, olfato e tato - dentre os quais a 
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literatura indica que o mais explorado costuma ser a visão (notadamente na 

realidade das pessoas que enxergam). 

Complementando o entendimento clássico, entre as décadas de 1960 e 1990 

o psicólogo James Gibson sugeriu uma compreensão mais holística do fenômeno 

perceptivo, indicando que a percepção está ligada a uma série de estímulos 

simultâneos, gerados na interação entre o usuário e o ambiente, o que aponta para 

a necessária complementariedade entre os sentidos (NEW WORLD 

ENCYCLOPEDIA CONTRIBUTORS, 2018).  

Gibson (1986) rejeitou o entendimento até à época (década de 1960), de que 

os objetos eram vazios de sentido e que seu significado era proporcionado apenas 

por meio da interpretação mental do usuário. De acordo com o autor, o ambiente 

possui invariantes que promovem a percepção do observador ativo, que passa a ter 

um reconhecimento preciso do espaço físico (idem).  Segundo ele, "diferentes 

layouts oferecem diferentes comportamentos para diferentes animais e diferentes 

encontros" (ibidem, p128). Assim, os objetos não são percebidos isoladamente por 

um sentido específico, pois a percepção agrega sentidos e introduz outros 

elementos compreensivos que correspondem a sistemas (de orientação, auditivo, 

háptico, olfato-paladar e visual), delimitados conforme segue: 

• Sistema de orientação: o labirinto ou 'orelha interior' capta e relaciona as 

forças da gravidade com o movimento (aceleração) do corpo. Este sistema é 

responsável pela sustentação da estrutura física da pessoa na posição 

vertical e pela orientação do corpo num espaço tridimensional. A posição da 

cabeça e dos membros superiores e inferiores são coordenados pelo sistema 

de orientação. Os planos verticais e horizontais, bem como a diferença entre 

as superfícies nos trajetos possuem relação direta com este sistema para 

percepção do usuário acerca do ambiente percorrido.   

• Sistema auditivo: os eventos vibratórios do ar possibilitam que as pessoas 

escutem e se orientem através da natureza dos sons. Segundo Nanda (2017) 

o espaço auditivo se estende em todas as direções, diferentemente da visão 

que é tida apenas no cone de visão frontal ao individuo. Também ocorre com 

um maior distanciamento da fonte de transmissão, o que não se consegue 

com o tato, paladar ou olfato. Este sistema é de suma importância para às 

pessoas com deficiência visual, já que a ausência ou diminuição da visão de 
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imediato aflora o mesmo, o que pode ser evidenciado, por exemplo, ao se 

desligar as luzes à noite e com isso escutar de maneira mais aguçada os 

sons do ambiente, que parecem até estar sendo reproduzidos de maneira 

mais forte. Este sistema possibilita o reconhecimento dos sons locais 

externos, como também o local do indivíduo em relação aos mesmos.  

• Sistema háptico: diz respeito a tudo que está relacionado à percepção ativa 

através do sentido do tato. Este sistema não é representado por um órgão 

particular de percepção. Coletores distribuídos pelos tecidos são 

coadjuvantes na recepção das informações, transferindo ao corpo (como um 

todo) a função de órgão de percepção ativo. O tato permite a noção 

tridimensional dos objetos do ambiente e a percepção da localização espacial 

do próprio corpo em relação a estes objetos e ao meio. Este sistema, pela 

complexidade sensorial exposta, se apresenta por subsistemas denominados 

toque cutâneo, toque dinâmico, sensação de temperatura e sensação de dor.  

• Sistema olfato-paladar: o olfato e o paladar foram agregados em um só 

sistema, por ter sido identificada a dependência que o paladar tem do olfato 

na percepção do ambiente. Este reconhecimento teve grande contribuição 

para se pensar o ambiente construído (NEVES, 2011). Vale salientar que os 

aromas percebidos no espaço, com o passar do tempo não causam o mesmo 

efeito, tornando-se diminuídos ou ausentes. Portanto são necessárias 

estratégias de variação dos aromas ou de suas intensidades, como também 

a setorização das essências.  

A abordagem Gibsoniana sobre a percepção indica que o meio é compreendido 

através destes sistemas ativos, os quais são estimulados de maneira ampla e não 

individual. De acordo com Neves (2011), o entendimento múltiplo da percepção 

defendido pelos pressupostos de Gibson aumenta a responsabilidade dos 

profissionais da arquitetura e do urbanismo com o bem-estar das pessoas no 

ambiente construído, trazendo subsídios norteadores para a concepção projetual de 

um espaço que necessita ser multisensorial.  Sob esse ponto de vista eles são 

largamente abordados pelos pesquisadores nesse campo, tais como Pallasmaa 

(2005), Heschong (1979), Nanda (2008), Malnar e Vodvarka (2004), entre outros. 
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3.2 Ambiente educativo e as pessoas com deficiência visual  

A viabilização da educação para a pessoa cega ou com deficiência visual se 

tornou possível a partir da criação da escrita Braille, no século XIX, pelo francês 

Louis Braille (1809-1852). Tendo ficado cego na infância, Braille perseverou na 

vontade de estudar, e aos 15 anos de idade já dominava um sistema próprio de 

escrita que posteriormente seria aperfeiçoado (SOUSA, SOUSA, 2016). A difusão 

mundial daquela escrita por docentes e evangelizadores tornou evidente a 

necessidade de sua padronização internacional, que foi realizada pela Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 1951, através 

da criação da fundação do Conselho Mundial Braille e do código internacional oficial 

da escrita Braille. 

O Brasil foi um dos primeiros países a adotarem a escrita Braille no ensino, o 

que aconteceu em 1854, ainda na época do Império, com o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos (hoje Instituto Benjamin Constant - IBC), instituição situada no Rio 

de Janeiro e voltada ao atendimento/acompanhamento de pessoas com deficiência 

visual. Atualmente a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira – LDB, Lei 

9.394/96 (BRASIL, 1996) que regulamenta o ensino nas escolas públicas e 

privadas– trata da Educação Especial em seu capítulo V, estabelecendo que ela 

deve ser ministrada preferencialmente na rede regular de ensino. Além disso, 

especifica que, se/quando a integração do aluno, em decorrência de sua própria 

condição, não ocorrer de forma plena no ensino regular, recomenda-se atendimento 

especial em classes, escolas ou serviços especializados. 

De fato, a educação inclusiva é essencial e precisa ser incentivada, pois a 

utilização de ambientes de uso comum e a ampla gama de possibilidades 

disponibilizadas oportunizam que pessoas com diferentes características convivam, 

aprendam e se aceitem, possibilitando mais autonomia e independência para 

aquelas com deficiência. Sob esse ponto de vista, o ambiente educacional deve 

proporcionar as condições para que todos consigam apreender conhecimentos, se 

locomover e relacionar de maneira acessível, ou seja, devem ser implementadas 

adaptações para garantir a mesma oportunidade intelectual independente das 

diferenças físicas, sendo as avaliações do espaço, dos alunos e de suas 

necessidades feitas ininterruptamente pelo educador.  
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No caso das pessoas com baixa visão ou cegas, como instrumentos 

permitem sua inclusão no ambiente educacional destacam-se, para a escrita, a 

reglete (Figura 2), a máquina de Braille e o computador com impressora Braille, e 

para a leitura, os livros adaptados com fontes ampliadas, em Braille (Figura 3) ou 

em formato digital. Além disso, existe um conjunto de técnicas para orientação e 

mobilidade das pessoas cegas e com baixa visão de forma autônoma e segura, e 

que podem ser conseguidas através da orientação de especialistas, tais como o uso 

de bengala longa (Figura 4), cão-guia e recursos eletrônicos, a memorização de 

referenciais táteis, auditivos e olfativos. Para as crianças é importante que se façam 

atividades lúdicas que explorem os sentidos do tato, paladar e olfato, para o que são 

disponibilizados objetos e adaptação de jogos já consolidados no mercado, cujo 

manuseio deve ser bastante explorados, pois as interações que propiciam tanto 

desenvolvem as capacidades motoras e sensoriais das crianças quanto elevam a 

sua autoestima (SÁ et al, 2007).  

Figura 2 – Reglete 

Fonte:http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/im
agens/gd_98346570e515.jpg, 2019. 

Figura 3 – Livro em Braille e com fonte 
ampliada 

 

https://suplementocultural.blogs.sapo.pt/casas-da-
leitura-e-tubotecas-contam-com-2394857, 2019. 

Figura 4 – Aula de orientação e mobilidade 

 
Fonte: http://tribunadoplanalto.com.br/2017/12/20/inclusao-aluno-com-deficiencia-visual-aprende-a-

usar-a-bengala-em-escola-da-rede/. Foto: Luiz Fernando Hidalgo, 2019. 
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Apesar destas orientações genéricas relativas à política para inclusão das 

pessoas com deficiência visual no ambiente regular de ensino e de existirem 

técnicas que podem auxiliar tal tarefa de importância já amplamente reconhecida, 

de modo geral verifica-se que a rede de ensino ainda não se encontra totalmente 

preparada para a tarefa, nem do ponto de vista da acessibilidade do ambiente físico-

espacial nem do ponto de vista da capacitação profissional (SOUSA, SOUSA, 

2016). Tal situação se relaciona tanto ao projeto arquitetônico das escolas quanto à 

preparação dos docentes, cabendo ao poder público articular de forma eficiente a 

inclusão, orientar a população sobre os direitos e as instituições sobre os serviços 

necessários, implementando, se necessário, novas atividades que se adequem à 

demanda prevista (SOUSA, SOUSA, 2016). 

Diante desse impasse e das dificuldades em superá-lo em prazos 

relativamente curtos, pais e profissionais advogam a importância das instituições 

que proporcionam atividades de reforço especializado voltado para o atendimento 

de particularidades dos discentes, acompanhando-os a fim de facilitar sua inserção 

na escola inclusiva. Embora tal situação possa mudar em algum tempo, aqueles que 

defendem a existência desse tipo de instituição justificam a importância de mantê-

las tanto como complemento educacional quanto no apoio à saúde das pessoas 

com deficiência. Sob essa perspectiva, desde seu surgimento o ICPAC oferece aos 

seus frequentadores assistência à saúde e reforço educativo especializado, como é 

o caso das atividades para vida diária (AVDs), dos esportes adaptados e da escrita 

Braille, sendo o conhecimento sobre tais necessidades de suma importância para o 

projeto de reforma pretendido. 
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4. CAMINHO METODOLOGICO 

No processo de projeto vislumbrando soluções de adequação do ICPAC ao 

público com deficiência visual, especialmente no que diz respeito às condições de 

acessibilidade e orientabilidade do usuário, optou-se por associar métodos que 

envolvem o indivíduo (suas diferentes necessidades e percepções) e o ambiente 

(com suas características espaciais).  

Tal intenção se aproxima dos estudos realizados na área das relações 

pessoa-ambiente que, devido à sua grande complexidade, exigem estratégias 

multidisciplinares e multimétodos, a fim de esclarecer as diferentes experiências e 

percepções dos usuários em um espaço (GUNTHER, ELALI, PINHEIRO, 2008). 

Sob este ponto de vista, a escolha dos métodos e técnicas de pesquisa e 

intervenção passa a ser entendida como uma parte essencial da investigação e, no 

caso de uma pesquisa aplicada (como a aqui desenvolvida), assume importante 

papel no sucesso da proposta. 

Para a elaboração desse trabalho de mestrado foram adotados diferentes 

métodos para as fases de análise, síntese e avaliação que, segundo Kowaltotowski 

et al. (2011), caracterizam o processo de projeto. Aliás, esta estruturação em fases 

também não deixa de constituir um método, sobretudo ao abarcar outros modos de 

tratar o objeto de estudo. A sequência de ações percorrida na elaboração deste 

trabalho segue o caminho ilustrado no organograma da Figura 5, e que foi 

estabelecido, buscando uma interação e convergência entre disciplinas.   
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Figura 5 – Diagrama esquemático de sequência metodológica 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

4.1. Etapa 1: Estudo da questão problema  

Correspondeu ao levantamento de informações acerca do objeto de estudo 

para caracterização do problema, análise de seus condicionantes e potencialidades, 

e o estabelecimento de metas.  

4.1.1. Fase de pesquisa bibliográfica 

Entendendo-se o ICPAC como um ambiente simultaneamente de saúde e de 

ensino (conforme a instituição se autodefine), para embasar teoricamente a 

discussão dos temas humanização, acessibilidade e orientabilidade/wayfinding 

nesses tipos de locais foram utilizados: artigos científicos, livros, normas técnicas de 

acessibilidade (como a NBR 9050/2015, NBR 16.537/2016 e o decreto federal nº 

5296/2004), sites de concursos de projeto e de escritórios.  

4.1.2. Fase de pesquisa empírica 

 Investigação realizada no Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa 

Cunha (ICPAC) a fim de conhecer os seus espaços físicos e apreender os principais 

pontos positivos e negativos do local. A pesquisa empírica aconteceu por meio da 
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aplicação de técnicas indicadas pela Avaliação Pós-Ocupação (APO) que, segundo 

Rheingantz et al (2009), corresponde a um conjunto de métodos e técnicas para 

compreensão do desempenho do ambiente e da satisfação de seus usuários, 

possibilitando o diagnóstico de aspectos positivos e negativos do local em estudo, e 

a detecção das principais necessidades de intervenções para sua melhor 

adequação às atividades que lá acontecem.  

A APO se distingue das avaliações de desempenho “clássicas” 
formuladas nos laboratórios dos institutos de pesquisa, pois 
considera fundamental também aferir o atendimento das 
necessidades ou o nível de satisfação dos usuários, sem minimizar a 
importância da avaliação de desempenho físico ou "clássica” 
(ROMÉRO; ONSTEIN, 2003, p.26) 

Villa e Ornstein (2013) ressaltam que as investigações no campo da APO 

acontecem no decorrer do uso do ambiente, e tem como base a aferição dos 

elementos definidos pela pesquisa a partir da opinião dos especialistas 

(pesquisadores, projetistas ou instituições) e dos diversos usuários do local 

(reconhecidos os seus diferentes vínculos). Os aspectos avaliados podem estar 

ligados a elementos técnico-construtivos, condições de conforto ambiental, 

conservação de energia, características estéticas, funcionais e comportamentais, 

entre outros. 

Geralmente a APO tem início com o levantamento dos dados técnicos sobre 

o local em estudo e a definição dos instrumentos para aferição da opinião dos 

especialistas e dos usuários. Sua conclusão acontece a partir da análise dos dados 

coletados, os quais correspondem a um diagnóstico que aponta aspectos positivos 

e negativos da ocupação do ambiente, resultando em mapas de descobertas 

(SANOFF, 2001;  RHEINGANTZ et al, 2009) e em recomendações para intervenção 

no local e, ainda, em insumos para novos projetos (ONO; FRANÇA; ORNSTEIN, 

2018).  

No estudo do ICPAC a APO visou à compreensão da instituição existente e a 

programação arquitetônica. Para tanto foram realizados: levantamento técnico 

(medições e reconhecimento do programa arquitetônico atual), walkthrough, 

entrevistas semiestruturadas, passeio acompanhado e poema dos desejos – que 

serão descritos nos itens a seguir. 
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A coleta de dados aconteceu entre maio e junho de 2018, após aprovação do 

projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da UFRN / Plataforma Brasil – parecer n° 

2.631.074 (Apêndice D). Como se trata de pesquisa envolvendo seres humanos, 

todas as etapas de coleta de dados com usuários atenderam às exigências da 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12, com especial 

cuidado no que se refere a: 

• A coleta de dados foi precedida pela apresentação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes, tendo sido 

elaborados documentos específicos para entrevistas, passeios 

acompanhados e poemas dos desejos (respectivamente Apêndices E, F, G, 

deste plano), além de autorizações para gravação de voz e uso de imagem 

(Apêndices H, I). 

• Os participantes foram esclarecidos que a previsão de riscos à sua saúde era 

equivalente àquela existente em uma conversa informal ou em caminhada 

por área edificada, embora fosse possível constrangimento diante de alguma 

pergunta ou situação; nesse caso o/a participante tinha o direito de se 

recusar a responder ou mesmo retirar totalmente seu consentimento e 

participação. 

• Como benefício da pesquisa estava a possibilidade do/a participante dar sua 

opinião sobre um tema de interesse coletivo, e subsidiar a elaboração de um 

projeto arquitetônico que atenda às necessidades espaciais de pacientes e 

visitantes, lhes propiciando espaços de qualidade e conforto.  

• Caso o/a participante tivesse algum gasto por estar na pesquisa, o mesmo 

seria assumido e reembolsado pela pesquisadora; também se sofresse 

algum dano decorrente da pesquisa, seria indenizado/a pela pesquisadora. 

• As informações coletadas serão confidenciais e utilizadas apenas de modo 

agrupado; não havendo divulgação de dados que os/as identifique 

individualmente.  

• Os dados coletados serão mantidos em sigilo pela pesquisadora, e 

destruídos após 5 anos de conclusão do trabalho pretendido, sendo usados 

apenas para a elaboração do relatório/dissertação e a publicação de artigos 

científicos em periódicos e congressos. 
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Levantamento técnico e walkthrough 

 Na fase inicial da pesquisa foi realizado o levantamento arquitetônico das 

áreas de acesso público do ICPAC, consistindo em estudo técnico realizado pela 

pesquisadora e que envolveu: medições, registros fotográficos, pesquisa de 

documentos sobre a história do local desde a sua concepção projetual, procura por 

projetos anteriores existentes, material que auxiliou tanto no entendimento dos 

acessos e espaços de uso público, como na confecção do as built (atualização do 

projeto). 

O levantamento foi acompanhado pelo walkthrough, técnica frequentemente 

utilizada no início das APO e que permite um conhecimento geral sobre o local e 

seu desempenho funcional, através da visitação da edificação pelo avaliador, 

acompanhado de um usuário. No percurso, os participantes foram incentivados a 

comentar aspectos relativos aos espaços, que foram registrados através de 

anotações, croquis, fotos e planilha do tipo checklist, aliando-se, assim, os 

conhecimentos relativos à estas experiências de vivência, aos conhecimentos 

técnicos do avaliador, em atendimento às indicações de Machado et al (2008 e 

Rheingantz et al (2009). Foram detectados, assim, os ambientes mais fragilizados e 

necessitados de intervenção, bem como aspectos positivos a serem mantidos, 

reforçados ou reutilizados em concepção projetual posterior.  

Corroborando a literatura, essa técnica foi fundamental para subsidiar os 

métodos utilizados nas demais etapas, sobretudo no que se refere ao roteiro das 

entrevistas e aos trajetos para o passeio acompanhado (SILVA, 2014). 

Entrevistas semiestruturadas 

 As entrevistas semiestruturadas consistem na elaboração prévia de um 

roteiro de perguntas, que podem ser utilizadas de forma sequencial ou não, com a 

intenção de apreender os pontos de vista do usuário em relação ao que o mesmo 

conhece, sente e almeja dos espaços (RHEINGANTZ et al, 2009).  

 As entrevistas focalizaram o conhecimento dos espaços físicos por pessoas-

chave que vivenciam o cotidiano do ICPAC, como o diretor, os porteiros, 

profissionais, recepcionistas, etc. Participaram desta etapa dez (10) voluntários, 

número que correspondeu a 37% do quadro funcional existente (que totaliza 27 

pessoas), e foi delimitado em função da saturação da informação (repetição de 

respostas). O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice A.  
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Poema dos Desejos (Wish Poem) 

Técnica desenvolvida por Henry Sanoff (1991) e que se baseia na produção 

de desenhos, textos ou comentários verbais pelos usuários em resposta à uma 

questão previamente concebida e entregue aos mesmos em forma de ficha ou 

formulada oralmente, devendo, necessariamente, incluir uma sentença do tipo “eu 

gostaria que meu ambiente fosse...” Embora a dinâmica de aplicação seja muito 

simples, a sistematização das ideias em critérios de projeto a partir das 

semelhanças e divergências entre as respostas exige atenção, cuidado e muito 

respeito em relação aos usuários (RHEINGANTZ et al, 2009), uma vez que seu 

conteúdo demonstra as aspirações, sentimentos e necessidades daquelas pessoas. 

  Nessa investigação a sentença motivadora foi: “para adequar-se às pessoas 

que o frequentam, eu gostaria que o Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha 

fosse...”. Foram convidados a participar da atividade pessoas que estavam nas 

salas de espera e espaços livres da instituição e aceitaram colaborar. Não houve 

limite de idade ou condição social. A sentença motivadora foi lida para todos os 

interessados, individualmente ou em pequenos grupos. A resposta aconteceu de 

maneira verbal, com registro escrito da pesquisadora (quando necessário) e através 

de desenhos. Foram coletados cinquenta (50) poemas dos desejos, envolvendo 

diversidade de gênero, faixa etária e localização no espaço. A Ficha do Poema dos 

Desejos está disponibilizada no Apêndice B. A análise do material coletado foi 

qualitativa, tendo como foco a classificação do conteúdo manifesto e a busca pelas 

principais temáticas presentes.  

Passeio acompanhado 

 Método criado por Dischinger (2001), que se baseia na realização de um 

percurso por uma rota pré-estabelecida, durante a qual é analisada a percepção do 

usuário acerca do espaço físico. O pesquisador/avaliador se desloca junto com o 

participante, sem auxiliá-lo, e registra (através de anotações, fotos e croquis) as 

experiências vivenciadas e os comentários feitos. 

Participaram do passeio acompanhado cinco (05) pessoas contatadas 

previamente pela pesquisadora, as quais atendiam às seguintes exigências:  

• uma (01) cega que conhecesse bem o local;  
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• quatro (04) que desconhecessem o local, sendo uma (01) cega, uma (01) 

com visão reduzida, uma (01) em cadeira de rodas e uma (01) com mobilidade 

reduzida (uso de muletas). 

O roteiro do passeio acompanhado encontra-se no Apêndice C. Os 

resultados obtidos foram analisados qualitativamente, incluindo a confecção de 

mapa dos percursos.  

Síntese dos resultados 

O Mapa de Descobertas é uma ferramenta gráfica para reunião das principais 

constatações obtidas por meio da aplicação dos diferentes métodos empregados na 

APO, quer de natureza qualitativa ou quantitativa. Na sua elaboração são utilizadas 

como base as plantas-baixas do local, sobre as quais são elencados os 

apontamentos gerados. 

Nessa fase os dados foram filtrados e organizados, todos os materiais 

compilados e experiências adquiridas na fase inicial são sintetizados, com intuito de 

se identificar e quantificar as características mais relevantes para o projeto para 

subsidiá-lo. Ou seja, a identificação das principais questões a trabalhar e sua 

análise, tornou possível formar uma opinião mais sólida sobre a problemática 

arquitetônica em evidencia, de modo a dar início ao processo de concepção de 

soluções projetuais para enfrenta-la, conforme mencionado por Kowaltowski et al 

(2011). 

Seguindo as indicações da APO, a síntese dos resultados foi apresentada por 

meio de mapas de descobertas (SANOFF, 1991; RHEINGANTZ et al, 2009), 

quadros de diretrizes para intervenção no local e esboços de soluções condizentes 

com a realidade analisada. 

Uma vez detectadas as principais potencialidades e problemas da edificação, 

o passo seguinte foi a sugestão de estratégias para intervenção na área edificada, 

em função do custo e do tempo necessário para sua implementação, compondo um 

Quadro de Diretrizes que apontou intervenções a serem realizadas à curto, médio e 

longo prazo. Para tanto foram considerados a vida útil do ICPAC, sua funcionalidade 

diária, a satisfação do maior número de usuários possível e os custos necessários 

para viabilizar tais propostas. 

Na pesquisa realizada, os mapas de descoberta foram especializados sobre 

a planta baixa dos pavimentos térreo e superior do ICPAC, nos quais foram 
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sintetizados os resultados obtidos através da análise técnica, entrevistas semi-

estruturadas, passeios acompanhados e poemas dos desejos. Partindo desses 

elementos, os esboços de soluções foram elaborados no decorrer do semestre 

letivo 2018.1, em ressonância às atividades propostas pela disciplina de Atelier II - 

seu registro consta no item 7.4 (Partido e Evolução Projetual).  

4.2. Etapa 2: Pré-projeto 

A etapa de pré-projeto envolve estudos relacionados ao tema com o intuito 

de fornecer ao projetista uma visão ampliada sobre o assunto, enriquecendo e 

guiando o trabalho para se atingirem soluções viáveis e eficientes dentro do 

contexto a que se propõe. Nesse trabalho de mestrado, essa etapa correspondeu às 

análises de precedentes, definição de conceito de projeto, e estudo da programação 

arquitetônica. 

4.2.1. Análise de precedentes 

Partindo-se da compreensão que, em geral, os problemas de projetos 

possuem uma estrutura geral semelhante, é possível afirmar que características de 

concepção já implementadas em projetos precedentes, constituem fonte de ideias e 

soluções para problemáticas em comum, podendo servir como embasamento para 

novas concepções (KOWALOWSKI et al, 2011). Logo, por analogia, os projetos 

correlatos podem contribuir em diferentes aspectos do projeto, sejam conceituais, 

formais ou funcionais. 

Segundo Veloso (2009), além de edifícios construídos, quer visitados 

diretamente ou visualizados por outros meios (internet, livros, filmes, etc.), os 

projetos de concursos se constituem em um rico acervo para o estudo de 

precedentes, já que são fruto de uma oportunidade igualitária entre profissionais 

com experiências diversificadas, e os vencedores têm seus trabalhos 

disponibilizados virtualmente, inclusive com detalhes, além de ser possível acesso 

ao processo de julgamento desde o lançamento do edital.  

Com base nessa indicação foram analisados projetos vencedores de 

concursos na área de saúde e educação, buscando características comuns a eles, e 

que pudessem subsidiar a proposta em desenvolvimento. Também foram 

escolhidos para estudo dois projetos com finalidade semelhante à do ICPAC, em 

âmbito internacional, que foram planejados para atender ao mesmo tipo de 
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demanda, tendo destaque na literatura e sites relacionados. Buscou-se, sobretudo, 

apreender semelhanças/divergências entre eles, bem como aspectos 

positivos/negativos que agregassem conhecimento para o desenvolvimento da 

proposta projetual. 

4.2.2. Conceito  

O conceito é o elemento que traduz as principais aspirações para o projeto. 

De acordo com Favero e Passaro (2017), em geral ele corresponde a palavras-

chave que traduzem em linguagem escrita as características relevantes elencadas 

para a nova edificação, indicando, portanto, as direções perseguidas no 

desenvolvimento da obra. De modo geral a definição do conceito conduz a 

concepção do projeto, e surge a partir do conhecimento das condicionantes 

impostas ao objeto e dos elementos que formam o programa de necessidades, 

aliadas à experiência do profissional. Em outras palavras, mais que uma atitude 

imagética, o conceito é uma interpretação semântica das diretrizes mais relevantes 

de um projeto a serem consolidas pelas soluções adotadas, e não um conjunto de 

analogias, metáforas ou premissas alheias aos problemas pré-existentes. Assim, 

sua idealização pode ser sintetizada como uma importante etapa do  

esforço do arquiteto em compreender, interpretar e transformar os 
dados pré-existentes do problema arquitetônico, que se constituem 
em fundamento para seu trabalho: o lugar, o programa, e a 
construção (MACIEL, 2003,s/p). 
  

Nesse trabalho de mestrado, o conceito foi delimitado como elemento de 

estruturação da proposta, e está descrito no item 7.2. 

4.2.3. Programação arquitetônica  

Na programação arquitetônica são organizadas as principais informações que 

subsidiarão a futura proposta. Peña e Parshall (2001) defendem que, em uma 

situação ideal, o programador não seria também o projetista, de modo que este 

último teria acesso a um programa cuidadosamente preparado, o que evitaria que 

viesse a tomar decisões parciais ou prematuras. Isso é o que acontece, por 

exemplo, em concursos ou em obras de grande porte ligadas a instituições 

complexas. Os autores explicitam ainda que, quando os agentes são os mesmos, é 

preciso resguardar algum distanciamento entre as etapas de programação e de 



43 
 

concepção, de modo que a identificação da problemática e das condicionantes e 

restrições locais não sejam direta e concomitantemente atreladas às possíveis 

soluções. Por sua vez, as discussões ocorridas na disciplina Atelier II do mestrado 

profissional do PPAPMA durante o semestre 2018.1 apontaram que, na prática 

acadêmica, a cuidadosa elaboração da programação arquitetônica é fundamental 

para que o projetista (no caso, o mestrando profissional, mas, em outra situação, 

também podendo ser um estudante de graduação) compreenda e analise o 

problema a ser trabalhado em suas diversas dimensões, constituindo um importante 

alicerce do processo projetual.  

Nesse sentido, em palestra realizada na UFRN em abril de 2018, a Profa. 

Dra. Doris Kowaltowski reforçou a importância das atividades colaborativas com os 

usuários e da adequação do programa arquitetônico ao público (Figura 6). De 

acordo com a palestrante “o desafio está em organizar os dados envolvendo 

diferentes pessoas, suas dificuldades e personalidades” 1. 

Figura 6 – Projetista x usuário 

 
Fonte: Material apresentado em palestra na UFRN por Doris Kowaltowski, 2018. 

Na mesma ocasião a pesquisadora apresentou uma metodologia de 

programação que começa pela identificação de desafios projetuais, levando em 

conta paradoxos a serem enfrentados pela arquitetura, e cujas soluções servem 

como importantes subsídios para a proposta em desenvolvimento. Na disciplina de 

Atelier II do PPAPMA, Elali e Veloso (2018) propuseram um quadro para trabalhar e 

organizar estas informações. 

No trabalho desenvolvido - que corresponde a intervenção em uma edificação 

existente e que acomoda uma instituição em pleno funcionamento -, a programação 

arquitetônica teve como base a Avaliação Pós-Ocupação (APO), através do 

reconhecimento técnico do lugar, da consulta aos usuários e do planejamento da 

própria instituição. A partir destas informações foram identificadas as atividades em 

                                            
1 Afirmação oral registrada durante a palestra - Kowaltowski, abril/2018. 
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funcionamento no ICPAC e as principais questões projetuais envolvidas, tais como 

necessidades atualmente não contempladas e o desejo de incorporação de novos 

usos. Este arsenal de dados subsidiou o surgimento dos dilemas projetuais, cuja 

solução envolveu um estudo detalhado dos principais ambiente e exigiu a definição 

de layout de partida, dimensionamento e metas a atender, entre outros (ver item 

7.3).  

4.3. Etapa 3: Elaboração da proposta projetual 

Para a definição de uma proposta projetual que venha a ter aceitação pelos 

usuários, Kowaltowski, Moreira, Petreche e Fabrício (2011) indicam a importância 

da aplicação de diferentes métodos, entendendo que os vieses de uma abordagem 

podem ser complementados ou revistos a partir de outras fontes. Assim, 

considerando o leque abrangente de condicionantes que incidem sobre o projeto em 

desenvolvimento, optou-se por mesclar o método tipológico e o método de 

satisfação de restrições. 

O Método Tipológico consiste na redução de um elemento formal ou funcional 

que caracterize um aspecto semelhante constituinte de variados objetos. O tipo 

pode ser obtido do estudo de antecedentes arquitetônicos existentes ou não. A 

obtenção dos tipos de uma obra tem sua relevância tanto para o conhecimento de 

uma referência conceitual a ser mantida na edificação, evitando-se riscos com 

inovações; como também, na visualização de um potencial elemento a ser 

trabalhado na fase de concepção (VOORDT, 2013). 

Por sua vez, o Método de satisfação de restrições viabiliza a seleção de uma 

possível solução projetual, partindo da enumeração de condicionantes restritivas 

para a mesma (KOWALOWSKI; MOREIRA; PETRECHE; FABRÍCIO, 2011). Ele 

ajuda na verificação de critérios técnicos, legais e funcionais, para a escolha em 

relação à uma ampla gama de ideias. Este método também poderia ser utilizado de 

forma cronológica em uma etapa inicial, entretanto está sendo aqui adotado numa 

fase posterior de avaliação. 

Ainda é preciso explicitar que, neste trabalho os diferentes métodos foram 

utilizado a fim de: (i) escolher as melhores ideias, dentre as assimiladas a partir do 

contato com os usuários (por meio de Poema dos Desejos e Entrevistas Semi-

Estruturadas), as indicadas pela própria instituição e as vislumbradas pela 

pesquisadora/projetista em função de sua experiência profissional; (ii) reconhecer os 



45 
 

fatores restritivos estabelecidos pelo espaço do ICPAC, pela necessidade de 

adequação de uma nova atividade ao instituto e por elementos derivados das 

necessidades específicas dos usuários; (iii) considerar as potencialidades do 

espaço existente e a ser construído, frente às necessidades programáticas 

detectadas. Para tanto, em consonância com a proposta de Schon (2000) foi 

estabelecido um processo de reflexão-na-ação, por meio do diálogo da projetista 

com os elementos projetuais, e que permitiu contínuas idas e vindas de soluções. 

Nesse processo destaca-se a importância dos Ateliers (I, II e III) desenvolvidos no 

mestrado profissional do PPAPMA, sobretudo no que se refere ao diálogo 

cuidadosamente construído com professores e mestrandos/colegas, que 

oportunizou a discussão e o aperfeiçoamento de soluções. 

 Tendo-se estabelecido o método utilizado e as etapas delimitadas para que o 

trabalho pretendido fosse realizado com sucesso, o passo seguinte deste relato é a 

apresentação do ICPAC e da pesquisa empírica realizada, constantes do próximo 

capítulo.   
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5. O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA (ICPAC)- 

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E RESULTADOS DA APO 

 A edificação escolhida como objeto desta intervenção é o Instituto dos Cegos 

da Paraíba Adalgisa Cunha- ICPAC (Figura 7), ONG voltada para o atendimento de 

pessoas com deficiência visual, oferecendo serviços nas áreas de saúde e ensino. 

Mantém-se através de contribuições da sociedade, patrocínio governamental e 

aluguéis de imóveis e terrenos no entorno da instituição, que constituem seu 

patrimônio (Figura 8).  

Figura 7- ICPAC 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Figura 8- Planta de Situação do ICPAC (sem escala) 

 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
 

Av. Santa Catarina 
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A instituição foi fundada pela senhora Adalgisa Duarte da Cunha, em 16 de 

maio de 1944, e funciona no mesmo endereço há 75 anos. Originalmente 

denominado Instituto dos Cegos da Paraíba, inicialmente tinha como finalidade a 

inclusão dos cegos na sociedade, orientando-os e lhes proporcionando qualidade de 

vida; o ensino de um ofício aos que estivessem incluídos na faixa etária entre 10 e 

45 anos de idade, através de oficinas; a promoção de assistência jurídica, médica e 

dentária; o ensino da música e leitura/escrita através do método braile, oferecendo o 

regime tanto de internato como externato; difundir a cultura patrocinando eventos 

artísticos, literários e musicais; e promover o apoio e orientação aos dependentes 

químicos, mendicância e outros comportamentos inadequados, que faziam parte da 

conjuntura social destas pessoas com deficiência visual àquela época (DOEPB, 

1944).  

Atualmente o instituto acolhe o público com deficiência visual e qualquer 

outra associada, desde o nascimento até a melhor idade. A deficiência 

quantitativamente mais relevante entre as pessoas que frequentam o ICPAC é a 

visual (cegueira ou a baixa visão), seguida das associadas a esta que são a 

auditiva, a paralisia cerebral e a motora. Crianças com microcefalia são recebidas 

pela instituição desde o nascimento, devido à grande chance de apresentarem 

algum problema na visão. 

O regime de internato existiu no ICPAC até 2010. Em 2013 conseguiu 

integrar as atividades de fisioterapia, fonoaudiologia e a terapia ocupacional para 

reabilitação dos mesmos. Em 2015 instalou também um consultório oftalmológico 

em sua unidade com equipamentos de ponta e profissionais da área. O ensino do 

braile se mantém, sendo ofertado a partir dos quatro anos de idade. O ICPAC 

oferece música e práticas integrativas como yoga, shiatsu, reiki, capoeira, educação 

física e golbol. Oferece atendimento médico e psicológico, além de serviço social e 

orientação familiar (ICPAC, 2017). 

Em 2016 foram cadastrados no ICPAC 405 usuários2, sendo 247 residentes 

em João Pessoa e 158 residentes em outros municípios, a maioria dos quais 

                                            
2 Dados contabilizados pela pesquisadora a partir de documentos cadastrais fornecidos pela 
instituição. O cadastro em questão refere-se à utilização de qualquer serviço disponibilizado pelo 
ICPAC em qualquer momento do ano, o que não quer dizer que tais usuários frequentavam 
assiduamente o local. Portanto, apesar dos números serem pouco exatos, eles fornecem uma ideia 
da importância e abrangência dos serviços oferecidos à população. 
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próximos à Joao Pessoa (indicados na Figura 9).  Dentre estas 405 pessoas, 239 

eram do sexo masculino e 166 do feminino.  

Figura 9 – Municípios da Paraíba onde residiam usuários do ICPAC no ano de 2016 

 
Fonte: https://www.nerdprofessor.com.br/mapas-da-paraiba/, editado pela autora, 2018. 

A área total edificada do ICPAC, que corresponde a aproximadamente 3.000 

m2, está dividida em dois pavimentos e as atividades de administração, educação, 

saúde, serviço, esporte e lazer estão distribuídas entre vinte setores, como 

demonstra a Figura 10. A maior parte dos ambientes encontra-se no nível térreo, 

enquanto no pavimento superior estão apenas a área de telemarketing (setor 1) e as 

salas de atendimento educacional especializado, laboratório de informática e sala 

de impressões em Braille (setor 8).   

A edificação, em alvenaria convencional e coberta com telha cerâmica sobre 

madeiramento, apresenta uma série de problemas, notadamente os estruturais, pelo 

desgaste deste ao longo dos anos sem a devida manutenção, e os relativos ao 

conforto térmico, pelos “puxadinhos” e ausência de aberturas que favoreçam a 

ventilação cruzada. 
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Figura 10 - Zoneamento de Funções do ICPAC (sem escala) 

 

 
Fonte: Googlemaps, adaptado pela autora, 2018. 

Existem várias dificuldades quanto à humanização dos espaços do ICPAC 

(observadas inicialmente pela autora e confirmadas no contato com a gerência), 

especialmente no que se relaciona à sua acessibilidade e à orientabilidade dos 

usuários menos frequentes, se relacionando às condições apresentadas por seus 

acessos, estacionamento, áreas comuns, banheiros, salas de aula e consultórios. 
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Assim, as dificuldades relacionadas à deficiência visual, aliadas à necessidade de 

deslocamento deste usuário por distâncias relativamente grandes se reflete em 

problemas relacionados à orientação espacial dos usuários, reduzindo sua 

autonomia e independência.  

O fato de a edificação ser antiga, ter gradativamente se adaptado às 

demandas que surgiram ao longo do tempo e ter sofrido ampliações, também pode 

ser associado aos problemas de orientabilidade. Já os problemas de acessibilidade 

estão, em parte, relacionados com o fato de o instituto ter sido construído em uma 

época em que essa não era uma exigência. Além disso, os recursos escassos 

atualmente disponíveis à administração, em geral só possibilitam a realização de 

pequenas obras de adaptação, não viabilizando o adequado acesso e a plena 

utilização do edifício.  

Tais observações destacam a pergunta de partida que direcionou o estudo 

realizado: como diminuir os problemas dos espaços do ICPAC, a fim de garantir a 

acessibilidade e orientabilidade essenciais ao bom desempenho de suas funções?  

Entender que a busca por esta resposta começa, necessariamente, por 

considerar a opinião de seus usuários, direcionou a realização da APO (descrita no 

capítulo Caminhos Metodológicos, e cujos resultados são apresentados a seguir). 

5.1. Resultados da Avaliação Pós-ocupação 

A APO foi realizada nos meses de maio e junho de 2018, teve inicio com a 

vistoria técnica, e contemplou entrevistas semi-estruturadas, passeios 

acompanhados e poemas dos desejos. As demandas identificadas são descritas a 

seguir, e as imagens que ilustram o contexto podem ser identificadas espacialmente 

nos mapas de descobertas apresentados no item 5.1.3. 

5.1.1. Vistoria Técnica 

O reconhecimento da edificação começou pelo walkthrough realizado nos 

dias 7 e 8 de maio, no período da tarde, na companhia e descrição de um 

funcionário que desempenha a função de assistente social do ICPAC e conhece 

bastante as necessidades das pessoas que frequentam o instituto e as limitações da 

edificação, pois é responsável por, junto com a coordenação, receber os novos 

usuários, realizar sua triagem e encaminhamento aos serviços disponibilizados. Ele 

também representa o ICPAC em diversos conselhos, tais como: Conselho Municipal 
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da Saúde, C. Municipal da Assistência Social, C. dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, C. Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, e o C. Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Em continuidade, o levantamento técnico da edificação foi elaborado durante 

todo o mês de maio, usando como base um trabalho feito pela construtora PLANC, 

cujas plantas baixas foram disponibilizadas e atualizadas para esse trabalho, sendo 

confeccionados: cortes, fachadas e quadro de esquadrias (Prancha 01 do Projeto).  

De modo geral, um primeiro olhar para a planta baixa indica que o 

zoneamento funcional da edificação não é claro (Figura 11), pois as áreas 

administrativas, educacionais, esportivas, de saúde e serviços se misturam de modo 

dificilmente compreensível, sobretudo por pessoas com dificuldades visuais.  

Um percurso genérico pela edificação, começando pelo estacionamento, 

segue pela entrada principal (onde se encontram a recepção e a parte 

administrativa). Logo adiante se encontra um pátio para o qual estão voltados a 

biblioteca, o refeitório, a sala dos funcionários e de serviço social, além do acesso à 

algumas salas de atendimento à saúde, salas de aula (do térreo e primeiro 

pavimento, mais à Sul da edificação) e à quadra. Fica claro que o acesso à parte 

destes ambientes geralmente se dá passando por dentro de outros ambientes. Um 

bloco isolado (à Leste) reúne atividades de esporte, saúde e educação. Ao Sul, e já 

colados ao muro, estão a sala de apoio ao pessoal da cozinha, a garagem e a rádio. 

Um bloco isolado de atendimento à saúde localiza-se no estacionamento (à Oeste) 

e ao fundo do terreno fica a piscina. 

Figura 11 – Mapa esquemático com zoneamento de funções do ICPAC 

  
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Na vistoria realizada, a primeira dificuldade tecnicamente identificada foi a 

diferença de nível entre os pisos existentes nos variados espaços percorridos, 

desde a calçada de acesso à edificação (Figura 12) até ambientes internos, 

constituindo-se em barreira física à plena mobilidade. Os níveis que não 

conseguiam ser medidos diretamente com trena, por não serem adjacentes a outro 

ambiente de referência, foram mensurados com auxílio de mangueira (Figura 13).  

Figura 12 – Desnível na calçada  

 

Figura 13 – Levantamento dos níveis de piso 

 
Fonte: Acervo da autora (2018). 

A área de convivência (Figura 14) que fica na frente do refeitório é bastante 

utilizada como espera entre as atividades e também para interação de crianças e 

adultos, mas não dispõe de rampa de acesso, sendo o desnível entre ela e a 

circulação de 33cm. Nos vestiários feminino e masculino (Figura 13), acessados por 

área descoberta, há um desnível de 50cm vencido apenas por degraus, cujas 

larguras de piso e alturas dos espelhos estão fora de norma.  Em várias situações 

foram construídas rampas improvisadas que não atendem às exigências da NBR 

9050/2015, como na entrada principal da instituição, circulações (Figura 15) e 

acesso dos ambientes onde se desenvolvem as atividades. 
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Figura 14 – Desnível na área de convivência 

  

Figura 15 – Desnível na circulação 

 
Fonte: Acervo da autora (2018). 

As duas áreas localizadas no pavimento superior da edificação são 

acessadas somente por escadas subdimensionadas. A primeira (Figura 16), logo na 

entrada da edificação, liga a recepção (no térreo) à um banheiro com batente na 

porta de entrada e uma sala destinada ao telemarketing (Figura 17). Notou-se a 

largura da mesma inferior à 1,20m exigidos por norma, os patamares divididos ao 

meio, os espelhos em alturas diferentes, a ausência de piso tátil e de alerta antes do 

primeiro degrau e após o último, a ausência de corrimão nas duas alturas 

recomendadas e a presença de sinalização visual dos degraus em cor amarela 

somente no piso, faltando nos espelhos. A segunda (Figura 18) liga uma circulação 

externa de um dos blocos, no pavimento térreo, a outra de acesso (Figura 19) à 

duas salas de aula e uma de impressão braile, no piso superior. Ela é mais estreita 

do que o recomendado, os espelhos encontram-se em alturas diferentes, o corrimão 

não possui a segunda barra de apoio (à 70cm de altura) e só há sinalização de 

alerta no piso superior. 

Externamente, o muro em alvenaria com 2,65m de altura (Figura 20), forma 

uma barreira entre o estabelecimento e o entorno urbano, não permitindo um 

“diálogo” entre eles, que só seria obtido com alguma permeabilidade visual. A cor 

branca utilizada em sua extensão não o destaca do entorno, podendo passar 

despercebido para a população em geral, além de dificultar sua percepção por 

usuários de baixa visão. Nesse conjunto destaca-se o pórtico, pintado em azul e 

disposto próximo à esquina, que assim adquiriu alguma visibilidade. 
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Figura 16 – Escada I 

 

Figura 17 – Acesso aos ambientes do 2º piso 

 

Figura 18 – Escada  II 

 

Figura 19 – Acesso aos ambientes do 2º piso 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Figura 20 – Muro do ICPAC 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

A falta de planejamento nas ampliações sofridas pelo instituto foi notada pela 

falta de linearidade dos blocos e acessos realizados por dentro de ambientes, como 

foi constatado o cruzamento constante dos usuários através da sala de espera e 
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pela quadra coberta. Devido a essa prática o conforto ambiental também ficou 

prejudicado, como foi evidenciado no recobrimento de um espaço de circulação 

entre dois blocos (Figura 21 e Figura 22), transformando-o em área de espera, 

intervenção que deixou quentes e escuros alguns ambientes dos blocos adjacentes. 

Figura 21 – Imagem externa de área recoberta, 
destacada em vermelho 

 

Figura 22 – Imagem interna de área 
recoberta 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

O refeitório não possui proximidade com banheiros, contando apenas com 

uma pia para lavagem das mãos (Figura 23). O local é quente e tem insolação direta 

na hora do almoço, já que a proteção oferecida pelo beiral da coberta é insuficiente 

e as esquadrias estão desprotegidas (Figura 24). Além disso, a análise funcional da 

cozinha evidenciou que não possui despensa de utensílios, nem de alimentos, 

ficando os mesmos guardados em prateleiras embaixo da bancada da pia ou em 

armário em madeira no próprio ambiente. A pia de lavagem de louça é a mesma em 

que se manipulam os alimentos (Figura 25). Não há tela contra entrada de insetos 

nas esquadrias e o ambiente não é refrigerado. Há uma área de recebimento de 

alimentos com pia. O condicionamento dos alimentos se dá em freezers e geladeira 

em ambiente entre a cozinha e refeitório (Figura 26). 

Figura 23 – Refeitório – pia de higienização 

 

Figura 24 – Refeitório – insolação 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Figura 25 – Cozinha 

 

Figura 26 – Área com freezers e geladeira 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

As esquadrias da edificação como um todo não seguem um padrão e isso 

pôde ser observado inclusive em ambientes com mesma função (Figura 27). Os 

banheiros de acesso público não são adaptados às pessoas com deficiência, as 

portas abrem para dentro do ambiente, não possuem espaço de giro para cadeira 

de roda e as barras estão fora das recomendações da norma (Figura 28). Alguns 

ambientes possuem porta com vão livre menor que 80cm o que impede a 

acessibilidade à usuários de cadeira de rodas. 

Figura 27 – Imagem externa dos banheiros 

 

Figura 28 – Imagem interna dos banheiros 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

O espaço para ginástica (Figura 29) não comporta os equipamentos de forma 

confortável, ficando muito próximos uns dos outros. O ambiente é recortado e sem 

amplitude.  
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Figura 29 – Sala de ginástica 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

O instituto possui estacionamento coberto locado em um anexo (Figura 30), 

colado ao muro e na parte posterior da edificação. No mesmo anexo encontram-se 

uma rádio (Figura 31) criada e gerenciada por alunos do ICPAC e uma lavanderia, 

com depósito e banheiro de serviço. Estes dois últimos usos ficaram completamente 

desconectados do restante do edifício, sendo o acesso distante e alcançado por 

circulações criadas ao ar livre. Também há infiltração na parede colada ao muro.  

Figura 30 – Imagem externa do anexo 

 

Figura 31 – Imagem interna da rádio 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Apesar dessas dificuldades o ICPAC possui ampla área livre dividida em três 

porções: uma locada na lateral esquerda do terreno encontrando-se atualmente 

arrendada; outras duas ficam na parte posterior ao mesmo (Figura 32 e Figura 33). 
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Figura 32 – Área livre Figura 33 – Área livre 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Próxima à área da piscina existe uma quadra descoberta (Figura 34), mas 

pouco funcional para as pessoas com deficiência visual, pois o piso em cimentado é 

áspero; além disso, a quadra é aberta, não havendo qualquer barreira acústica em 

relação ao entorno, de modo que o barulho dos arredores atrapalha na percepção 

sonora essencial a um jogo que depende da audição dos participantes. 

Figura 34 – Quadra descoberta 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Quanto à orientabilidade (wayfinding), além da acessibilidade física em si e 

das circulações angulosas e que percorrem ambientes internos, ainda é preciso 

ressaltar as dificuldades causadas pelo zoneamento funcional confuso, conforme 

indicado inicialmente (Figura 11).  

 

 

 



59 
 

5.1.2. A opinião dos usuários 

Nesse item são descritos os resultados da aplicação das técnicas de 

entrevistas semiestruturadas, percursos comentados e poemas dos desejos, todos 

anteriormente descritos no capítulo Caminho Metodológico. 

Entrevistas Semi-estruturadas 

Para compreender as necessidades e anseios das pessoas que frequentam o 

ICPAC foram realizadas, entrevistas semi-estruturadas com dez funcionários 

(modelo constante do Apêndice A), que aconteceram entre os dias 14 e 18 de maio. 

Foram escolhidos professores e funcionários bastante presentes no dia a dia do 

instituto, dentre os quais 3 pessoas cegas e 7 sem deficiência. 

As perguntas foram direcionadas aos aspectos relevantes para a pesquisa, 

envolvendo a funcionalidade e adequação dos ambientes para a acessibilidade e 

orientabilidade do usuário, entretanto contribuições sobre outros aspectos foram 

registradas ao longo da conversa, como a necessidade de criação de outros 

espaços para atividades não desenvolvidas no local ou que são realizadas de modo 

inadequado. 

 Assim, um espaço de reuniões e eventos foi uma necessidade destacada, 

pois atualmente as reuniões são feitas no espaço da quadra coberta ou na mesma 

sala onde se praticam a dança e o judô denominada por sala de atividades sociais.  

 A quadra coberta existente (Figura 35) é atravessada pelas pessoas 

constantemente para que sejam acessadas outras áreas do instituto, ficando a 

mesma, por este motivo, o sem uso no horário do expediente.  Também os 

transeuntes ficam com o sentido de orientação comprometido por não poderem 

utilizar as paredes quando chegam neste local, pela presença das traves de futebol, 

além da dificuldade do percurso de travessia não ser feito em linha reta.  

Também foi explicado que as paredes são bastante utilizadas como 

orientação, inclusive pelos que já são familiarizados com o instituto e se deslocam 

com facilidade e rapidez pelos ambientes. Além de tudo, foi construída sem 

cuidados com a acústica, condicionante necessária para a prática dos esportes do 

golbol e futebol de 5.  
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Figura 35 – Quadra coberta 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Do mesmo modo que na quadra, outros trajetos de acesso a ambientes do 

ICPAC não foram delimitados respeitando uma malha ortogonal, o que, segundo os 

participantes (e a literatura na área) dificulta a mobilidade dos usuários (Figura 36). 

Figura 36 – Mapa esquemático com trajetos em malha ortogonal nas cores azul e vermelha e 
em diagonal na amarela 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Foi explicado quanto à parte pedagógica, que além da sala existente para 

ensino complementar ao aprendizado escolar seria interessante se houvesse outra 

construída para funcionar como laboratório de matemática. Esta sala possuiria 

materiais reciclados (tampinhas, palitos, caixinhas, tabuleiros com pregos), pelos 

quais seriam trabalhados números através do tato. 
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Uma problemática que acontece nos períodos de chuva está relacionada à 

falta de nivelamento e bom escoamento das águas pluviais na área do 

estacionamento. As poças que se formam (Figura 37) se constituem em um grande 

inconveniente para os cegos que adentram nelas, podendo ocorrer acidentes. 

Figura 37 – Imagem do estacionamento em dia de chuva 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

O piso de mosaico colocado em algumas áreas do ICPAC forma um desenho 

com formas miúdas e que dão a ilusão de “3D” (Figura 38), situação que foi indicada 

como problemática pelos usuários com baixa visão ainda pouco habituados ao 

espaço, que dizem sentirem mal-estar na tentativa de fazer e aprender os 

percursos. 

Figura 38 – Piso de mosaico 

 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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Percursos Acompanhados 

O instituto foi criado inicialmente para a prática da educação, entretanto com 

a inclusão dos alunos no sistema regular de ensino, o mesmo assumiu as práticas 

complementares, auxiliando os alunos com dificuldades trazidas das escolas. No 

período ele enfrentou dificuldades financeiras e, como alternativa para continuar 

aberto ao público, implementou maior a assistência à saúde, com o auxílio do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O improviso na incorporação deste novo uso fez 

com que o zoneamento das funções ficasse comprometido (Figura 11), outra 

dificuldade de orientação enfrentada pelo usuário. 

Para contribuir na detecção desses problemas, na primeira e segunda 

semana de junho foram levadas ao instituto quatro pessoas com diferentes tipos de 

deficiência que desconheciam o espaço para que fossem realizados os passeios 

acompanhados e fossem observadas e retratadas as principais dificuldades 

experienciadas por elas. 

 Todos os percursos foram feitos em uma rota pré-estabelecida, 

correspondendo a 150,00m de extensão (Figura 39), com inicio no estacionamento 

e termino na sala de ginástica, último ambiente de um pavilhão que fica na parte 

posterior da edificação.  

Figura 39 – Mapa esquemático com rota pré-estabelecida para passeio acompanhado  

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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O primeiro percurso foi feito com um usuário de cadeira de rodas. Logo no 

estacionamento (Figura 40) o mesmo necessitou que a pesquisadora o auxiliasse 

empurrando a cadeira para a locomoção, pois o piso em paralelepípedo se constitui 

em uma superfície não uniforme e trepidante. As principais barreiras encontradas 

foram de acessibilidade por desníveis ou por irregularidade do piso. Já em questão 

à orientabilidade, apesar de não conhecer o local, fez o percurso perguntando aos 

demais usuários as direções que deveria tomar e foi seguindo sem dificuldades, 

além do que, encontrou no meio do caminho um conhecido com deficiência visual 

usuário do ICPAC, que frequenta outra instituição em comum, a  Fundação Centro 

Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD), e que, após o contato 

inicial, quis acompanhar até o trajeto final.  

Existem no ICPAC rampas improvisadas bastante íngremes (Figura 41) 

vencendo os batentes da edificação e estas já são notadamente identificadas entre 

as pessoas que o frequentam como inacessíveis. Entretanto, verificou-se que os 

ambientes que eram considerados pelas mesmas como acessíveis por terem sido 

rampados recentemente (Figura 42) e só possuírem 8cm de diferença de nível em 

relação a área externa aos mesmos, se encontram inacessíveis. 

Há portas subdimensionadas no instituto que pela norma já se identifica o 

não acesso à alguns ambientes, mas apesar destas não terem sido encontradas no 

percurso, uma barreira foi identificada pela não abertura completa de uma porta de 

duas folhas na circulação (Figura 43), mesmo sendo acessível pelo vão livre de 

1,40m quando aberta.  As circulações externas também dificultam a mobilidade por 

serem em cimento (já desgastado) e por apresentarem barreiras, como uma caixa 

de passagem (Figura 44) e rampas íngremes (Figura 45). 

O usuário de muletas também reforçou algumas dificuldades de 

acessibilidade, fazendo o percurso através de informações com os usuários e não 

apresentando dificuldades de orientação. Foram consideradas mais dificultosas as 

rampas íngremes (Figura 46 e Figura 47) e a não abertura completa da porta da 

circulação (Figura 48). Entretanto, os pisos não uniformes e batentes também se 

constituíram em empecilho para garantir a mobilidade destes usuários. 
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Figura 40 – Estacionamento 
em paralelepípedo 

Figura 41 – Rampa de acesso 
à edificação 

Figura 42 – Desnível entre 
alguns ambientes 

Figura 43 – Porta mantida 
aberta parcialmente 

Figura 44 – Piso desgastado e 
caixa de passagem 

Figura 45 – Rampa íngreme 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Figura 46 – Rampa em 
circulação externa 

Figura 47 – Rampa em 
circulação interna 

Figura 48 – Porta mantida 
aberta parcialmente 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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No terceiro percurso, realizado com a pessoa com baixa visão, optou-se por 

narrar as direções que deveriam ser tomadas, uma vez que o instituto não possui 

qualquer tipo de sinalização tátil, o que inviabilizaria que a voluntária saísse do lugar 

e se aventurasse por si só de onde foi deixada inicialmente. Esta foi então a 

primeira constatação de lacuna física do instituto para a orientação e mobilidade dos 

usuários com deficiência visual. Foram comentadas como dificuldades no decorrer 

do trajeto: a pouca luminosidade de alguns locais (que, para ser eficiente, deveria 

ser abundante e uniforme); a falta de contraste de cores para percepção dos 

espaços (especialmente no piso) e, ainda, o uso de cores escuras (que dificulta a 

mobilidade - Figura 49).  

Para atravessar a sala de espera (Figura 50), a voluntária necessitou de 

auxílio da pesquisadora que precisou dar a mão para guiá-la. Isso porque os 

acessos do ambiente se encontram em diagonal e a sala é escura dificultando a 

percepção do ambiente para mobilidade. Esta mesma ajuda foi fundamental para a 

travessia da quadra, já que seus acessos também se dão em diagonal. Além disso, 

a inexistência de piso tátil de alerta fez com que as rampas fossem percebidas já 

em cima causando bastante insegurança à transeunte (Figura 49 e Figura 51) e que 

a mudança de direção só fosse efetuada quando encontradas as paredes nas 

perpendiculares ao trajeto. As barras de apoio presentes nas circulações externas 

foram consideradas uma facilitadora para a mobilidade (Figura 51). 

Figura 49 – Rampa sem 
sinalização prévia de alerta e 

piso escuro 

Figura 50 – Sala escura e com 
acessos em diagonal 

Figura 51 – Circulação e 
rampa externa 

 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 



66 
 

O mesmo critério de narração do percurso foi utilizado com a pessoa cega 

que desconhecia o instituto, e que se utilizou da bengala, com a qual tem grande 

familiaridade.  

A porta da circulação foi o primeiro item comentado pelo voluntário 

explicando que facilitaria a simples atitude de deixá-la aberta ou retirá-la dali.  

Seguiram-se a isso as dificuldades com as travessias em diagonal da sala de 

espera e quadra (Figura 52). Entretanto, o mesmo conseguiu fazer o trajeto sozinho, 

mudando de direção quando a bengala encontrava as paredes nas direções opostas 

(Figura 53). Para ele a falta do piso tátil de alerta e direcional foi o item de maior 

relevância para que o percurso ocorresse de forma satisfatória. 

Corroborando a relevância do conhecimento prévio do espaço para a 

realização do trajeto e, mais ainda, reforçando a constatação da necessidade de 

existirem características construtivas que auxiliem no deslocamento do usuário, 

verifica-se significativa diferença no tempo (cronometrado) gasto por ambos: a 

pessoa cega que desconhecia o local levou seis minutos e cinquenta e cinco 

segundos (06:55) para realizar o percurso, enquanto a familiarizada com o espaço 

(ex-aluno do internato) demorou apenas dois minutos e dez segundos (02:10), 

andando normalmente (Figura 54).  

Este último, não necessitou de auxílio de bengala, corrimão ou paredes no 

decorrer do percurso. Quando questionado sobre como percorreu de forma tão 

natural os ambientes do instituto, demonstrando saber a ‘hora exata’ de mudar de 

direção, o mesmo respondeu:   

isso se dá pela percepção de um conjunto de elementos, como a 
ventilação dos espaços e o som reverberado nos ambientes, que é 
diferente em áreas abertas ou fechadas, também por causa dos 
relevos e texturas dos pisos, que são distintos e já conhecidas. 
(depoimento do participante cego familiarizado com o local) 

No estudo realizado destaca-se, portanto, que o tempo utilizado pelos 

diferentes participantes e a maneira de se orientarem no espaço, vai além de uma 

simples questão de tempo e comportamento, essa diferença mostra claramente a 

pouca legibilidade do ambiente e a dificuldade no acesso ao mesmo, que poderiam 

ser facilitados por um projeto que propiciasse melhores condições de uso daquele 

local, não apenas por quem já o conhece, mas para todos. 
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Figura 52 – Travessia de quadra 

 

Figura 53 – Encontro da parede 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Figura 54 – Percurso realizado com pessoa cega usuária do local 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Poema dos Desejos 

Como última técnica de pesquisa, a aplicação do Poema dos Desejos 

abordou cinquenta usuários nas duas últimas semanas de junho, e aconteceu 

imediatamente antes das férias no ICPAC. A atividade abrangeu alunos e 

funcionários, e teve o intuito de coletar suas principais aspirações para o local. A 

maioria das fichas (Apêndice B) foi preenchida pela autora, reproduzindo a fala dos 

participantes com deficiência visual. As demais pessoas fizeram o preenchimento 

em linguagem verbal ou desenhos, conforme sua preferência (Figura 55 e Figura 

56). 
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Quadro 1 - Tabulação da pesquisa Poema dos Desejos 

POEMA DOS DESEJOS 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVO 

Criação de nova quadra poliesportiva 22 

Instalação de piso tátil de alerta e direcional 8 

Melhoria do piso para acessibilidade  7 

Melhoria das condições fisicas das salas de aula  3 

Criação de espaço para reuniões e eventos 3 

Academia de ginástica mais espaçosa e equipada 1 

Criação de pista de atletismo 1 

Parquinho 1 

Granja educativa (na área em desuso) 1 

Criação de um laboratório de matemática 1 

Piscina olímpica 1 

Voltar a funcionar como escola 1 

  TOTAL 
  50 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 

5.1.3. Síntese dos resultados  

Para uma melhor compreensão das informações colhidas na pesquisa 

empírica, os dados foram espacializados sobre as plantas baixas dos pavimentos 

térreo e superior, discriminando-se a fonte da informação em análise técnica, 

entrevistas com funcionários, poemas dos desejos e os passeios acompanhados. 

Cada uma destas categorias foi relacionada a uma cor específica, para sua mais 

fácil identificação. Além disso, utilizou-se o símbolo (+) para pontos positivos 

indicados em relação ao ambiente referido, e o símbolo (-) para os que foram 

mencionados negativamente.   

Após essa etapa foi elaborado um quadro de diretrizes projetuais para o 

ICPAC (Quadro 2), contendo sugestões de intervenções indicadas pelos 

participantes e inferidas pela pesquisadora/projetista a partir de suas observações. 

Dentre as intervenções se destacam aquelas relacionadas às questões de 

acessibilidade, orientabilidade, conforto ambiental, higiene, permeabilidade visual e 

incorporação de novos usos.  



ENTREVISTAS FUNCIONÁRIOS

ANÁLISE TÉCNICA

POEMA DOS DESEJOS

LEGENDA

+ PONTO POSITIVO - PONTO NEGATIVO

PASSEIO ACOMPANHADO - USUÁRIO DE CADEIRA DE RODAS

PASSEIO ACOMPANHADO - USUÁRIO MULETAS

PASSEIO ACOMPANHADO - USUÁRIO COM BAIXA VISÃO

PASSEIO ACOMPANHADO - USUÁRIO CEGO

Quadra é atravessada pelos usuários para acessar outros
ambientes, impedindo sua utilização durante o expediente
e atrapalhando a orientação dos mesmos pelos acessos
não serem em malha ortogonal

-
-

-

-

Rampa bastante íngreme para
vencer o desnível entre o
estacionamento e a recepção

- -- - -

Estacionamento em piso irregular
(paralelepípedo) e sem
escoamento eficiente para águas
pluviais

Muro alto e cego impede
“diálogo” com a cidade-

-

Bloco de saúde segregado do
restante do edifício e com
desnível em batente na entrada

-

Batente na calçada
de acesso-

Pátio interno é o lugar de
integração e convívio dos
usuários. Contribui para o
conforto térmico e lumínico
dos ambientes próximos

+

Espaço com conforto
térmico e lumínico e
reservado para as
práticas alternativas

+

Portas de entrada com
vão menor que 80cm-

Circulação foi coberta para se transformar
em espera - desconforto térmico e lumínico
para os ambientes anexos

-

Rampa íngrime para
vencer desnível entre
circulação e ambiente

-

Circulação com largura acessível

Piso com desenho em 3D gera desconforto
aos usuários com baixa visão

+

-

Grande desnível entre o
ambiente e a circulação-

Porta com
folha mantida
fechada

- - - -

Rampa íngrime para
vencer desnível entre
circulação e ambiente

-

Rádio e lavanderia deslocados do
restante do prédio e com
problemas de infiltração

-

-
Piso de circulação em
cimento desgastado

-
Piso de circulação em
cimento desgastado

- - - -

Rampa íngrime

- - - - -

Circulações em diagonais-

Banheiros e vestiários da piscina
Não são adaptados à pessoas
com deficiência

-

Extensa área permeável+

Extensa área permeável+

Extensa área permeável+

Sala de ginástica sem amplitude e
circulação entre os equipamentos

-
-

-
Batentes vencendo
desnível

-

Sala de aula
superdimensionada

-
-

Banheiros públicos
sem acessibilidade-

Portas e janelas
destes com cores
distintas-

Refeitório sem banheiros
de apoio e recebendo
insolação na hora do
almoço

+

Cozinha sem
despensa, sem
telamento nas
aberturas e com uma
única pia para
alimentos e louças

-

Quadra descoberta não
ameniza o barulho do
entorno e o piso é em
cimentado áspero.

+

MAPA DE DECOBERTAS - PAV. TÉRREO

NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA PORQUE A EXISTENTE NÃO
SATISFAZ’’'

-

NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM PARQUINHO
PELA INEXISTÊNCIA DO MESMO-

NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO
PARA REUNIÕES E EVENTOS PELA
INEXISTÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO

-
-

NECESSIDADE DE PISO TÁTIL EM TODAS AS
CIRCULAÇÕES DO INSTITUTO

-- - -
NENHUM BANHEIRO DO ICPAC É ACESSÍVEL ÀS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (ABNT NBR
9050/2015)

-
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atividade de ensino
complementar-
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Quadro 2 – Intervenções a serem feitas no ICPAC, de acordo com a APO 

PROBLEMAS SUGESTÕES 

ACESSIBILIDADE 

Adequar e construir rampas que atendam a inclinação prevista 
para o vão de acordo com a ABNT NBR 9050/2015 e instalar 

elevador de acesso ao pavimento superior 

Implementar banheiros de acesso público de acordo com a ABNT 
NBR 9050/2015 

Substituir portas para que todas possuam vãos superiores à 80cm 

Eliminar os pisos desgastados com sua substituição. 

Reformar o piso das circulações e de alguns ambientes da 
edificação original para a cota de 21cm, para que se iguale a 
maioria dos ambientes que já estão neste nível, evitando-se 

rampas ou batentes entre os mesmos 

Promover nova entrada sem desníveis e obstáculos eliminando os 
problemas da calçada e acesso exitentes. 

ORIENTABILIDADE 

Instalar pisos táteis de alerta e direcional nas áreas de uso público 
da instituição 

Colocar informações em braile nas paredes externas dos 
ambientes 

Instalar pisos com contraste de cores para fácil identificação de 
mudança de ambiente pelo usuário 

Usar cerâmica nas circulações externas, à meia parede, com 
texturas e cores indicativas do zoneamento de funções  

Estabelecer novas rotas que evitem o deslocamento do usuário 
em diagonais 

CONFORTO 
AMBIENTAL 

Instalar cobogós na parte superior dos ambientes para promover 
ventilação cruzada 

Instalar ventiladores em ambientes que possam ficar abertos e 
para os quais foram previstos cobogós. 

Instalar ar condicionado nos ambientes do bloco administrativo 
(menos privilegiados quanto ao sombreamento), no espaço para 
reuniões e eventos, na sala de aula de música e na rádio (pela 

necessidade de privacidade). 
Valorizar a paisagem existente criando áreas de convívio 

próximas às árvores 

HIGIENE 

Separar manuseio dos alimentos e lavagem de louças segundo 
resolução RDC 216/ANVISA 

Refazer layout para separar corte de carne da preparação dos 
legumes segundo resolução RDC 216/ANVISA 

Telar as esquadrias 

Adquirir câmera fria 

PERMEABILIDADE 
VISUAL 

Reformar muro existente, utsndo gradil  

Usar janelas em vidro nos ambientes de atividades em grupo, 
permitindo ver atividades realizadas em seu interior. 

NECESSIDADE DE 
NOVOS USOS 

Construir nova quadra coberta poliesportiva 

Construir um espaço para reuniões e eventos 

Instalar um parque infantil 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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6. ESTUDOS INICIAIS PARA A PROPOSTA 

Colocando-se em prática a metodologia descrita anteriormente esse capítulo 

apresenta os estudos que serviram de gioa para a proposta projetual, trazendo 

segurança e confiabilidade para a intervenção. São eles: a análise de precedentes; 

o estudo de tipologias existentes e o conhecimento das restrições ambientais.  

6.1. Análise de precedentes 

6.1.1. Projetos vencedores de concurso  

Este estudo compreendeu três projetos na área de saúde e dois na área de 

educação e identificou o pátio interno como um elemento tipológico ligado à 

acessibilidade e orientabilidade do ambiente, sugerindo assim, um importante 

elemento a ser explorado no projeto para o ICPAC, uma vez que a adoção de pátios 

e áreas verdes, seja para mera contemplação ou para promover o convívio entre 

pessoas, tem sido um recurso amplamente adotado em projetos contemporâneos. 

Os pátios tidos outrora como elementos de luxo, pela exclusividade e privacidade 

que proporcionam; e nos tempos mais recentes, geralmente obtidos por uma classe 

mais favorecida, pelos territórios escassos das grandes cidades; vêm sendo 

valorizados, pela consciência de sua proximidade com a escala humana, que 

promove um bem-estar não alcançado em outros espaços verdes, como parques e 

praças urbanos (MONTEIRO, 2007). 

Sob o ponto de vista do conforto ambiental, áreas que proporcionam 

integração com o exterior, aliadas ao uso de materiais construtivos adequados, 

influenciam diretamente as condições de iluminação e ventilação dos espaços 

internos (VASCONCELOS, 2004), além de constituírem elementos de transição 

entre suas áreas internas e externas.   

Tal constatação possui relação direta com a questão da eficiência energética, 

tão almejada nos projetos que buscam a sustentabilidade. A iluminação natural é 

uma excelente opção para substituir a gerada pelas lâmpadas, que além do 

consumo de energia produzida, após seu ciclo de vida útil, aumentam a produção 

de lixo. Também, a diminuição de refrigeração mecânica representa um menor 

consumo de energia para a geração de conforto nas edificações. Em relatório 

elaborado pela ELETROBRÁS et al (2008a) que levou em conta dados de 2006 e 
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2007 obtidos por amostragem, através de 19 concessionárias, englobando as 5 

regiões do Brasil, foram apresentados dados sobre os gastos com climatização e 

iluminação (Gráfico 2 e Gráfico 3). Em se tratando de equipamentos de saúde – 

hospitais e clínicas – cerca de 12% das despesas geradas pelos mesmos, são 

advindas da demanda de energia elétrica, sendo que os fornecimentos para 

iluminação e climatização representam mais de 50% do consumo de energia elétrica 

total. Neste sentido, foi constatada a preocupação, em mais da metade destas 

edificações, de se promover melhorias para a eficiência energética (ELETROBRÁS 

et al, 2008b). Quanto às instituições de ensino, os gastos com energia elétrica 

representam 16,3% do custo total das empresas e os dois maiores consumos 

também são com iluminação e climatização, que representam 69% da energia 

elétrica consumida. 

Gráfico 2- Distribuição de energia em hospitais 
e clínicas 

Gráfico 3- Distribuição de energia em 
instituições de ensino 

Fonte:http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7B5A08CAF0%2D06D1%2D4FFE%2DB335%
2D95D83F8DFB98%7D&Team=&params=itemID=%7B9B879391%2D1D29%2D4834%2D8554%2D
34E61FBD1AA9%7D%3B&UIPartUID=%7B05734935%2D6950%2D4E3F%2DA182%2D629352E9E

B18%7D, 2018. 

Isso mostra, portanto, o papel destes espaços na integração entre áreas 

internas e externas ao edifício e a necessidade de repensar o modo como podem vir 

a promover acessibilidade, orientabilidade, contato com a natureza, amplitude 

visual, condições de conforto adequadas (iluminação e ventilação naturais) e 

sociabilidade dos usuários durante sua estadia no local. Os projetos de concursos 

apresentados a seguir remetem à importância do pátio em edificações para 

educação e saúde. Eles serão apresentados de modo genérico/simplificado, já que 

sua função é justamente subsidiar a compreensão tipológica. 

O primeiro projeto analisado, na área de saúde, venceu o concurso 

organizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 

(CODHAB). Ele corresponde a uma unidade básica de saúde (UBS), e foi elaborado 
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em 2016 pela equipe composta pelos arquitetos Alexandre Ruiz da Rosa, André 

Bihuna D’Oliveira, Haraldo Hauer Freudenberg, Rodrigo Vinci Philippi (CODHAB, 

2016).  

A edificação foi concebida em torno de três pátios internos (Figura 57 e 

Figura 58), justificados, nas palavras dos autores porque,  

com sua escala humana, os pátios se tornam espaços exteriores 
domesticados, sua função é trazer luz natural aos ambientes internos 
através de um paisagismo controlado. São espaços (...) sombreados, 
isolados dos ruídos exteriores e conectados com a natureza, além de 
conferirem ao projeto limites claros e facilitarem a setorização (ROSA 
et al, 2016 apud CODHAB, 2016).  

Destaque-se que a comissão julgadora enalteceu o fato de todas as 

circulações e da espera estarem voltados para os jardins internos, indicando que 

essa estratégia conferiu qualidade aos espaços. 

Figura 57 - Vista interna para pátio da Unidade Básica de Saúde, Parque do Riacho, DF, Brasil. 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/874775/1o-lugar-no-concurso-para-a-unidade-basica-de-

saude-em-parque-do-riacho-codhab-df, 2017. 

Figura 58 - Planta baixa (sem escala) da Unidade Básica de Saúde, Parque do Riacho, DF, 
Brasil. 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/874775/1o-lugar-no-concurso-para-a-unidade-basica-de-

saude-em-parque-do-riacho-codhab-df, 2017. 

Uma segunda proposta trata de um projeto de arquitetura para um centro de 

saúde, vencedor do concurso promovido pelo governo de Andaluzia, no ano de 
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2007. Foi concebido pelos arquitetos José Ángel Ferrer, Javier de Simón, Antonio 

Palenzuela, Antonio García e Manuel Alonso, do escritório Ferrer Arquitectos.  

A obra (Figura 59, Figura 60 e Figura 61), localizada no município de Almería, 

comunidade da Andaluzia, Espanha, foi finalizada em 2010. O projeto é composto 

de térreo e primeiro andar e possui uma série de pátios internos que vislumbram 

exatamente as mesmas qualidades para a humanização.  

A grande amplitude do salão de espera ao centro do edifício é percorrida por 

estes elementos, que promovem uma farta iluminação e ventilação 

(DELAQUA,2012), favorecendo também a visibilidade e orientação do público em 

relação aos serviços oferecidos nos ambientes circundantes; ainda contribuem 

esteticamente para o espaço, pois possuem divisórias em vidro para a parte interna, 

que permitem a apreciação dos mesmos enquanto se espera o atendimento. 

Figura 59 – Mapa esquemático do Centro de Saúde, Almeria, Espanha. 

 
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-69275/centro-de-saude-mediterraneo-norte-ferrer-

arquitectos, 2017. Desenho adaptado pela autora. 

Figura 60 - Vistas dos jardins internos do Centro de 
Saúde, Almeria, Espanha. 

 

Figura 61 - Vistas dos jardins internos 
do Centro de Saúde, Almeria, Espanha. 

 

Fonte: http://davidfrutos.com/centro-de-salud-mediterraneo-norte/, 2017.  
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A terceira proposta que corrobora essa ideia foi vencedora de um concurso 

internacional para a nova unidade emergencial infantil no Hospital Universitário de 

Lausanne, na Suíça. Datado de 2014, o projeto (Figura 62 e Figura 63) foi elaborado 

pelo escritório GMP em parceria com JB Ferrari e correspondeu a uma edificação 

com 85 leitos (total em torno de 39 mil m²) que se beneficiará de um grande pátio 

interno que garantirá luz natural ao térreo, e lazer para os usuários. Devido ao 

terreno acidentado, o acesso a essa área acontece através de rampas naturais e 

largos batentes. A previsão de inauguração é 2019 (RINALDI, 2014). 

Figura 62 - Planta baixa (sem escala) do projeto para Hospital Infantil e seu pátio interno 
(edificação de esquina à esquerda), Lausanne, Suíça. 

 

Fonte: http://aasarchitecture.com/2014/03/gmp-architekten-wins-new-childrens-hospital-
competition.html, 2017. 

Figura 63 - Vista interna para pátio do Hospital Infantil, Lausanne, Suíça. 

 
Fonte: http://aasarchitecture.com/2014/03/gmp-architekten-wins-new-childrens-hospital-

competition.html, 2017. 

O primeiro projeto estudado ligado à área de educação foi o da escola de ensino 

fundamental Novo Mangue (Figura 64), de criação nacional, pelo escritório O Norte 

– Oficina de Criação, na capital Recife, no Brasil. O projeto que data do ano de 

1999, teve sua obra de 720 m² concluída no ano de 2000, em terreno de 1.700,00m² 
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cedido pela prefeitura. O financiamento foi feito pela Rede de TV e Rádio de 

Luxemburgo, angariado pela UNICEF e ONG Centro de Cidadania Umbu-Ganzá 

atuante na comunidade denominada Coque (ARCHDAILY, 2016).  

Os autores descreveram que a decisão norteadora do projeto foi sua abertura para 

o Rio Capibaribe. Assim, todas as salas de aula foram dispostas de forma que se 

pudesse contemplar o rio poluído, com uma configuração em “L” do edifício, 

sugerindo uma educação empírica sobre a realidade local voltada à preservação do 

meio ambiente. O prédio foi concebido de maneira tal que o usuário pode apreciar 

os pátios internos, os jardins e o Rio através de septos na sua envoltória. Estes 

elementos vazados nas paredes e os grandes beirais nas circulações voltados para 

os pátios (Figura 65) também proporcionaram conforto térmico à edificação.  No 

decorrer do tempo, pôde-se constatar a transformação da paisagem do entorno da 

escola, pelos cuidados com o rio e sua vegetação. Daí o nome da escola que 

passou a se chamar Novo Mangue. (CONCURSOSDEPROJETO.ORG, 2016). 

Figura 64 – Planta baixa da Escola Novo Mangue, Recife, Brasil 

  
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/785161/escola-novo-mangue-o-norte-nil-oficina-de-criacao, 2018. 

Figura 65 – Vista do pátio e salas de aula da Escola Novo Mangue, Recife, Brasil 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/785161/escola-novo-mangue-o-norte-nil-oficina-de-criacao, 2018. 
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 Por último, foi analisada a escola pública South Harbour (Figura 66), de 

autoria do escritório JJW Architects, construída em Copenhagen, capital da 

Dinamarca. O projeto levou o prêmio do WAN Education Award 2016, do portal 

WorldArchitectureNews.Com, que laureia  anualmente os melhores projetos 

mundiais em diferentes áreas (ACR, 2016).  

 Por possuir um crescimento demográfico de mil novos habitantes por mês, a 

cidade necessitava de novos equipamentos para a educação cuja construção fosse 

rápida. A escola, então, foi construída em um antigo bairro industrial que passava 

por processo de requalificação (ACR, 2016). O projeto partiu do entendimento que 

as escolas espaços de aprendizagem, mas também de “intercâmbio social”. Para 

promover um ambiente de descobertas e estímulos aos usuários foram utilizados 

mudanças de escala e no pé-direito e a definição de diferentes conexões entre os 

espaços internos e externos (MYALL, 2016). De acordo com Simon, um dos juízes 

do concurso, o projeto vencedor foi “de longe o melhor dos esquemas. Altamente 

articulado, este projeto envolve a paisagem e o edifício em fazer um novo lugar, em 

um novo pedaço da cidade”. 

 Figura 66 – Escola pública South Harbour, 
Copenhague, Dinamarca. 

 
Fonte: http://www.acr.arq.br/blog/arquitetura-escolar-humanizada-e-sustentavel, 2018. 
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  Figura 68 – Movimento do aterro 

 

 

 
Fonte: https://www.archdaily.mx/mx/609259/centro-de-invidentes-y-debiles-visuales-taller-de-

arquitectura-mauricio-rocha, editada pela autora, 2018. 

Outra estratégia sensorial auditiva foi a utilização de um canal de água 

corrente que atravessa a praça principal e cujo som guia o usuário (Figura 67). 

Quando atravessadas as pontes que cortam este canal, os pedestres identificam 

outro efeito sonoro, a água batendo contra as paredes (RAEL, 2009). Embora para 

a realidade do ICPAC a água como elemento guia não seja uma boa alternativa, 

pela dificuldade de manutenção desse tipo de alternativa em uma instituição com 

recursos escassos, a ideia pode ser reproduzida pontualmente, como elemento 

sensorial.  

O olfato também auxilia o usuário a se orientar naquele espaço, pois foram 

utilizadas plantas aromáticas distribuídas de forma setorizada para que os diversos 

locais fossem mais facilmente identificados, a partir da experimentação de 

diferentes fragrâncias. Assim, jasmins, alecrins, manjericões e limoeiros foram 

plantados ao redor do perímetro (Figura 69), e as laranjeiras colocadas ao longo do 

canal de água (Figura 67), tornando o espaço multissensorial (RAEL, 2009).  
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As circulações previstas para a edificação foram dispostas em duas direções 

de forma perpendicular, o que se torna vantajoso para a orientação das pessoas, se 

comparada às circulações em direções diagonais ou em formas sinuosas. 

Figura 72 – Mapa esquemático com circulações  

 
 Fonte: https://www.archdaily.mx/mx/609259/centro-de-invidentes-y-debiles-visuales-taller-de-

arquitectura-mauricio-rocha, editada pela autora, 2018 

A organização dos ambientes nos blocos leva em conta um zoneamento de 

funções adequado, e tem grande contribuição para a orientação espacial (Figura 

73). Na parte frontal estão as salas da administração, cafeteria e área de utilidades; 

seguem-se duas linhas paralelas de blocos edificados, organizados simetricamente 

ao longo da praça central, até atingir o bloco da biblioteca, e compreendem uma 

galeria de som e toque, uma loja e cinco oficinas de artes e ofícios; na parte 

posterior encontra-se o bloco com salas de aula voltadas para os pátios e jardins 

mais reservados; no bloco lateral esquerdo, em um volume de pé-direito duplo, 

estão as atividades de esporte e cultura, com livraria, ginásio, auditório e piscina. 

O autor ainda defende que o elevado muro cego (Figura 74 e Figura 75), de 

100m de comprimento, que envolve toda a instituição, constitui em um atrativo à 

curiosidade das pessoas, aguçando o desejo de desbravarem o espaço interno 

(ARCHDAILY MÉXICO, 2011). No caso do ICPAC, como a arquitetura já não atrai 

os transeuntes, a intenção é oposta: é essencial a atenção das pessoas e a 

instituição precisa urgentemente “conversar” com a cidade. 
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Figura 73 – Mapa esquemático com zoneamento de funções 

 
Fonte: https://www.archdaily.mx/mx/609259/centro-de-invidentes-y-debiles-visuales-taller-de-

arquitectura-mauricio-rocha, editada pela autora, 2018 

Figura 74 – Muro da edificação 

 

Figura 75 – Croqui do muro da edificação 

 
Fonte: https://www.archdaily.mx/mx/609259/centro-de-invidentes-y-debiles-visuales-taller-de-

arquitectura-mauricio-rocha, 2018. 

 

6.1.2.2. Centro para crianças cegas Anchor – Estados Unidos 

Este estudo de precedente foi selecionado pelo uso das cores na edificação, 

característica fundamental para percepção do espaço pelos usuários com baixa 

visão. O Centro para crianças cegas Anchor (Figura 76) está implantado em um 

terreno de 89.000m², com 1.400m² de área construída e se localiza na cidade de 

Denver, estado do Colorado, nos Estados Unidos. Trata de uma instituição voltada 

para bebês e crianças na fase pré-escolar com deficiências visuais ou cegas 

(ARCHELLO, s/d). 
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Figura 76 – Centro para crianças cegas Anchor  

 
Fonte: https://archello.com/project/anchor-center-for-blind-children, 2019. 

Projetada pelo escritório Davis Partnership Architects em 2007 a edificação 

possui apenas um pavimento e se integra ao entorno. O espaço interno possui 

configuração simples, de fácil alcance e livre de obstruções e contempla um 

corredor linear que integra três blocos representados pelas cores azul, amarela e 

vermelha que remetem respectivamente à mente, espírito e corpo (DAVIS 

PARTNERSHIP ARCHITECTS, s/d). Esta tríade de cores aparecem ao longo do 

edifício a partir de claraboias, luzes de porta e clerestórios (ARCHELLO, s/d). A 

iluminação dos ambientes é feita através destas claraboias e janelas alinhadas ao 

teto mais elevado (Figura 77). 

Figura 77 – Tríade de cores visão externa 

 
Fonte: https://archello.com/project/anchor-center-for-blind-children, 2019. 
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A edificação possui áreas com diferentes atividades para as crianças, salas 

de aula, além de espaços para funcionários, professores e pais. Os ambientes 

possuem pisos com cores e texturas diferentes (Figura 78) para serem facilmente 

identificados pelas crianças (ALMUZAINY,2013). Uma das salas possui aberturas 

nas paredes que receberam vidros coloridos (Figura 79 e Figura 80), chamando 

atenção das crianças com baixa visão quando a luz incide naquele local 

(ALMUZAINY,2013). Os objetos de manipulação pelas crianças e o mobiliário também 

exploram o colorido visual (Figura 81). 

Figura 78 – Pisos diferentes nos 
ambientes 

 

Figura 79 – Vidros coloridos visão externa 
 

Fonte: https://archello.com/project/anchor-center-for-blind-children, 2019. 

Figura 80 – Vidros coloridos visão 
interna 

 

Figura 81 – Objetos coloridos 
 

Fonte: https://archello.com/project/anchor-center-for-blind-children, 2019. 

 

 



87 
 

O jardim sensorial foi outro recurso explorado na área externa do Centro, 

aguçando os sentidos do olfato, tato e audição, através de plantas nativas, texturas 

variadas dos elementos utilizados e uma fonte interativa, que tem sua sonoridade 

alterada quando as crianças mudam as pedras que a compõem de lugar.   

 Figura 82 – Jardim sensorial 

  
Fonte: https://archello.com/project/anchor-center-for-blind-children, 2019. 

6.1.3. Síntese dos estudos de precedentes em relação ao ICPAC 

O Quadro 3 elenca os principais aspectos observados nas análises de 

precedentes, classificando-os como positivos ou negativos com relação às 

condições de acessibilidade e orientabilidade a serem perseguidas no projeto 

desenvolvido para o ICPAC. Dentre os principais elementos trabalhados destacam-

se como positivos: a presença de pátio interno como elemento tipológico, o 

zoneamento de funções, as circulações ortogonais e o uso de cores, texturas, 

aromas, sons e água. Em posição negativa chama a atenção a presença de muro 

alto e fechado como elemento de segregação espacial.  
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Quadro 3 – Quadro síntese do projetos correlatos x proposta ICPAC 

PROJETOS CORRELATOS 
ANALISADOS  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS A SE 
TRABALHAR NO PROJETO DO ICPAC 

POSITIVAS NEGATIVAS  

PROJETOS 

VENCEDORES 

DE CONCURSO 

UNIDADE 
BÁSICA DE 

SAÚDE 
Parque do Riacho, DF, 

Brasil – 2016. 

� Utilização do pátio 
interno como um 
elemento tipológico 
ligado à humanização, e 
facilitador da 
acessibilidade e 
orientabilidade 

 

CENTRO DE 
SAÚDE 

Almería, Comunidade 
da Andaluzia, Espanha 

– 2010. 

HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
DE LAUSANNE 
Lausanne, Suíça – 

2014. 

ESCOLA NOVO 
MANGUE 

Recife, Brasil –  
1999. 

ESCOLA SOUTH 
HARBOUR 
Copenhagen, 

Dinamarca – 2016. 

PROJETOS 

AFINS 

 

CENTRO PARA 
CEGOS E 

DEFICIENTES 
VISUAIS (CCDV) 
Distrito de Iztapalapa, 

Mexico – 2000. 

� Plantas aromáticas 
distribuídas de forma 
setorizada; 

� Texturas nas paredes 
externas em diferentes 
direções, na altura das 
mãos dos usuários; 

� Circulações em apenas 
duas direções 
perpendiculares entre 
si; 

� Adequado zoneamento 
de funções. 

� Muro em pedras, elevado 
e ser aberturas, 
promovendo segregação 
espacial  

� Estrutura monocromática 
�  Canal de água como 

elemento-guia - apesar de 
ser interessante acústica e 
termicamente, pode se 
tornar causa de acidentes 
e, na realidade brasileira, 
fonte de doenças. 
 

CENTRO PARA 
CRIANÇAS 

CEGAS ANCHOR 
Denver, Colorado, 
Estados Unidos – 

2007. 

� Uso de cores na 
edificação, objetos e 
mobiliário; 

� Diferentes cores e 
texturas nos pisos de 
cada ambiente; 

� Configuração simples 
dos espaços, livres de 
obstruções; 

� Fonte de água como 
recurso sonoro. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

6.2. Estudos no ICPAC 

Como estudos iniciais para subsídio à proposta, ainda foram realizadas duas 

atividades relacionadas ao próprio: o estudo das tipologias existentes (que indica 

elementos a serem mantidos ou valorizados no novo projeto) e a análise de 

restrições projetuais (relacionado a fatores que incidem sobre a área e 
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limitam/direcionam a atividade projetual, a maior parte dos quais derivados da 

legislação incidente). 

6.2.1 Elementos tipológicos 

No estudo do atual prédio ocupado pelo ICPAC foram identificados dois tipos 

dominantes: pavilhões longitudinais e uso de pátios. 

Os pavilhões longitudinais contendo circulações externas aos ambientes em 

uso (Figura 83 e Figura 84) caracterizam o próprio partido arquitetônico adotado. 

Apesar da edificação não possuir valor histórico, é interessante que esta forma de 

construção seja considerada, sobretudo pela relação de uso ao longo dos anos. 

Nela os usuários saem dos ambientes aonde estavam em atividade e  já entram em 

contato com áreas externas através das circulações, o que não aconteceria se fosse 

proposta uma edificação fechada. 

Figura 83 - Circulações externas aos ambientes  

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Figura 84 - Circulações externas aos ambientes 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Além disso, a utilização do pátio como elemento funcional recorrente e 

agregador de várias qualidades funcionais em edifícios mostrou-se uma evidência a 
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ser melhor trabalhada no ICPAC. Sob essa perspectiva, o instituto possui alguns 

espaços em condições de serem valorizados, em especial o pátio observado na 

Figura 85, em cujo centro se destaca um busto, mas também outros setores 

intersticiais, que podem ser reaproveitados de modo criativo com vistas à 

humanização.  

Figura 85 - pátio interno existente no ICPAC 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

6.2.2 Restrições projetuais 

O terreno onde está localizado o ICPAC se encontra no Bairro dos Estados, 

zona Norte de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. O Plano Diretor da 

cidade (1994) considera esta área, através do macrozoneamento urbano, como 

zona de adensamento prioritário (ZAP). O bairro pertence ao setor 15 

correspondente à zona residencial ZR1 (Figura 86), que como as demais, possui 

condicionantes específicas de uso e ocupação do solo consideradas no Código de 

Urbanismo (2001).  Este classifica o tipo de uso dos estabelecimentos pelas 

características de funcionamento e de sua abrangência espacial, sendo o ICPAC 

um equipamento Institucional Regional (IR). A taxa de ocupação máxima (TO) é de 

50%, índice de aproveitamento de 1,5. Como as demais condicionantes de uso e 

ocupação do solo não estão definidas para IR na ZR1, serão consideradas as 

diretrizes para o uso Institucional de Bairro (IB), que não indicam limite de gabarito, 

mas definem como mínimos os afastamentos de 5,00m frontais, 2,00m laterais e 

3,00m de fundo (Figura 87). 
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Figura 86 – Caracterização do lote do ICPAC segundo Plano Diretor de João Pessoa 

 
Fonte:http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-

content/uploads/2012/04/mapa_jp_uso_ocupa.pdf, adaptado pela autora, 2018. 

Figura 87 – Diretrizes projetuais para usos na ZR1 

 
Fonte: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-

content/uploads/2012/04/Decreto5900.2007.pdf, adaptado pela autora, 2018. 
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O código de obras de João Pessoa elenca algumas condicionantes projetuais 

para para salas de aula em escolas, entretanto com a ressalva de que os usos 

especiais, desde que atendam de maneira satisfatória o desenvolvimento da 

atividade a ser promovida, não se sujeitam a estas exigências. O ICPAC se insere 

neste uso especial, pois não possui mais a atividade voltada ao ensino escolar, 

auxiliando apenas na complementação dos conhecimentos trazidos da escola e 

auxiliando nas dificuldades específicas dos alunos. Por isso, as salas de educação 

recebem de um aluno a no máximo dez alunos. Entretanto, restrições elencadas no 

código de obras, com exceção das que dizem respeito ao tamanho das mesmas, 

podem ser consideradas como a de que o pé direito não pode ser inferior a 3 metros 

e de que a colocação de janelas só pode ocorrer em uma de suas paredes, com 

retirada do ar por meio de aberturas na parte superior da face oposta. 

Quanto à acessibilidade do entorno urbanístico, optou-se por não intervir 

nesse aspecto, pois a Promotoria do Estado da Paraíba atualmente está atuando no 

local, exigindo que todos os proprietários de imóveis da Avenida Santa Catarina (no 

percurso da Avenida Epitácio Pessoa até o Cemitério Santa Catarina - localizado 

duas quadras após o ICPAC), reformem suas calçadas. A prefeitura já fez o 

levantamento técnico da área e concluiu o projeto que deve ser seguido em prazo 

estipulado (Figura 88). 

Figura 88 – Trecho do projeto de acessibilidade Av. Santa Catarina 

 

Fonte: Prefeitura de João Pessoa, 2017. 
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No que se refere ao conforto e eficiência energética, a cidade de João 

Pessoa está em uma zona de conforto térmico a maior parte do ano (Figura 89), o 

que equivale a necessitar de soluções para proteção do calor para o período de 

desconforto, os quais devem levar em consideração o sombreamento e a direção e 

intensidade dos ventos (Figura 90) no decorrer do ano. Com exceção do período da 

tarde, João Pessoa recebe ventilação em todas as direções, porém de maneira mais 

intensa na orientação Sudeste. 

A cidade está localizada a 7.11° de latitude Sul, 34.86° de longitude Oeste e 

47 metros de altitude, estando inserida na Zona Bioclimática 8, que sugere algumas 

diretrizes projetuais a serem atendidas como ventilação cruzada permanente, 

refrigeração artificial necessária e sombreamento das aberturas com proteção solar 

(Figura 91). 

 

Figura 89 – Conforto térmico anual em João Pessoa 

 
Fonte: Software Climate Consultant 6.0, 2017. 
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Figura 90 – Rosa dos ventos para João Pessoa 

 

Fonte: Software Climate Consultant 6.0, 2017. 
 

Figura 91 – Diretrizes bioclimáticas para João Pessoa 

 
Fonte: Software ZBBR1.1, Maurício Roriz, 2004. 
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6.2.3. Retomada dos desejos dos usuários 

Complementando as restrições normativas e de condicionantes climáticas, 

após o reconhecimento das principais aspirações para o ICPAC, colhidas através 

das Entrevistas Semi-Estruturadas e Poemas dos Desejos se fez necessária uma 

breve análise da sua viabilidade diante das demais condicionantes. 

Nesse sentido, três desejos dos participantes foram restringidos: o ICPAC 

voltar a ser escola, a construção de pista de atletismo oficial, e a criação de uma 

granja educativa. Além de serem anseios indicados apenas por um participante 

(todos diferentes), tais decisões se justificam por razões técnicas e pela política 

institucional, como segue. 

A transformação do ICPAC novamente em escola não é possível, pelo menos 

no atual contexto socioeducativo. De fato, esta é uma decisão da gerência do órgão 

em respeito e atendimento à política nacional de integração e inclusão das pessoas 

com deficiência no sistema regular de ensino, de modo que a educação em 

instituições especializadas passou a ser complementar ao sistema de ensino formal, 

não devendo substituí-lo. 

A construção de uma pista de atletismo é impossibilitada pela área do terreno 

do ICPAC não ser condizente com as dimensões mínimas estabelecidas pela 

Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) em suas normas para 

a atividade (CBA, 2018). 

Finalmente, a criação de uma granja educativa traria diversas atividades e 

despesas adicionais ao instituto, devido aos cuidados necessários com a criação 

dos animais, e representa um uso difícil de compatibilizar no espaço disponível e 

naquele bairro. Além disso, a pessoa que externou este desejo em seu desenho, 

explicou que pensava que a proposta poderia ser executada na área posterior à 

edificação, que, no entanto, é o único espaço livre com dimensões suficientes para 

inserção da quadra poliesportiva – esta sim, solicitada pela grande maioria dos 

participantes.  
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7. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO PRELIMINAR 

Esse capítulo descreve o roteiro de prescrições consideradas para a 

viabilização das soluções de projeto: caracterização do lote; compreensão do 

funcionamento da edificação a partir do programa existente, de suas qualidades e 

deficiências; definição do conceito e do partido arquitetônico; e memória das 

soluções do projeto, desde as primeiras ideias lançadas, tendo estas permanecido 

ou não na concepção final.  

7.1. Caracterização do lote e seu entorno 

O Bairro dos Estados (Figura 92), onde está localizado o instituto, pertence à 

zona Norte de João Pessoa e vem sofrendo uma transformação através da sua 

verticalização por prédios comerciais e residenciais (Figura 93), reforçando o 

incentivo da prefeitura que identifica a área como zona de adensamento prioritário. 

Caracteriza-se pela presença dos usos comerciais, residenciais, institucionais e de 

serviço. Na sua frente está localizado o Lar da Providência que acolhe idosos sem 

condições de permanência em seu ambiente familiar e nas proximidades estão o 

Cemitério Santa Catarina, o Supermercado Extra e a Faculdade Maurício de 

Nassau. 

Figura 92 – Bairro dos Estados 
e ICPAC em vermelho 

 
Fonte: Google Maps, 2018. 

Figura 93 – ICPAC e principais edificações 
em sua vizinhança 

 
Fonte: Google Maps editado pela autora, 2018. 

O quarteirão onde está localizado o ICPAC é circundado pelas avenidas 

Santa Catarina (acesso à edificação), Mato Grosso do Sul, Amazonas e Goiás 

(Figura 94). Com exceção da Goiás, pavimentada em paralelepípedos, as demais 
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vias são asfaltadas. A Av. Santa Catarina possui fluxo intenso nas suas duas faixas 

que se estendem até a Avenida Epitácio Pessoa (eixo axial da cidade). 

Figura 94 – Vias circundantes ao terreno do ICPAC e seus fluxos 

  
Fonte: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/legislacao/mapas-e-zonamento/, adaptado pela autora, 

2018. 

O terreno pertencente ao ICPAC abrange a parte utilizada pelo instituto e 

outras locadas à terceiros, como mostrado na Figura 8. Além da área já utilizada 

pela instituição, a intervenção proposta acresce o terreno existente ao Norte, hoje 

locado à Agroflora, e um espaço existente ao Sul, hoje ocupado por um galpão de 

guarda de materiais que também está sendo locado (Figura 95).  

                      Figura 95 – Área a ser utilizada na intervenção 

 
                        Fonte: Googlemaps, adaptado pela autora, 2018. 

Assim, a área final do terreno a ser trabalhado é de 11.514m², com taxa de 

ocupação de 22%, índice de aproveitamento de 0,27 e taxa de permeabilização de 

44,62%, já atendendo às condicionantes legais estabelecidas para o local, sendo 
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necessárias que estas continuem respeitadas com as alterações propostas no 

projeto elaborado.  

A topografia na área apresenta uma leve declividade, cerca de 1,16% na sua 

parte mais extensa, sendo o lote mais elevado na face Oeste e menos elevado na 

face Leste (Figura 96).  

Figura 96 – Topografia do terreno 

 
Fonte: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/legislacao/mapas-e-zonamento/, adaptado pela autora, 

2018. 

Este reconhecimento inicial traz o subsídio necessário para as decisões de 

projeto de maneira responsável, levando-se em conta os aspectos físicos do terreno 

e as qualidades espaciais do seu entorno. 

7.2. Conceito 

Partindo-se do entendimento de conceito especificado (item 4.2.2) e 

considerados os dilemas aqui identificados, afloraram como elementos a serem 

trabalhados para o ICPAC: a sensibilidade física, a orientabilidade e a 

implementação de novos usos, notadamente o esportivo. Embora aparentemente 

esses sejam elementos com significados diversos, entre eles nota-se a 

convergência para um mesmo vocábulo: SENTIDOS, que foi assumido como 

conceito do projeto.  

Como base do processo projetual o conceito sentidos será trabalhado 

considerando três aspectos que o envolvem (Figura 97): (i) os sentidos fisiológicos 

(visão, audição, olfato, tato, paladar) essenciais à compreensão do espaço; (ii) o 

sentido envolvido na direção/mobilidade no ambiente, ou seja, orientabilidade 

(wayfinding); e (iii) o novo sentido de usabilidade pretendido para a instituição, 
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traduzido como a intenção de proporcionar a ela diretrizes que conduzam à 

ampliação de sua atratividade e sua função social.  

Figura 97 - Diagrama de ideias conceituais para a palavra SENTIDOS 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

Levando-se em conta o usuário com deficiência visual e suas necessidades 

como premissa básica norteadora do trabalho desenvolvido, os sentidos físicos 

relacionados à visão, tato e audição estão diretamente relacionados à percepção do 

ambiente e as sensações de bem-estar que este pode causar. O vídeo institucional 

do Laramara - Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência 

Visual - veiculado em 2014, chama a atenção para diversas situações de prazer do 

cotidiano, que são mais bem vivenciadas e percebidas, sem a presença do sentido 

da visão. Lembra da ação constante de se fechar os olhos para sentir com maior 

propriedade as ações que envolvem o dia a dia das pessoas, fazendo-se 

compreender que os demais sentidos trabalham no desempenho das fortes 

sensações humanas. No decorrer das cenas são feitos alguns questionamentos: 

“Por que um artista fecha os olhos quando recebe aplausos calorosos? Por que 

fechamos os olhos quando beijamos apaixonados? Por que um atleta fecha os 

olhos ao beijar a medalha de ouro?... as melhores coisas da vida não foram feitas 

para serem vistas com os olhos, foram feitas para serem vistas com o coração.  



100 
 

Confiando-se nesta premissa e considerando a arquitetura como meio 

tangível para estabelecer as sensações intangíveis de prazer dos usuários do 

ICPAC, foi trabalhado o espaço contando com um zoneamento adequado de 

funções, materiais construtivos que favoreçam as percepções, e um paisagismo 

sensorial. O lugar deve possuir características estimulantes para os demais sentidos 

corporais, que devem ser alcançadas através do projeto. 

Outro aspecto essencial a ser considerado é a importância do ambiente  

físico auxiliar  às pessoas cegas ou com baixa visão à encontrarem meios de se 

orientarem no espaço, sendo papel do arquiteto utilizar estratégias projetuais, que 

facilitem seu deslocamento pelo espaço pelo uso de variados sentidos.  A 

semântica utilizada para sentidos aqui está relacionada à direção e mobilidade. Eles 

são entendidos como motivadores para a ação do deslocamento, de forma 

consciente ou não, uma vez que o usuário formule um trajeto e deseje percorrê-lo, 

alcançá-lo. O programa deve levar em consideração as necessidades de ambientes 

para determinadas funções e seus dimensionamentos adequados. Entretanto, o 

arquiteto deve, além disso, adotar uma estratégia de conduta, que disponha os 

mesmos de forma eficiente no espaço, intencionando uma boa navegabilidade do 

usuário pela edificação. Este processo de wayfinding, que envolve sempre um ponto 

de partida e um ponto de chegada, também é responsável pela qualidade dos 

espaços, especialmente envolvendo pessoas com deficiência. 

Por fim, no que diz respeito à construção em si, buscou-se desenvolver um 

projeto que agregasse uma nova diretriz para o uso, pela viabilização, de forma 

apropriada, das práticas esportivas no equipamento. Através da compreensão das 

aspirações dos usuários do ICPAC, foi proposta, entre outras intervenções, a 

construção de uma nova quadra coberta para os jogos de golbol, futebol de 5 e para 

o judô. A adoção deste elemento ao conjunto desportivo existente contribuirá para a 

qualificação dos potenciais paratletas da região, trazendo novos sentidos à 

instituição. Inicialmente desenvolvida para a educação, o ICPAC hoje agrega 

atividades relacionadas à saúde (médica, psicológica, de terapia ocupacional, etc), 

ficando a prática de esportes limitada. Vale salientar que o instituto possui em torno 

de 40 atletas entre homens e mulheres, sendo seis deles paratletas de seleção que 

treinam em outras instituições locais como o Colégio Pio XII e Funad. Estes últimos 

treinam também, em âmbito nacional, no Centro de Treinamento Paralímpico 

Brasileiro, construído em 2016 na cidade de São Paulo e gerido pelo Comitê 
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Paralímpico Brasileiro (CPB). Na instituição as crianças, a partir de oito anos de 

idade, iniciam os testes de aptidão para os esportes. É evidente, assim, a 

necessidade de se incentivar e dar boas condições para esta prática que já se 

mostra forte na vivência dos usuários. A única quadra coberta existente está 

subdimensionada e localizada no percurso dos usuários, atrapalhando o trajeto 

destes e limitando o uso daquela.  Assim, a medida proposta contribuirá para a 

profissionalização de atletas do instituto, para incentivar o esporte também como 

atividade de lazer e saúde, e trará visibilidade para a instituição mediante a 

sociedade e os poderes governantes. Além disso, se locada à comunidade, a nova 

quadra pode vir a agregar outros recursos financeiros a ela, como ocorre com a 

piscina, na qual são viabilizados treinos de uma universidade de João Pessoa. 

7.3. Programa e pré-dimensionamento 

Por se tratar de uma reforma, foram levantadas todas as atividades 

desenvolvidas no ICPAC hoje existentes e suas respectivas necessidades 

espaciais. Os ambientes podem ser subdivididos em 6 setores – administrativo; 

educacional; atividades culturais, esporte e lazer; saúde; serviços e infraestrutura. 

Com o intuito de descobrir as atividades afins e aproximá-las na fase projetual, 

entende-se que, em termos ideais, como compete à fase inicial da elaboração de 

uma proposta, o zoneamento funcional deveria refletir as indicações da Figura 98. 

No entanto como comentado na vistoria técnica, atualmente o zoneamento funcional 

não se reproduz na ocupação do ambiente construído, que é pouco legível em seu 

conjunto.  

O Quadro 4 apresenta os ambientes existentes, as atividades desenvolvidas 

nos mesmos e o número de usuários esperados. Antecipadamente é essencial 

ressaltar que: (i) O número de prováveis usuários para os ambientes foi idealizado a 

partir da quantidade mínima de pessoas que já executam as atividades atualmente 

e da demanda manifestada por alguns setores; (ii) a dimensão ideal para as 

circulações internas é de 1,50m, mas , por se tratar de edificação existente pode-se 

considerar o mínimo de 90cm desde que previstos bolsões de retorno para cadeiras 

de rodas  (giro de 180°) a pelo menos cada 15m (NBR 9050/2015); (iii) a quantidade 

de banheiros vai depender da proximidade entre as diferentes atividades.  



Figura 98 – Esquema da relação entre os setores

ATIVIDADES ATIVIDADES 

ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS

ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS

ATIVIDADES ATIVIDADES 

Quadro 4 - Características do conjunto edificado - ambientes existentes e a acrescentar
(em fundo cinza e branco são apresentados ambientes existentes; em fundo bege, ambientes acrescentados)

ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS

ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS

ATIVIDADES CULTURAIS, 
ESPORTIVAS E DE LAZER
ATIVIDADES CULTURAIS, 
ESPORTIVAS E DE LAZER

INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA

ATIVIDADES 
DE SAÚDE

ATIVIDADES 
DE SAÚDE

ATIVIDADES DE SERVIÇOATIVIDADES DE SERVIÇO

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

AMBIENTES QUESTÕES PROJETUAIS ENVOLVIDAS

Recepção
Espaço para informações iniciais e espera pelo atendimento. Almeja-se 

amplitude, mobiliário confortável e que seja disposta de maneira central na 
edificação. 10 usuários (8 visitantes e 2 funcionários)

Banheiro masculino acessível Com um conjunto de peças e louças sanitárias

Banheiro feminino acessível Com um conjunto de peças e louças sanitárias

Banheiro para uso de adulto e criança, com trocador, sanitários infantil e 

ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER

AMBIENTES QUESTÕES PROJETUAIS ENVOLVIDAS

C
u

ltu
ra

is Rádio Atividades desenvolvidas para web-rádio Luz e Arte do instituto. Lugar reservado. 5 usuários

Sala de aula de música Aula individual de música. Espaço isolado acusticamente. 2 usuários (professor e aluno).

Sala de ginástica Sala com equipamentos aeróbicos e de musculação. Máximo de 6 adultos ou 10 crianças.
Banheiro familiar 

Banheiro para uso de adulto e criança, com trocador, sanitários infantil e 
adulto. 2 usuários (1 adulto e 1 criança).

Sala de serviço social 
Ambiente abriga a finalidade de orientar e incluir os usuários e suas 

famílias às atividades apropriadas fornecidas pelo instituto. Almeja-se 
privacidade. 5 usuários (2 funcionários e 3 visitantes).

Sala de telemarketing
Ambiente com finalidade de cuidar da imagem e divulgação do instituto. 2 

funcionários

Contabilidade
Escritório voltado à administrar os recursos financeiros da instituição. 1 

funcionário.

Sala da direção
Sala de trabalho para o representante da instituição. Almeja-se 

E
sp

o
rt

e

Sala de ginástica Sala com equipamentos aeróbicos e de musculação. Máximo de 6 adultos ou 10 crianças.

Piscina Necessidade de barras de apoio para a piscina existente.

2 Vestiários masculinos O existente atende a área da piscina e não está de acordo com as normas de acessibilidade, o outro não 
está próximo a quadra de esportes e também não atende às normas de acessibilidade.2 Vestiários femininos

2 Salas de massagem salas de massoterapia, próximas à área de práticas diversas.

Quadra poliesportiva coberta
Para prática dos esportes golbol, futebol de 5 e judô. Local silencioso, sem eco. Máximo de 22 jogadores 

(futebol de 5), técnico e platéia.

Área de praticas diversas Para Yoga, Shiatsu e Reiki. 10 usuários.

L
a

ze
r

jardins sensoriais pátio interno e área próxima ao local destinado às práticas diversas.Sala da direção
Sala de trabalho para o representante da instituição. Almeja-se 

privacidade. 2 funcionários

Sala da vice-direção
Sala para se Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades do instituto. 

Almeja-se privacidade. 2 funcionários

Sala dos funcionários em geral
Sala de descanso e encontro aos intervalos das atividades. 25 

funcionários.

Arquivo/ depósito funcionários Sala para se guardar materiais e abrigar lockers para uso dos funcionários.

L
a

ze jardins sensoriais pátio interno e área próxima ao local destinado às práticas diversas.

ATIVIDADES DE SAÚDE

AMBIENTES QUESTÕES PROJETUAIS ENVOLVIDAS
Espera Espera pelos atendimentos de saúde (6 usuários).

Oftalmologista Consulta e procedimentos oftalmológicos. 3 usuários (médico, paciente e acompanhante).
Material óptico Guarda de materiais

clínico geral Consulta e procedimentos médicos gerais. 3 usuários (médico, paciente e acompanhante).ATIVIDADES EDUCACIONAIS clínico geral Consulta e procedimentos médicos gerais. 3 usuários (médico, paciente e acompanhante).
Apoio clínico/ enfermagem Procedimentos de enfermagem. 3 usuários (enfermeiro, paciente e acompanhante).

Banheiro masculino acessível Com um conjunto de peças e louças sanitárias
Banheiro feminino acessível Com um conjunto de peças e louças sanitárias.

Psicologia Terapias. 2 usuários (psicólogo e paciente).

Terapia ocupacional
Sala com equipamentos para atividades relacionadas à reabilitação física e psicológica. Máximo 3 usuários 

(1 terapeuta e 2 pacientes).
Sala estimulação visual Procedimentos de estimulação visual. 3 usuários (médico, paciente e acompanhante).

Fonoaudiologia Consulta e procedimentos de fonoaudiologia. 3 usuários (fonoaudiólogo, paciente e acompanhante).
Fisioterapia Consulta e atividades de fisioterapia. 3 usuários (fisioterapeuta, paciente e acompanhante).

ATIVIDADES EDUCACIONAIS

AMBIENTES QUESTÕES PROJETUAIS ENVOLVIDAS

Sala da direção pedagógica
Sala para diretor pedagógico responsável pelas diretrizes de ensino e 

acompanhamento dos alunos. 1 funcionário.

Secretaria
Local destinado a organizar o material escolar, admissão e saída de alunos, 

execução de prontuários e arquivos para o funcionamento letivo. 1 funcionário.

Biblioteca
Ambiente com acervo de livros e área para leitura. Espaço livre de 

interferências sonoras externas. 10 usuários.

Espaço para reuniões e eventos
Local para discussão sobre atividades do instituto e conferências. Espaço livre 

de interferências sonoras externas. 120 usuários. Fisioterapia Consulta e atividades de fisioterapia. 3 usuários (fisioterapeuta, paciente e acompanhante).

ATIVIDADES DE SERVIÇO

AMBIENTES QUESTÕES PROJETUAIS ENVOLVIDAS

Área de recebimento de gêneros Área de recebimento e pré-lavagem de alimentos. 1 funcionário.

Cozinha Preparo de alimentos. 2 funcionários.

Despensa Guarda de alimentos e utensílios.

DML Guarda de materiais de limpeza.

de interferências sonoras externas. 120 usuários.

Sala de transcrissão e impressão Braille Transcrição e impressão em Braille. 1 funcionário.

Sala de apoio e guarda de materiais impressos Arquivo de materiais impressos. 

Banheiro masculino 2 Cabines de sanitários, sendo uma acessível à pessoas com deficiência.

Banheiro feminino 2 Cabines de sanitários, sendo uma acessível à pessoas com deficiência.

Sala de ensino Braille

Para ensino individualizado do Braille. 2 usuários (professor e aluno). Apesar 
do Código de Obras de João Pessoa exigir o mínimo de 3m de dimensão para 

salas de aula, esta atividade se inclui como especial, sendo admitida ser 
menor. DML Guarda de materiais de limpeza.

Refeitório Lanche da manhã - 9h, almoço - 12h e lanche-15h.

Área de serviço Lavagem de pratos. 2 funcionários.

Lavanderia Área destinada à guarda e manuseio de materiais de limpeza. 1 funcionário.

INFRAESTRUTURA

AMBIENTES QUESTÕES PROJETUAIS ENVOLVIDAS

E
. i

n
d

iv
id

u
a

l menor.

Sala de ensino manuscrito

Para ensino individualizado do manuscrito. 2 usuários (professor e aluno). 
Apesar do Código de Obras de João Pessoa exigir o mínimo de 3m de 

dimensão para salas de aula, esta atividade se inclui como especial, sendo 
admitida ser menor.

Sala Atividade da vida diária (AVD)
Para ensino de práticas de atividades do dia a dia. Necessário  simulação de 
ambientes (cozinha, sala, quarto e banheiro) e seus mobiliários. 2 usuários

(professor e aluno)

Sala locomoção
Ensino das estratégias para locomoção no ambiente do instituto. 2 usuários

(professor e aluno) AMBIENTES QUESTÕES PROJETUAIS ENVOLVIDAS

Estacionamento
O Código de Obras da Paraíba estabelece para hospitais o mínimo de 1 vaga a cada 5 quartos e para 

escolas 1 vaga por sala de aula. Considerar-se-á o mínimo de 1 vaga a cada 5 consultórios e 1 vaga por 
sala de aula, o que quantifica 18 vagas. Vaga coberta para van existente.

Casa de lixo Casa de lixo seletiva, arejada e com acesso interno e externo à edificação.

Caixa dágua
Existente, elevada em área externa à edificação. Atende à demanda, porém necessita de tratamento 

estético.

E
. 

co
le

tiv
o 2 salas ensino complementar ao aprendizado 

escolar

Atividade de acompanhamento e complementação à aprendizagem escolar. 6 
usuários (1 professor e 5 alunos). Uma sala é existente, a outra funcionaria 

como laboratório de matemática.   
3 salas de aulas de educação de jovens e 

adultos (EJA)
Aulas diversas (história, inglês, etc). 11 usuários (1 professor e 10 alunos)

Laboratório de informática
Aulas e pesquisas em computadores. Prever mobiliário para 12 computadores. 

13 usuários (1 professor e 12 alunos)



103 
 

Em seguida foram detalhados os ambientes a serem acrescidos à instituição, 
como exemplificado no Quadro 5. 

Quadro 5 - Detalhamento dos ambientes a serem acrescidos ao ICPAC 

  
Fonte: elaboração da autora em resposta às indicações de Veloso e Elali, 2018. 

Enfim foram identificados os principais dilemas projetuais envolvendo o 

ICPAC e as intenções para resolvê-los (Quadro 6). Os dilemas estão 

relacionados à relação conflitante entre: boa orientabilidade e zoneamento 

existente; promover acessibilidade tendo em vista a estrutura física existente; 

criar permeabilidade visual, mas manter a segurança. 

Quadro 6 - Dilemas e metas projetuais 

 
Fonte: elaboração da autora em resposta às indicações de Elali e Veloso (2018). 
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7.4. Partido e Evolução Projetual 

 A evolução projetual em nível de estudo preliminar se deu ao longo do 

semestre 2018.1, na disciplina de Atelier II. Diversas atividades foram realizadas e 

bibliografias sugeridas para leitura e debate em sala de aula ao longo do período, 

fornecendo elementos para a percepção de potenciais caminhos a serem seguidos. 

As atividades se iniciaram com confecções de desenhos em grupo com sugestão 

projetual para situações hipotéticas extremas de localização (floresta tropical, polo 

sul e montanha rochosa), aguçando a criatividade dos alunos (Figura 99); seguiram 

para sugestões projetuais trocadas entre os colegas em forma de croquis, onde os 

temas dos alunos foram distribuídos aleatoriamente entre eles (Figura 100); se 

estreitando para as situações particulares nas quais foram solicitados a 

programação arquitetônica, os dilemas projetuais, a elaboração do conceito e por 

fim do partido arquitetônico de forma concomitante a de uma maquete física, 

construída como auxílio na percepção projetual (itens apresentados anteriormente 

nesse relatório). Os exercícios foram sendo registrados em caderno de bordo e em 

dois seminários (acontecidos no meio e no fim do período), em que participaram os 

demais professores do programa, que contribuíram por meio de sugestões ou 

críticas.  

Em umas destas ocasiões, em que o estudo preliminar estava sendo iniciado, 

foi questionado sobre o tipo e o tamanho da ação que seria desenvolvida: “Será 

uma intervenção utópica, ou realista?” A resposta exigiu toda uma reflexão, mas 

conclui-se que, no caso específico do ICPAC, a proposta envolveria ambas: se 

caracterizaria como realista porque trabalha um problema concreto, procurando 

soluções viáveis, adequadas à situação em estudo; mas também seria utópica, 

porque não há efetivo comprometimento com a execução final, o que permite um 

exercício multidisciplinar mais amplo em nível de mestrado.  



 

Figura 99 – Atividade Atelier II (cro
para floresta tropica

Fonte: Barros e Neto, 20
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Figura 101 – Maquete- estudo em 2 
dimensões 

Figura 102 – Maquete- estudo em 3 
dimensões 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

Figura 103 – Maquete- estudo em 3 
dimensões com papeis 

Figura 104 – Maquete- estudo em 3 
dimensões no Heliodon 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

Sendo um diálogo entre ideias e delas com a materialidade, a concepção 

projetual não ocorreu de maneira linear e progressiva, no decorrer do tempo o 

partido sofreu alterações relacionadas à morfologia, sistema construtivo e 
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implantação. Entretanto, desde o início se manteve constante a ideia de preservar a 

configuração espacial original das edificações em torno do pátio central existente 

(Figura 105) e da criação de novos pátios. Isso, porque apesar da edificação não 

ser tombada por órgãos do patrimônio histórico, nem ter valor construtivo 

significativo, seus usuários se integraram totalmente ao espaço ao longo dos anos, 

e desenvolveram sentimentos de apego, pertencimento e apropriação do lugar.  

Na construção original destaca-se o fato de ser a única que apresenta 

paredes de alvenaria dupla. O bloco administrativo frontal, todavia, não foi 

considerado para preservação, por existirem graves problemas quanto ao 

dimensionamento dos ambientes, conforto térmico e níveis de piso, além de um 

pavimento superior com paredes e cobertura mal conservados e com área que não 

comporta exigências mínimas de acessibilidade através de uma plataforma 

elevatória. Optou-se, assim, por aumentar o pátio interno existente e criar um novo 

bloco administrativo e de recepção, que se destaque no partido, tornando a 

edificação mais convidativa ao público.  

Figura 105 – Mapa esquemático demonstrando construção original  

 
Fonte: desenho da autora, 2018. 

O maior problema observado para a acessibilidade foi relativo aos desníveis 

existentes. O levantamento técnico evidenciou que muitos dos ambientes estão na 

cota de nível 0,21m (ou seja, 21centímetros de altura) acima do nível zero adotado 

para o estacionamento (Figura 106). Optou-se, então, por nivelar os demais 

ambientes neste mesmo padrão, com exceção da área no entorno da piscina que se 
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encontrava bem abaixo, a 29 centímetros de altura inferior ao nível zero (ou seja, 

cerca de 50cm abaixo do outro). Também foram restringidas todas as atividades 

frequentadas pelos usuários ao pavimento térreo, ficando apenas algumas funções 

administrativas e a sala de funcionários em pavimento superior, acessado por 

escada ou elevador, localizadas no novo bloco frontal e com as devidas sinalizações 

táteis.  

Figura 106 – Mapa esquemático demonstrando ambientes com mesmo nível de piso 

 
 Fonte: desenho da autora, 2018. 

A primeira proposta de intervenção consistiu na retirada da coberta da 

circulação/espera (Figura 21 e Figura 22) para maior espaço (e mais condições de 

permeabilidade) entre as edificações, seguido da reprodução de blocos na mesma 

direção dos existentes transformando a área onde existe a quadra coberta, um dos 

espaços problemáticos para a orientabilidade do usuário. A planta baixa proposta 

agregou os ambientes com mesmo tipo de função (Figura 107 e Figura 108) e criou 

uma malha ortogonal para as circulações cobertas (Figura 109) que eram 

acompanhadas por uma área aberta e arborizada, funcionando semanticamente 

como “vias urbanas” e seus “canteiros”, além de dois pequenos pátios funcionando 

como “praças”. Os usos mais frequentes relacionados à parte administrativa e 

educacional ficaram mais próximos ao acesso principal e os demais usos mais 

afastados. Quanto à cobertura, os blocos principais seguiriam o padrão existente em 

estrutura de madeira e telha cerâmica, a nova quadra em estrutura metálica e telhas 

termo-acústicas e as circulações seriam cobertas por laje plana (Figura 107). 
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Entretanto, no decorrer das apresentações sobre as ideias almejadas em sala de 

aula, viu-se que esta solução de coberta para as circulações se tornaria inviável, 

pela grande massa de concreto necessária, sendo esse um elemento construtivo 

com elevada transmitância e absortância térmica, gerando um alto fator de calor 

solar para a edificação. 

Figura 107 – Croquis sobre a primeira proposta de intervenção 

 
Fonte: desenho da autora, 2018. 

Figura 108 – 1º proposta - zoneamento de funções  

 

Fonte: desenho da autora, 2018. 
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Figura 109 – 1º proposta - circulações 

  
Fonte: desenho da autora, 2018. 

Esta proposta evoluiu para um sistema de coberta de estrutura metálica em 

shed, com telhas termoacústicas. Os blocos existentes em alvenaria, os novos 

blocos e circulações seriam cobertos por esta estrutura, que se estenderia por toda 

edificação, sendo eliminadas as estruturas convencionais já empregadas.  

Figura 110 – 2º proposta - cobertura em shed 

 
Fonte: Gabrielly Filgueiras a pedido da autora, 2018. 

Quanto ao conforto, a solução permitiu que a ventilação adentrasse os 

ambientes pela parte superior, que não seria forrada. Porém, o fato de não se 

reaproveitar o vasto madeiramento existente na edificação (Figura 111 e Figura 112) 

contribuindo para a sustentabilidade do edifício ainda não deixou que a concepção 

do partido terminasse neste ponto. 

Considerando que os recursos do ICPAC são escassos, a autora pesquisou 

sistemas construtivos utilizando a madeira. Buscou-se então, uma tecnologia que 

adaptasse soluções conseguidas com elementos de vanguarda às condições locais. 



111 
 

Uma solução interessante visualmente e sustentável, utilizada para vencer grandes 

vãos e para soltar os blocos construtivos da cobertura trazendo conforto térmico, é a 

madeira laminada colada. Como fonte de inspirações têm-se o projeto nacional de 

moradias estudantis (Figura 113), concluído no ano de 2016, no município de 

Formoso do Araguaia, em Tocantins; e o projeto do ginásio e espaço para eventos 

Harmonie Hall (Figura 114), construído em 2012, na cidade de Kobe, no Japão. 

Entretanto foi adotado como solução uma adequação conseguida através do 

travejamento de tábuas de madeira (Figura 115) com conexões em aço inox (Figura 

116). Esse sistema é viável pelo uso das madeiras das cobertas existentes e que 

podem ser reaproveitadas. Também, como complemento pode-se adquirir madeira 

certificada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA - através de manejo florestal sustentável. 

Figura 111 – Madeiramento existente 

 

Figura 112 – Madeiramento existente 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 Figura 113 – Moradias estudantis, Brasil. 

Fonte:https://www.arcoweb.com.br/projetodesign/
arquitetura/rosenbaum-e-aleph-zero-moradias-

estudantis-formoso-do-araguaia-to, 2018. 

Figura 114 – Harmonie Hall, Japão. 

Fonte:https://www.dezeen.com/2013/06/24/harm
onie-hall-by-takenaka-corporation/, 2018. 
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Figura 115 – Travejamento de madeiras. 

Fonte: desenho da autora, 2018. 

Figura 116 – Conexão para 
travejamento de madeiras. 

  

 
Fonte: desenho da autora, 2018. 

Também foi repensada a distribuição dos ambientes, com foco no 

zoneamento adequado de funções (Figura 117) e na malha ortogonal para as 

circulações (Figura 118). Porém preferiu-se criar outro grande pátio, fazendo com 

que os ambientes se abrissem pra ele. Este seria um lugar de interação entre os 

usuários, além de se criar um microclima para o local pela presença de vegetação 

na área, com vistas a melhorar a sensação de conforto térmico.  

Figura 117 – 3º proposta- zoneamento de funções 

 
Fonte: desenho da autora, 2018. 
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Figura 118 – 3º proposta- circulações 

  
Fonte: desenho da autora, 2018. 

Os blocos construídos seguiram  os existentes quanto às envotórias, em 

alvenarias convencionais, com pilares (Figura 119) e vigas de concreto e 

fechamento de tijolos cerâmicos (Figura 120).  

 

As coberturas dos novos blocos e dos existentes adotaram uma nova 

configuração (Figura 121) com o intuito de soltar os blocos em alvenaria da coberta, 

conferindo-lhes maior conforto térmico. Apesar da estrutura continuar sendo em 

madeira, as lajes foram retiradas e as telhas foram mudadas para metálicas 

revestidas com poliuretano (PU termo-acústicas). Estas telhas além de 

proporcionarem a dimuição do fator de calor solar do ambiente, também contribuem 

acusticamente, diminuindo os ruídos advindos do exterior.  

Figura 119 – Pilares em concreto. 

 
Fonte:http://www.unifal-

mg.edu.br/planejamento/unidade-educacional-
centro-esportivo,2018. 

Figura 120 – Tijolo cerâmico. 

 
Fonte:http://ceramica4b.com.br/produtos/bloco-

ceramico-vedacao-9x19x19, 2018. 
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Figura 121 – Reforma da cobertura dos blocos principais. 

 
 Fonte: desenho da autora, 2018. 

O salão de eventos se configura em um novo uso proposto e está localizado 

no antigo espaço do refeitório e cozinha, que foram relocados próximo à área de 

acesso, facilitado à entrada de serviços (Figura 122). Tanto no salão de eventos 

quanto no bloco do refeitório, a cobertura é em madeira, com peças travejadas em 

apoio a  telhas termo-acústicas. Os pilares do refeitório, por estarem em área aberta 

e coberta, são em madeira, seguindo o mesmo padrão das circulações. 

Figura 122 – Croqui de proposta integração salão de eventos e refeitório. 

 
Fonte: desenho da autora, 2018. 
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A estrutura da envoltória do espaço para reuniões e eventos foi proposta em 

concreto armado com a vedação em painéis acústicos corrediços, que podem ser 

articulados de diferentes formas de acordo com a necessidade do ambiente (Figura 

123). Para o projeto do instituto foi escolhido o sistema duplo de roldana (Figura 123 

e Figura 124), onde a articulação dos painéis permite que em dias de eventos 

fechados (reuniões, palestras, etc), o ambiente proporcione isolamento acústico e 

privacidade; já em dias de eventos abertos (confraternizações, festas, etc), os 

painéis podem ser recolhidos até os pilares das extremidades e, com isso, surgirá 

uma grande área integrada que vai do pátio interno ao refeitório. Por este motivo, o 

mobiliário neste local não é fixo, sendo guardado em um depósito nas proximidades. 

No auditório em funcionamento são previstos 129 assentos, dos quais 3 para 

pessoas em cadeira de rodas e 3 para pessoas com mobilidade reduzida incluindo 

pessoas obesas, de acordo com percentual indicado por norma (DECRETO nº 

5.296, 2004). 

Figura 123 – Articulações para os painéis acústicos corrediços 

 
Fonte: Arkflex especificações técnicas via email, 2018. 

Figura 124 – Painéis acústicos corrediços no sistema dupla roldana 

 
Fonte: Portfólio Arkflex via email, 2018. 
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 A nova quadra coberta (Figura 125), que representa um novo uso para a 

instituição, teve seu partido formal inspirado no Harmonie Hall (Figura 114 e Figura 

128), adaptado para sistemas mais usuais localmente. Sua cobertura em água única 

vazada na parte superior segue o partido arquitetônico da cobertura proposta para 

os blocos principais da edificação.  

Figura 125 – Elementos construtivos da quadra coberta em corte esquemático 

 
Fonte: desenho da autora, 2018. 

As madeiras travejadas vencem os vãos através de estruturas vagonadas 

(Figura 126) em aço e formam uma trama amarrada por conexão em aço inox 

(Figura 127).  

Figura 126 – Esquema de viga vagonada. 

 

Fonte: http://www.abcem.org.br/construmetal/2012/arquivos/Cont-tecnicas/05-Construmetal2012-
estruturas-vagonadas-em-aco.pdf, 2018. 

Figura 127 – Esquema de conexão das peças da coberta. 

 
Fonte: desenho da autora, 2018. 
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Simulações computacionais acerca das decisões de projeto 

Com o objetivo de se comprovar a eficácia das soluções adotadas na 

proposta projetual foram realizados estudos através de programas ministrados na 

disciplina Sustentabilidade, Conforto e Eficiência Energética II: software Flow Design 

e Ecotect. 

Foram feitas inicialmente simulações envolvendo a edificação proposta como 

um todo e as existentes em seu entorno, inclusive com o gabarito aproximado das 

mesmas.  Através do software Flow Design, verificou-se o comportamento da 

ventilação e pressão do ar no local. Analisando-se o percurso dos ventos na altura 

dos usuários, em diferentes orientações (Figura 130) ficou demonstrado que a 

ventilação não adentra o terreno do ICPAC em decorrência da pouca 

permeabilidade entre as edificações térreas do entorno.  Entretanto, foi observado 

empiricamente, por volta das 10h da manhã do dia 19 de julho de 2018, que ainda 

há ventilação nas áreas livres do Instituto, com predominância do sudeste (Figura 

131).  

Figura 130 – Simulação da ventilação no ICPAC 

Leste: Sul: 

Sudeste: 

 
Fonte: Dados trabalhados pela autora no Software Autodesk Flow Design, 2018. 
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Figura 131 – Simulação da ventilação no ICPAC 

 
 

 

                   

   

 

 

 

 

                                                             

 

Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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No software Ecotect, foi identificada a trajetória solar e a insolação 

predominante nas fachadas oeste e leste do terreno (Figura 132). Depois foi se 

observando mês a mês o processo de sombreamento e percebeu-se que os 

edifícios do entorno não geram sombreamento para a edificação (Figura 133). 

Essas limitações de ventilação e sombreamento pelo entorno fazem prever uma 

necessidade ainda maior de se sombrear os espaços como garantia de conforto. 

Figura 132 – Trajetória solar 

 
Fonte: Dados trabalhados pela autora no Software Ecotect, 2010. 

Figura 133 – Estudo do sombreamento gerado pelo entorno nos meses de mudança de 
orientação extrema 

Janeiro: 

 

Junho: 

 

Fonte: Dados trabalhados pela autora no Software Ecotect, 2010. 

Diante de tais informações prévias foi-se estudar de maneira mais específica 

se as soluções projetuais estariam funcionando. 

Para a quadra coberta, que possui um gabarito mais elevado, verificou-se 

que o vento passa ao seu redor a uma distância do chão de aproximadamente 5 

metros e que existe grande diferença de pressão na área (Figura 134). As fachadas 

sul e leste possuem pressões elevadas e as fachadas norte e nordeste baixa 
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pressão. Desta maneira as aberturas criadas na parte inferior e superior da quadra 

garantirão que o vento desça pela diferença de pressão, atravesse a mesma e saia 

na parte superior, de menor pressão. 

Figura 134 – Ventilação e diferença de pressão no entorno da quadra respectivamente 
Leste: 

 
Fonte: Software Autodesk Flow Design, 2018. 

Sudeste: 

 
Fonte: Software Autodesk Flow Design, 2018. 

No estudo quanto à eficiência para o sombreamento, através das estratégias 

projetuais adotadas para os ambientes, foi constatado que as mesmas estão 

atendendo de forma satisfatória (Quadro 7). 

Quadro 7 – Estudo da insolação para os ambientes do ICPAC 

QUADRA COBERTA: 

  
O piso da quadra coberta na fachada Sul, em um 
ponto a 2m da entrada está sombreada durante o 
ano inteiro. 

À 2m da fachada leste só vai pegar um pouco de 
sol no piso entre 6h e 7h da manhã durante o 
ano inteiro. 

RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO: 

  
A fachada Oeste do novo bloco da recepção pega sol 
somente a partir das 15h e apenas adentra o espaço na 
área abaixo da marquise, pois o restante da fachada 
está toda protegida por brises móveis em madeira. Esta 
entrada de insolação pode ser diminuída com o uso de 
persianas nesta área. 

Na fachada Leste do novo bloco da 
recepção/administração, as janelas pegam sol de 7 
às 11h da manha, entretanto as mesmas serão de 
tabicão de madeira (que controla a incidência solar) e 
em folhas que poderão ser totalmente abertas para 
fora do ambiente na parte da tarde.  
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REFEITÓRIO: 

Janeiro: fachada norte 

 

Junho: fachada norte

 

Janeiro: fachada Sul

 

Junho: fachada Sul

 
Foram analisadas duas fachadas do refeitório para os meses de janeiro e junho e percebeu-se que o 
ambiente fica todo protegido, pegando insolação apenas nas circulações externas. 

 

AMBIENTES AO REDOR DO NOVO PÁTIO 

Ambientes com janelas voltadas para Leste: Ambientes com janelas voltadas para Sul: 

 
Suas janelas só recebem sol das 6h às 7h da 
manhã, quando ainda não há expediente. 

Suas janelas estão protegidas o ano inteiro. 
 

Ambientes com janelas voltadas para Norte: 

 
Suas janelas estão protegidas o ano inteiro. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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8. APRESENTAÇAO DA PROPOSTA PROJETUAL  

O processo projetual para a definição do partido arquitetônico (item 7.4) foi o 

foco principal do trabalho até a fase de qualificação. Como resultado obteve-se um 

projeto com setorização das funções em blocos distintos, acessados por circulações 

cobertas dispostas em malha ortogonal, aproveitamento do madeiramento existente 

para nova tecnologia das cobertas, valorização e criação de pátios internos. Seguiu-

se a isso, o detalhamento do projeto de maneira a empregar as principais lições 

aprendidas sobre os espaços destinados às pessoas com deficiência visual e os 

elementos viabilizadores de sua acessibilidade e orientabilidade. Tais tomadas de 

decisões encontram-se nas 14 pranchas desenvolvidas de projeto técnico, nas 

ilustrações do mesmo através dos desenhos em 3D e no relatório técnico a seguir. 

8.1 Características do projeto 

Acessos 

A edificação possui seis acessos (Figura 135), sendo que quatro se dão a 

partir da área externa da rua ou calçada (Acessos 1,2, 5 e 6) e dois a partir do 

estacionamento interno (Acessos 3 e 4). Os acessos 1, 2 e 3 levam ao lobby 

principal da recepção. O acesso 1  é destinado aos usuários que frequentam a 

instituição e já possuem familiaridade com a edificação, podendo acessar a mesma 

sem se apresentar, apenas com um cartão de acesso que libera a porta e facilita o 

fluxo no local. O acesso 2 (entrada frontal) e acesso 3 (entrada lateral de embarque 

e desembarque) aos usuários que necessitam de auxílio para orientação, sendo 

encaminhados, através de piso tátil, ao balcão de atendimento e  à um mapa tátil.  O 

acesso 4 foi criado pela  conveniência em aproximar as áreas desportivas dos 

usuários  que chegam de automóvel pelo estacionamento, entretanto só deve ser 

liberado em horário de eventos na piscina ou quadra, pela necessidade de um 

funcionário para se fazer o controle do portão de entrada. O acesso 5 é destinado 

ao acesso de veículos ao estacionamento, cuja entrada e saída se dão por portões 

distintos, controlados por uma guarita central. O acesso 6 é o de serviço, utilizado 

para coleta do lixo seletivo e entrada de alimentos e materiais.  Entretanto, 

eventualmente, no dia de competições, este último também pode ser utilizado como 

acesso de usuários pela proximidade com a área da quadra. 
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O estacionamento interno conta com 30 vagas, das quais duas são 

destinadas às pessoas com deficiência e duas a idosos, sendo estas posicionadas 

próximas aos acessos para garantir maior comodidade aos usuários.  O projeto 

atende aos requisitos normativos, uma vez que se estabelece 2% do número total 

de vagas para pessoas com deficiência (DECRETO nº 5.296, 2004) e 5% para 

idosos (LEI nº 10.741, 2003). Foram destinadas ainda 5 vagas externas, próximas 

ao acesso de serviço, sendo uma para pessoa com deficiência e uma para idoso. 

Figura 135 – Acessos 

 

Fonte: desenho da autora, 2019. 

Banheiros e vestiários 

Os banheiros femininos e masculinos foram dispostos em cada bloco 

funcional e os vestiários nas áreas destinadas ao esporte, todos acessíveis de 

acordo com a NBR 9050/2015 (ABNT, 2015). 

Sinalização tátil 

Apesar das práticas de orientação e mobilidade dos usuários pela instituição 

dispensarem a utilização do piso tátil (Figura 136) como artifício para a mobilidade, 

foi elaborada uma planta de sinalização tátil para o piso, uma vez que a NBR 

16537/2016 (ABNT, 2016) exige sinalização tátil de alerta nas áreas públicas ou de 

uso comum para fins específicos, e de sinalização tátil direcional nas circulações em 

que seja necessária a orientação para o trajeto das pessoas com deficiência visual, 

desde sua origem até seu destino, considerando as áreas de interesse, de uso ou 

de serviços.  Assim, definiu-se a indicação de piso tátil (prancha 14) apenas para as 

áreas comuns de atendimento ao público, banheiros e circulações de acesso aos 
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ambientes de saúde e lazer, pois tais espaços têm mais potencial para receber 

usuários sem familiaridade com o local. Por sua vez, as circulações de acesso aos 

ambientes de educação não foram contempladas com piso tátil, pois  são utilizados 

por pessoas que frequentam a instituição (e, portanto, são conhecedoras do local), 

ou que estão em processo de conhecimento do local.  

Recomenda-se fortemente a colocação de um mapa tátil (Figura 137) de 

orientação ao usuário no lobby principal da recepção.  

Figura 136 – Exemplo de pisos táteis 
(direcional e de alerta) 

 

Fonte : https://http2.mlstatic.com/piso-
tatil-alerta-e-direcional-de-borracha-pvc-

cx-40-pecas-D_NQ_NP_680421-
MLB20758979091_062016-F.jpg, 2019. 

Figura 137 – Exemplo de mapa tátil 

 
Fonte: http://totalacessibilidade.com.br/produto/mapa-

tatil-braillerelevo-acrilico/,2019. 

Pisos e revestimentos 

Como artifício para orientação e mobilidade das pessoas com baixa visão 

foram considerados pisos com cores e texturas diferentes3, de acordo com o local e 

sua função, marcando também a mudança entre os ambientes.  

Figura 138 – Recorte do projeto demonstrando diferença de pisos 

 
Fonte: desenho da autora, 2019. 

 
                                            
3 As especificações dos revestimentos dos pisos e das paredes estão na Prancha 13 do Volume II. 
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Figura 139 – Faixa de re

 
Fonte: http://www.ceram
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Fonte: Elaborado por Millena

8.2 Os Pátios internos 
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illena Alencar em atendimento à solicitação da autora, 20
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(sugeriu-se o Jasmim-estrela), a fim de orientar os usuários através do olfato. Este 

pátio foi contemplado com uma área gramada e parcialmente sombreada por uma 

árvore (sugeriu-se a Albízia), onde mesas e bancos de concreto foram dispostos 

para momentos de descanso e interação entre o público. Uma área calçada e com 

banquinhos, mais próxima ao espaço de reuniões e eventos, pode servir como foyer 

em dias de programação no espaço. 

Figura 141 – Planta do Pátio Adalgisa Cunha 

 
Fonte: desenho da autora, 2019. 

Figura 142 – Jasmim- estrela 

 
Fonte:https://greenloverssite.wordpress
.com/2016/11/22/jasmim-estrela/, 2019. 

Figura 143 – Imagem do Pátio Adalgisa Cunha 

 
Fonte: Elaborado por Millena Alencar em atendimento à solicitação da autora, 2019. 

O Pátio dos Cantos se localiza na esquina do terreno. Este espaço verde 

promove uma transição entre o urbano e a edificação. Segundo Marcus e Sachs 

(2014) os ambientes ao ar livre permitem que as pessoas escapem 

momentaneamente das sensações de tensão, estresse e enclausuramento que os 

espaços físicos internos podem causar ao usuário. Os jardins se inserem, neste 

contexto, como um lugar de distração positiva. 
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Com este intuito, o Pátio dos Cantos consiste numa grande área gramada, 

repleta de árvores frutíferas como a mangueira, o cajueiro e o jambeiro. Estas 

árvores, além de promoverem o sombreamento para descanso das pessoas, 

proporcionam um som relaxante do movimento das folhas e do canto dos pássaros 

atraídos pelas frutas (sentido da audição). No centro, uma área de terra também 

arborizada é delimitada por cerca viva com aberturas, elemento sensorial 

reconhecido pelo tato, criando um novo espaço que traz movimento ao jardim. 

Figura 144 – Planta do Pátio dos Cantos 

Fonte: desenho da autora, 2019. 

Figura 145 – Canto dos pássaros 

 
Fonte: Therapeutic Landscapes: 
An Evidance Based Approach to 
Designing Healing Gardens and 

Restorative Outdoor Spaces, 2014. 

Figura 146 – Imagem do Pátio dos Cantos 

 
Fonte: Elaborado por Millena Alencar em atendimento à solicitação da autora, 2019. 

O Pátio das Águas utilizou como elemento sensorial uma fonte colocada em 

seu centro. Entende-se que o movimento das águas causa uma sensação de 

relaxamento e bem estar, além de orientar as pessoas pela audição. Mesas e 

bancos em concreto sombreados por árvores também compõem o local. 

Como ao redor deste pátio há salas de aula e ambientes de saúde (abertos 

para ele), espera-se que seja um local atrativo para a permanência das pessoas nos 
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intervalos entre aulas e durante a espera por atendimento. Nele foram colocados 

caramanchões, a serem cobertos por trepadeira aromática (sugeriu-se o Jasmim 

Vermelho da Índia como única planta aromática presente no mesmo), a qual, além 

de proporcionar uma fragrância agradável, olfativamente também pode servir de 

orientação aos usuários. Abaixo dos caramanchões foram dispostos bancos em 

madeira fixos e de balanço. 

Figura 147 – Planta do Pátio das Águas 

 
Fonte: desenho da autora, 2019. 

Figura 148 – Fonte e bem estar 

 
Fonte: Therapeutic Landscapes: An 

Evidance Based Approach to Designing 
Healing Gardens and Restorative 

Outdoor Spaces, 2014. 

 149 – Caramanchão e Jasmim Vermelho da 
Índia 

 
Fonte:http://www.florestaaguadonorte.co

m.br/flores-da-amazonia/jasmim/jasmim-
vermelho-da-india/, 2019. 

Figura 150 – Caramanchão e banco de 
balanço 

 
Fonte: Therapeutic Landscapes: An Evidance 

Based Approach to Designing Healing Gardens 
and Restorative Outdoor Spaces, 2014. 

 

 

 



 

Figura 

Fonte: Elaborado por Millena
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Figura 152 – Pneus semient

Fonte:http://bloguedopatrese.blogspo
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illena Alencar em atendimento à solicitação da autora, 2
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Figura 153 – Parque tel

Fonte: http://aokplaygrounds.com
2019. 
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Fonte: Elaborado por Millena
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Figura 155 – Horta no so

Fonte:http://www.escoladecegositu.c
a_ver.asp?id=307, 2019.

 

gura 154 – Imagem do Pátio Recreativo 

illena Alencar em atendimento à solicitação da autora, 2
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Figura 156 – Horta suspen
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Based Approach to Designing Heali
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Fonte: Elaborado por Millena
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Etapa 2:  Reforma do antigo vestiário masculino para atender à AVD (que 

contempla copa, cozinha e banheiro acessíveis). Demolição da quadra existente, 

vestiário feminino e salão de beleza para construção de novas salas do pavilhão 

destinado às atividades de saúde. Com estas reformas, as atividades do pavilhão 

aos fundos do ICPAC (mais à leste) e da área administrativa frontal (mais à oeste) 

podem ser relocadas, ocupando aqueles espaços. 

 Etapa 3:  Demolição da área administrativa frontal e construção de um novo bloco, 

compondo a nova fachada da edificação (com administração, espaços voltados para 

o serviço social e recepção).   O pavilhão aos fundos, também desocupado na etapa 

anterior, é reformado para receber a coleta de lixo seletivo, lavanderia, rádio, 

música, massagem e educação de jovens e adultos (EJA). Ainda nesta etapa um 

novo refeitório e cozinha são criados de acordo com o que estabelece a ANVISA. 

Com a conclusão das obras desta etapa, todas as referidas atividades ocupam seus 

ambientes em definitivo. 

Etapa 4: O pátio original do ICPAC é ampliado, ocupando também o local da antiga 

administração, demolida na etapa anterior. A construção original é reformada, sendo 

redimensionados os ambientes dos dois blocos, à norte e à sul do pátio, para 

abrigarem as atividades educacionais, e construído um espaço de reuniões e 

eventos no lugar do antigo refeitório. Com isso, as atividades de informática, ensino 

complementar e de transcrição e impressão Braille, todas desenvolvidas no 

pavimento superior, são remanejadas para seus locais definitivos nestes blocos do 

pavimento térreo. A educação de jovens e adultos, e a biblioteca também ocupam 

seus lugares definitivos, enquanto que a terapia ocupacional é remanejada 

provisoriamente para viabilizar a reforma da próxima etapa. 

Etapa 5: O pavimento superior e as salas do térreo, EJA, manuscrito, Braille, 

fisioterapia e fonoaudiologia são demolidos. O espaço do térreo ocupado pelas 

novas salas de ensino (aulas diversas) e pelas atividades de saúde, que passam a 

se concentrar em torno do novo pátio formado (Pátio das Águas).  

 Etapa 6: As edificações existentes à sul do ICPAC, coladas ao longo do muro, são 

demolidas para criação de jardins e estacionamento. 

 



Quadro 8 – Etapas da obra                                                                                                       

IMAGEM DESCRIÇÃO/ LEGENDA

Demolição de muro.

IMAGEM DESCRIÇÃO

Remanejo das atividades:

Ginástica;

Locomoção;

Acompanhamento pedagógico;

1A 2C

PLANTA BAIXA TÉRREO

Psicologia

Atividade da vida diária (AVD);

Música;

Educação de jovens e adultos (EJA);

Estimulação visual;

Fonoaudiologia;

PLANTA BAIXA TÉRREO

Construção dos espaços:

� Quadra coberta;
� Vestiários e banheiros acessíveis;
� Àrea para práticas corporais alternativas e apoio à piscina;

Reforma:

Fonoaudiologia;

Fisioterapia;

Ensino Braille e manuscrito;

Recepção, presidência e vice- presidência (pav. térreo); 
telemarketing (pav. superior);

1B 2D

� Acessibilidade em vestiários existentes;
� Troca de piso da área da piscina;
� Instalação de barras, escada e cadeira elevatória na piscina;

Remanejo das atividades para novos espaços:

Vestiários;
Reforma.3A

PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA TÉRREO

1C
Vestiários;

Práticas corporais alternativas;

Sala de atividades sociais e quadra antiga       quadra nova.

Área após reforma.

Área após reforma.

Reforma.

Área após reforma.

2A 3B

PLANTA BAIXA TÉRREO
PLANTA BAIXA TÉRREO

Remanejo das atividades:

Cozinha e refeitório;                    Música;

Lavanderia;                                 Rádio;

Massagem;                                 Educação de jovens e adultos (EJA);

2B

PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA TÉRREO

3C

Recepção, direção pedagógica, secretaria,            Novo bloco (pav. térreo);
contabilidade e serviço social 

Sala dos funcionários, presidência, vice- Novo bloco (pav. superior);
presidência e telemarketing                                      

Biblioteca;‘PLANTA BAIXA TÉRREO

P.BAIXA
PAV. SUPERIOR

PLANTA BAIXA TÉRREO



Quadro 8 - Etapas da obra

IMAGEM DESCRIÇÃO/ LEGENDA

Reforma.

Área após reforma.

IMAGEM DESCRIÇÃO

Remanejo das atividades:

Terapia ocupacional;

Ensino Braille e manuscrito;

Locomoção;

4A 5C

Clínico geral, enfermaria, espera atendimento, oftalmologia e material óptico;

PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA TÉRREO

4B 5D

Remanejo das atividades:

Biblioteca;                    
6A

PLANTA BAIXA TÉRREO

4C

PLANTA BAIXA TÉRREO

Biblioteca;                    

Informática;  

Transcrição e impressão Braille; 

Ensino complementar;                              

Terapia ocupacional;  

Educação de jovens e adultos (EJA);

Ginástica;

Reforma.

Área após reforma.

5A 6B

PLANTA BAIXA TÉRREOPLANTA BAIXA TÉRREO

P.BAIXA PAV. SUPERIOR

PLANTA BAIXA TÉRREO

Obra finalizada.

5B 6C

PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA TÉRREO

PLANTA BAIXA TÉRREO
PLANTA BAIXA TÉRREO
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O produto deste trabalho de mestrado contempla dois volumes. O primeiro 

corresponde a um relatório técnico que mescla teoria e descrição do processo 

projetual. Nele o texto (acompanhado de ilustrações elucidativas) contextualiza o 

objeto de estudo, define a problemática trabalhada, traça objetivos, investiga o tema 

a partir de pesquisas relacionadas e que dão segurança e confiabilidade para a 

intervenção, desenvolve o conceito que se pauta nos sentidos, elabora a 

programação arquitetônica e descreve a tomadas de decisão acerca do projeto. O 

segundo volume contém pranchas com desenhos técnicos que caracterizam e 

detalham o projeto pretendido, a reforma e ampliação para o ICPAC, com ênfase 

nas condições de acessibilidade e orientabilidade. 

O processo de projeto desenvolvido no mestrado profissional resultou de um 

conjunto de ações determinado em um cronograma estabelecido previamente e que 

promoveu um olhar diferente para o ato de projetar, envolvendo um estudo 

aprofundado realizado a partir da orientação dos docentes com relação à escolha de 

uma metodologia apropriada, eficiente para o que se destina e já consolidada na 

literatura. Além disso, uma importante parte deste processo educativo foi o contínuo 

debate de ideias ao longo do curso e a “avaliação” das experiências vivenciadas na 

academia e pelos profissionais discentes. Com isso, o resultado obtido no projeto 

encontrou uma solução diferenciada, uma vez que, ao longo dos dezoito meses de 

período letivo, o processo projetual foi continuamente perpassado pelo crivo dos 

docentes das diferentes áreas do PPAPMA, fazendo com que a proposta, que 

inicialmente tinha uma expectativa de produto, passasse a incluir outras 

possibilidades (acessibilidade e orientabilidade) e assumisse caráter multidisciplinar.  

Destaco como importantes instrumentos para a concepção arquitetônica: (i) a 

manutenção de um “caderno de bordo”, utilizado na disciplina de Atelier II, no qual 

croquis e apontamentos relevantes foram sendo registrados ao longo do processo 

criativo; (ii) a elaboração de maquete física como instrumento de concepção 

projetual, o que facilitou a análise da massa edificada existente e a experimentação 

de diferentes soluções projetuais; (iii) o uso de sofwares computacionais (Flow 

Design e Ecotect) e do Heliodon com o intuito de aferir as condições de conforto 

delimitadas pelas proposta proporcionando maior qualidade ao projeto final. 
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Nesse contexto, a experiência obtida através da APO do ICPAC e os estudos 

relacionados às pessoas com deficiências visuais e aos espaços projetados para as 

mesmas, foram de fundamental importância para a elaboração da proposta 

arquitetônica de reforma para a instituição. Demonstra-se, assim, ser possível, não 

apenas buscar estratégias que proporcionem humanização ao espaço, tornando-o 

acessível, funcional e aprazível, mas, principalmente, contar com a participação dos 

usuários nesse processo.  

Levando-se em conta a premissa defendida pelo sociólogo alemão Ulrich 

Beck “pensar globalmente, agir localmente”, acredito também que, sem sentido 

inverso, “pensar localmente” (ou seja, analisar com cuidado as questões que se 

apresentam em uma escala menor, do edifício), pode trazer contribuições com 

aplicabilidade em uma escala maior (o bairro, a cidade, o estado, o país ou mesmo 

em escala global) e que podem ser implementadas em situações semelhantes à 

estudada. Entre as principais lições aprendidas e que podem ser levadas a outros 

projetos nesse campo, destaco quatro: 

(i) A importância de dar atenção às questões emocionais advindas da relação 

entre os usuários e seu espaço ao longo dos anos – existente mesmo que a 

edificação não possua tombamento histórico ou valor construtivo (como é o 

caso do ICPAC) –, sendo essencial reconhecer as relações de apego, 

pertencimento e apropriação que os usuários estabelecem com o ambiente.  

(ii) A criação de espaços adequados às práticas desenvolvidas pelas pessoas 

com deficiência visual – no caso do ICPAC foram requisitados a proposição  

de quadra eficiente para jogos de golbol e futebol de 5, além de espaço para 

reuniões e eventos. 

(iii) A resolução de questões relativas à acessibilidade – o que exige: eliminação 

e substituição dos pisos desgastados; máxima manutenção da mesma cota 

de nível entre os ambientes, evitando rampas ou degraus; conservação da 

maior parte das atividades realizadas frequentemente pelos usuários no 

pavimento térreo, e quando isso não for possível, garantir o acesso através 

de escadas, rampas e elevadores (atendendo as normas de construção e 

sinalização existentes). 

(iv)  A valorização de medidas que proporcionem orientabilidade – sendo preciso 

trabalhar o espaço contando com um zoneamento adequado de funções e 
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seus dimensionamentos adequados, estabelecer rotas que evitem o 

deslocamento do usuário em diagonais, instalar sinalizações táteis, utilizar 

materiais construtivos que favoreçam as percepções através do uso de 

variadas cores e texturas e um paisagismo sensorial com características 

estimulantes para os demais sentidos corporais do tato, audição olfato e 

paladar. 

Deste modo, entendo que os objetivos (geral e específicos) delimitados foram 

atendidos, no entanto,  mais do que a proposta em si, compreendo a importância da 

trajetória metodológica realizada. Assim, considero que o trabalho desenvolvido 

pode contribuir com outros estudos nesse campo, notadamente por meio das 

diretrizes projetuais elaboradas e aplicadas de forma prática, as quais, embora 

possam parecer simples, congregam importantes ensinamentos apreendidos 

durante o processo.  
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APÊNDICE A – Roteiro para entrevista semi-estruturada 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA, PROJETO E MEIO AMBIENTE 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1) Qual a sua função no Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC)? 

 

2) Há algum contato seu com o público, no desempenho de suas atividades? 

 

3) Quais são os tipos de deficiência mais relevantes quantitativamente entre as pessoas que 

frequentam o ICPAC? 

 

4) Essas pessoas possuem atendimento especial? 

 

5) Você observa alguma dificuldade dos usuários em se orientarem pelos espaços comuns do 

ICPAC, desde o seu acesso até o destino final? Se sim, pode descrevê-la(s)? 

 

6) Você observa alguma barreira física para os usuários, com deficiências ou mesmo em plena 

forma física, nos espaços de uso público do ICPAC, desde o acesso pelos mesmos? Se sim, 

pode descrevê-la(s)? 
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APÊNDICE B – Ficha do Poema dos Desejos 
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POEMA DOS DESEJOS 

“Para adequar-se às pessoas que o frequentam, eu gostaria que o Instituto dos Cegos da Paraíba 

Adalgisa Cunha fosse ...” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela participação. 

Rubrica do Participante/Responsável legal: 

 

Rubrica do Pesquisador: 
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APÊNDICE C– Roteiro para passeio acompanhado 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA, PROJETO E MEIO AMBIENTE 

 

ROTEIRO PARA PASSEIO ACOMPANHADO 

 

1) Explicar ao voluntário sobre o percurso que o mesmo terá que desenvolver. O 

mesmo inicia-se no estacionamento e encerra-se na sala de ginástica, conforme mapa a 

seguir: 

 

 

2) As orientações devem ser dadas pela pesquisadora caso não haja possibilidade do 
voluntário buscá-las por si só.  

3) Devem ser feitos registros fotográficos e textuais de todas as dificuldades encontradas no 
caminho. 
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APÊNDICE D – Aprovação pelo Comitê de Ética da UFRN/ Plataforma Brasil 
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APÊNDICE E – TCLE – Entrevistas semi-estruturadas 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

(ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS) 

  

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Humanizando os espaços de 

acesso público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na 

acessibilidade e na orientabilidade”, que tem como pesquisadora responsável Michele 
Ribeiro Fernandes Maia Barros. A pesquisa pretende reconhecer as principais características 
dos espaços de acesso público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), 
especialmente os relativos às condições de acessibilidade e orientabilidade no espaço, a fim 
de subsidiar o projeto arquitetônico de reforma e ampliação do ICPAC, visando à 
humanização dos seus ambientes de acesso público. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de tornar o edifício do 
Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha mais humanizado, contribuindo para facilitar a 
orientação das pessoas no ambiente e garantir sua maior acessibilidade. Para tanto, é 
imprescindível contarmos com a opinião dos usuários com e sem deficiência. 

Caso decida participar você será entrevistado/a, devendo responder às perguntas 
oferecendo seu ponto de vista em relação aos espaços de acesso público do ICPAC. 
Solicitamos autorização para possível gravação de voz no momento da entrevista. As 
informações que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão utilizadas apenas de modo 
agrupado, na elaboração de relatórios ou publicações científicas, não havendo divulgação de 
nenhum dado que possa lhe identificar individualmente. Tais dados serão guardados em local 
seguro pela pesquisadora responsável, por um período máximo de 5 anos.  

Como prováveis benefícios da pesquisa estão a possibilidade de dar sua opinião sobre 
um tema de interesse coletivo, e subsidiar a elaboração de um projeto arquitetônico que 
atenda de modo eficiente às necessidades espaciais dos usuários e visitantes por meio de 
soluções que lhes propicie espaços de qualidade e conforto, independentemente das 
capacidades físico-motoras e perceptivas. 

Na realização da entrevista a previsão de riscos à sua saúde é mínima, equivalente 
àquela que existe em uma conversa informal, embora seja possível acontecer algum tipo de 
constrangimento diante de alguma pergunta. Em qualquer fase da pesquisa, caso se sinta 
constrangido/a você tem o direito de se recusar a responder ou mesmo retirar totalmente 
seu consentimento e participação, sem que isso lhe represente nenhum prejuízo. Caso você 
tenha algum gasto por participar nessa pesquisa, ele será assumido e reembolsado pela 
pesquisadora. Do mesmo modo, se você sofrer algum dano decorrente da pesquisa, será 
indenizado/a pela pesquisadora.                                                           

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros, (84) 99927-9395 e e-mail 
arquitetamichele@hotmail.com.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: 
Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo 
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- CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias: uma ficará com você e a outra com a
pesquisadora responsável, Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros, que assina a declaração a 
seguir.  

 Declaração da pesquisadora responsável  

 Como pesquisadora responsável pelo estudo “Humanizando os espaços de acesso 

público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na acessibilidade e na 

orientabilidade”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 
procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 
participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 
do mesmo.  

Declaro, ainda, estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

  

João Pessoa, ____/____/2018.  

 

_______________________________________________ 

Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 
serão coletados e tratados na investigação proposta, além de conhecer os riscos, 
desconfortos e benefícios que ela me poderá trazer e ter ficado ciente de todos os meus 
direitos, concordo em participar da pesquisa “Humanizando os espaços de acesso público do 

Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na acessibilidade e na 

orientabilidade”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 
e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

  João Pessoa, ____/_____________/2018. 

 

Nome: ______________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante 

  ______________________________________________ 

                   Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros  
2/2 

Impressão  
datiloscópica do  

participante   
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APÊNDICE F – TCLE – Passeio acompanhado 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

(PASSEIO ACOMPANHADO) 

  

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Humanizando os espaços de 
acesso público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na acessibilidade 
e na orientabilidade”, que tem como pesquisadora responsável Michele Ribeiro Fernandes 
Maia Barros. A pesquisa pretende reconhecer as principais características dos espaços de 
acesso público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), especialmente os 
relativos às condições de acessibilidade e orientabilidade no espaço, a fim de subsidiar o 
projeto arquitetônico de reforma e ampliação do ICPAC, visando à humanização dos seus 
ambientes de acesso público. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de tornar o edifício do 
Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha mais humanizado, contribuindo para facilitar a 
orientação das pessoas no ambiente e garantir sua maior acessibilidade. Para tanto, é 
imprescindível contarmos com a opinião dos usuários com e sem deficiência. 

Caso decida participar você fará um passeio acompanhado em conjunto com a 
pesquisadora, que consiste em se deslocar por rota pré-estabelecida sem o auxílio direto de 
outras pessoas, explicando pontos positivos e negativos ali verificados. As experiências 
percebidas no percurso, bem como as facilidades e dificuldades comentadas por você serão 
registradas através de anotações, gravação e fotos. As informações coletadas serão 
confidenciais e utilizadas apenas de modo agrupado, na elaboração de relatórios ou 
publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar 
individualmente. Tais dados serão guardados em local seguro pela pesquisadora responsável, 
por um período máximo de 5 anos.  

Como prováveis benefícios da pesquisa estão a possibilidade de dar sua opinião sobre 
um tema de interesse coletivo e demonstrar dificuldades no uso do ambiente, a fim de 
subsidiar a elaboração de um projeto arquitetônico que atenda de modo eficiente às 
necessidades espaciais dos usuários e visitantes por meio de soluções que lhes propicie 
espaços de qualidade e conforto, independentemente das capacidades físico-motoras e 
perceptivas destes usuários. 

Na realização do passeio acompanhado a previsão de riscos à sua saúde é mínima, 
equivalente àquela que existe ao percorrer um ambiente pouco familiar, embora seja possível 
acontecer algum tipo de constrangimento diante de alguma pergunta ou situação. Em 
qualquer fase da pesquisa, caso se sinta constrangido/a você tem o direito de se recusar a 
participar daquela etapa ou mesmo retirar totalmente seu consentimento e participação, sem 
que isso lhe represente nenhum prejuízo. Caso você tenha algum gasto por participar nessa 
pesquisa, ele será assumido e reembolsado pela pesquisadora. Do mesmo modo, se você 
sofrer algum dano decorrente da pesquisa, será indenizado/a pela pesquisadora.                             

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros, (84) 99927-9395 e e-mail 
arquitetamichele@hotmail.com.  

1/2 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 
endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 
Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias: uma ficará com você e a outra com a 
pesquisadora responsável, Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros, que assina a declaração a 
seguir.    

Declaração da pesquisadora responsável 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Humanizando os espaços de acesso 
público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na acessibilidade e na 
orientabilidade”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 
procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 
participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 
do mesmo.  

Declaro, ainda, estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

  

João Pessoa, ____/____/2018.  

 

_______________________________________________ 

Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 
serão coletados e tratados na investigação proposta, além de conhecer os riscos, 
desconfortos e benefícios que ela me poderá trazer e ter ficado ciente de todos os meus 
direitos, concordo em participar da pesquisa “Humanizando os espaços de acesso público do 
Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na acessibilidade e na 
orientabilidade”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 
e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

  João Pessoa, ____/_____________/2018. 

 

Nome: ______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante    Impressão  
    datiloscópica do  

  participante   
2/2 
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APÊNDICE G – TCLE – Poema dos desejos 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

(POEMA DOS DESEJOS) 

  

Esclarecimentos  

  Este é um convite para você participar da pesquisa: “Humanizando os espaços de 

acesso público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na 

acessibilidade e na orientabilidade”, que tem como pesquisadora responsável Michele 
Ribeiro Fernandes Maia Barros. A pesquisa pretende reconhecer as principais 
características dos espaços de acesso público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa 
Cunha (ICPAC), especialmente os relativos às condições de acessibilidade e orientabilidade 
no espaço, a fim de subsidiar o projeto arquitetônico de reforma e ampliação do ICPAC, 
visando a humanização dos seus ambientes de acesso público. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de tornar o edifício do 
Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha mais humanizado, contribuindo para facilitar 
a orientação das pessoas no ambiente e garantir sua maior acessibilidade. Para tanto, é 
imprescindível contarmos com a opinião dos usuários com e sem deficiência. 

Caso decida participar você deverá responder a uma pergunta, oferecendo seu 
ponto de vista em relação aos espaços de acesso público do ICPAC por meio de um texto, 
um desenho, ou mesmo uma resposta oral, desde que demonstre suas aspirações, 
sentimentos e necessidades relacionadas ao local. Solicitamos autorização para possível 
gravação de voz caso opte pela resposta oral. As informações que você irá nos fornecer 
serão confidenciais e serão utilizadas apenas de modo agrupado, na elaboração de 
relatórios ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 
lhe identificar individualmente. Tais dados serão guardados em local seguro pela 
pesquisadora responsável, por um período máximo de 5 anos.  

Como prováveis benefícios da pesquisa estão a possibilidade de dar sua opinião 
sobre um tema de interesse coletivo, e subsidiar a elaboração de um projeto arquitetônico 
que atenda de modo eficiente às necessidades espaciais dos usuários e visitantes por meio 
de soluções que lhes propicie espaços de qualidade e conforto, independentemente das 
capacidades físico-motoras e perceptivas destes usuários. 

Nesta atividade a previsão de riscos à sua saúde é mínima, equivalente àquela que 
existe em uma conversa informal, embora seja possível acontecer algum tipo de 
constrangimento durante sua realização. Em qualquer fase da pesquisa, caso se sinta 
constrangido/a você tem o direito de se recusar a responder ou mesmo retirar totalmente 
seu consentimento e participação, sem que isso lhe represente nenhum prejuízo. Caso você 
tenha algum gasto por participar nessa pesquisa, ele será assumido e reembolsado pela 
pesquisadora. Do mesmo modo, se você sofrer algum dano decorrente da pesquisa, será 
indenizado/a pela pesquisadora.                                                           

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros, (84) 99927-9395 e e-mail 
arquitetamichele@hotmail.com.  
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 
endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 
Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias: uma ficará com você e a outra com a 
pesquisadora responsável, Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros, que assina a declaração 
a seguir.  

 Declaração da pesquisadora responsável  

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Humanizando os espaços de acesso 

público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na acessibilidade e na 

orientabilidade”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 
procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 
participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 
do mesmo.  

Declaro, ainda, estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

 João Pessoa, ____/____/2018.  

 

_______________________________________________ 

                Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 
serão coletados e tratados na investigação proposta, além de conhecer os riscos, 
desconfortos e benefícios que ela me poderá trazer e ter ficado ciente de todos os meus 
direitos, concordo em participar da pesquisa “Humanizando os espaços de acesso público 
do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na acessibilidade e na 
orientabilidade”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 
congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

  João Pessoa, ____/_____________/2018. 

 

Nome: 
______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

  Impressão  
     datiloscópica do  

   participante   
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APÊNDICE H – Termo de autorização para gravação de voz 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu, __________________________________________________, depois de 
entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Humanizando os espaços de 

acesso público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha com ênfase na 

acessibilidade e na orientabilidade” poderá trazer e, entender especialmente os métodos 
que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da 
gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Michele 
Ribeiro Fernandes Maia Barros a realizar a gravação de voz, sem custos financeiros a 
nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora em 
garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 
pesquisa aqui relatada e publicações dela decorrentes, quais sejam: relatórios e artigos em 
revistas científicas e congressos; 

3. minha identidade não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 
informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 
mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros, sendo 
destruídos após esse período; 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 
e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficando com a pesquisadora 

responsável e outra com o participante, indicado a seguir. 

João Pessoa, ____/________________/2018.  

Assinatura do participante: 

 ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável:  

Michele Ribeiro Fernandes Maia Barros – (carimbo) 

 

  Impressão  
     datiloscópica do  

   participante   
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APÊNDICE I – Termo de autorização para uso de imagens 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS) 

 
Eu, _________________________________________________, AUTORIZO Michele 

Ribeiro Fernandes Maia Barros, pesquisadora responsável pela investigação intitulada 
“Humanizando os espaços de acesso público do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa 

Cunha com ênfase na acessibilidade e na orientabilidade”, à fixar, armazenar e exibir a 
minha imagem por meio de fotos com o fim específico de inseri-la como documento 
complementar às informações necessárias à pesquisa e em publicações dela decorrentes, 
como relatórios e artigos em revistas científicas e congressos. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os 
fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma 
de utilização e/ou reprodução deverá ser especificamente por mim autorizada. 

A pesquisadora responsável assegurou-me que os dados serão armazenados por 5 
anos em HD-externo sob sua responsabilidade, sendo destruídos após esse período.  

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 
pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficando com a pesquisadora 
responsável e outra com o participante, indicado a seguir. 

João Pessoa, ____/___________________________/2018.  

 

Assinatura do participante:  

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável: Michele Ribeiro 
Fernandes Maia Barros – (carimbo) 

 

 

 

  Impressão  
     datiloscópica do  

   participante   
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-

✵�✆✵X✂�✄✵M

P3 -
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✄�✞✵X✂�✞✵MABRIR -MADEIRA DUPLA 03

✵�✝✵X✂�✄✵MSANFONA SANFONA/PVC
01

✵�☎✵X✄�✁✵MABRIR MADEIRA 04

✵�✆✵X✄�✁✵MABRIR MADEIRA
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-

-

-

-

-
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✶�✝✵X✂�✞✷MABRIR 01-P13

✄�✵✵X✂�✵✵MABRIR 01-P14

✂�✷✵X✂�✞✷MCORRER 01-P15

✵�✝✵X✂�✄✵MABRIR ALUMINIO 01-P16

✄�✵✵X✂�✄✵MABRIR 01-P17

✵�✝✵X✂�✞✵MABRIR 02-P18

✵�✝✵X✂�✂✵MABRIR 02-P19

✄�✞✵X✂�✂✵MABRIR 01-P20
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MADEIRA/VIDRO
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CORRERJ9 ✄�✷✵X✄�✵✵M ✄�✶✷MALUMINIO/VIDRO 10

CORRERJ10 ✄�✷✵X✄�✵✵M ✄�✂✵MMADEIRA/VIDRO 32

CORRERJ11 ✄�✞✷X✵�✁✷M ✄�✶✷MMADEIRA/VIDRO 05

ABRIRJ12 ✄✷✵X✵�✷✵M ✄�✝✵MMADEIRA 07

CORRERJ5 ✄�✵✵X✄�✵✵M ✄�✄✵MMADEIRA 03

ENROLARJ6 ✄�✷✷X✄�✂✵M ✄�✄✵MMETAL 01

J1 ✄�✁✵M 02FIXA ✄�✵✵X✵�✞✵MALUMINIO/VIDRO

CORRERJ7 ✵�✝✷X✵�✁✷M ✄�✄✷MALUMINIO/VIDRO 01

CORRERJ8 ✵�✝✷X✵�✆✷M ✄�✶✵MALUMINIO/VIDRO 01

ABRIRJ13 ✵�✝✵X✵�✷✵M ✄�✝✵MMADEIRA 03

FIXAJ14 ✵�✷✵X✵�✞✵M ✄�✁✵MALUMINIO/VIDRO 04

FIXAJ15 ✄�✷✵X✵�✞✵M ✄�✁✵MALUMINIO/VIDRO 02

FIXOC1 ✵�✞✷X✵�✂✵M ✄�✝✵MCONCRETO 05

FIXOC2 ✵�✷✵X✵�✷✵M ✄�✆✵MCONCRETO 01

FIXOC3 ✵�✁✷X✵�✂✵M ✄�✆✵MCONCRETO 04

FIXOC4 ✄�✵✵X✵�✷✵M ✄�☎✵MCONCRETO 02

FIXOC5 ✵�✁✵X✄�✵✵M ✄�✵✷MCONCRETO 06

FIXOC6 ✄�✂✵X✄�✂✵M ✂�✶✵MCONCRETO 04

FIXOC7 ✂�✵✷X✄�✂✵M ✂�✶✵MCONCRETO 04

FIXOC8 ✂�✵✷X✄�✂✵M ✄�✵✷MCONCRETO 02

FIXOC9 ✂�✷✷X✄�✵✵M ✄�✄✵MCONCRETO 05

FIXOC10 ✄�✷✵X✄�✵✵M ✄�✵✷MCONCRETO 02

FIXOC11 ✵�✝✷X✵�☎✷M ✄�✞✷MCONCRETO 01

FIXOC12 ✵�✝✵X✵�✞✵M ✄�✞✁MCONCRETO 02

FIXOC13 ✄�✷✵X✄�✵✵M ✄�✵✷MCONCRETO 02

ABRIRJ16 ✵�☎✵X✵�✆✵M ✄�✷✵MMADEIRA/VIDRO 02

ABRIRJ17 ✵�✁✷X✄�✂✵M ✵�✆✵MVIDRO 01

FIXAJ18 ✵�✷✷X✄�✶✝M ✄�✄✝MVIDRO 02

ABRIRJ19 ✂�☎✷X✄�✶✝M ✄�✄✝MVIDRO 01

FIXOC14 ✵�✞✵X✵�✞✵M ✄�✆✵MCONCRETO 01

ABRIRJ20 ✄�✵✵X✄�✵✵M ✄�✞✵MMADEIRA/VIDRO 02

FIXOC15 ✄�✵✵X✄�✵✵M ✄�✞✵MCONCRETO 02

FIXOC16 ✵�✁✵X✵�✝✵M ✄�✷✞MCONCRETO 03

FIXOC17 ✵�✁✵X✵�✄✵M ✂�✂✞MCONCRETO 03

FIXOC18 ✂�✷✝X✵�✞✵M ✄�✁✁MCONCRETO 01

FIXOC19 ✂�✞✵X✵�✶☎M ✄�✞✁MCONCRETO 01

FIXOC20 ✄�✷✵X✵�✶✁M ✄�✞✷MCONCRETO 01
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SOBE

LEGENDA DOS REVESTIMENTOS

CÓDIGO

01

02

03

08 Hall Pav. Superior

Espera/Recepção

Banheiros

Serviço Social

05

06

Contabilidade

Direção Pedagógica
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07 Guarita

AMBIENTES

NOME REVESTIMENTOS

3 2 1

CÓDIGO

26

27

28
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Material Óptico

Almoxarifado

30
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Fisioterapia

Fonoaudiologia

29 Sala de Estimulação Visual

32 Psicologia

NOME REVESTIMENTOS

10 Vice-Presidência

09 Presidência

35 Depósito para Mobiliário

34 Laboratório de Informática

11

12

13

18 EJA

Sala dos Funcionários

Copa

Telemarketing

15

16

Escada

Sala de transcrição

14 Depósito

17 Sala de materiais impressos

1

36

37

38

43 Rádio

Atividades da Vida Diária (AVD)

Sala de Ginástica

Espaço Reuniões/Eventos

40

41

Refeitório

Cozinha e áreas de apoio

39 Hall dos Banheiros

42 Massagem

20 Ensino Braille

19 Aula Complementar

45 Depósito Quadra

44 Sala de aula de música

1

1

3 1

4

1

1

1

1

4 2 1

5 2 3

5 3 1

3 1

1

3 4 2

1

3 2 1

1

3 6 1
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5 3 1

2 3

23 Terapia Ocupacional

21 Ensino Manuscrito

22 Sala Locomoção

48 Quadra Coberta
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47 Lixeiras Seletivas

25 Enfermaria

24 Clínico Geral

50 Área da Piscina

49 Práticas Corporais Alternativas

5 3 1

5

5 3 1

10 5 3

2 4

3

51 Circulações 2 1 4

/ Apoio Piscina

/ impressão Braille
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LAJE EMASSADA E PINTADA NA COR BRANCO NEVE

PLACAS CIMENTÍCEAS FOSCAS, LISAS, 100 x 100cm.1

2

3

1

2

3

1

2

3

PORCELANATO FOSCO NA COR MARFIM,  LISO, 90 x 90cm.

52 Calçada 1

53 Via estacionamento 8

PORCELANATO FOSCO TIPO MADEIRA MÉDIA, LISO, 20 X 120cm.

4

5

6

PORCELANATO POLIDO NA COR BRANCA, LISO, 90 X 90cm.

7

8 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS INTERTRAVADOS.

PORCELANATO FOSCO NA COR  BEGE,  LISO, 90 x 90cm.

PORCELANATO POLIDO NA COR BRANCA, LISO, 90 X 90cm /  PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR AZUL.

54 Vagas estacionamento 9

CIMENTADO COM PINTURA EPOXI NAS CORES LARANJA, AZUL E AMARELA.

9 COBOGRAMA

ALVENARIA EMASSADA E PINTADA NA COR BRANCO NEVE/ 
FAIXA DE CERÂMICA LARGURA 20cm COM TEXTURA E COR CONTRASTANTE (VERDE, AZUL, AMARELA, ETC).

4

ALVENARIA EMASSADA E PINTADA NA COR PALHA.

ALVENARIA EMASSADA E REVESTIDA COM PORCELANATO POLIDO NA COR BRANCA, LISO, 90 X 90cm.

PLACAS DIVISÓRIAS ACÚSTICAS MÓVEIS NA COR BEGE.

LAJE EM CONCRETO ARMADO E FORRO DE GESSO ACÚSTICO

TELHAS TERMOACÚSTICAS

4 LAMBRI DE MADEIRA

5
BRISES METÁLICOS NA COR BRONZE/ TELHAS TERMOACÚSTICAS COLORIDAS/  
PILARES, VIGAS E ALVENARIA PINTADOS NA COR BRANCA.
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6 ALVENARIA EMASSADA E PINTADA NA COR BRANCO NEVE. 
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Imagem 01 – Edifício visto pela Av. Santa Catarina



Imagem 02 – Edifício visto pela Av. Santa Catarina



Imagem 03 – Edifício visto de cima

Av. Mato Grosso do Sul
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Imagem 04 – Entrada/ Recepção



Imagem 05 – Vista interna nova quadra



Imagem 06 – Espaço para reuniões e eventos ( na rotina diária  e em eventos abertos)

Imagem 07 – Espaço para reuniões e eventos (eventos fechados)



Imagem 08 – Pátio Adalgisa Cunha

Imagem 09 – Pátio das Águas Imagem 10 – Pátio dos Cantos



Imagens 11 e 12 – Pátio Recreativo

Imagens 13 e 14 – Pátio HortaImagens 13 e 14 – Pátio Horta
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