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1. RESUMO 

Entende-se por universal qualquer produto ou meio que pode ser utilizado por 

todo ser humano, independentemente de sua idade, habilidade, estatura ou 

condição física e sensorial. Atualmente, a maioria dos projetos arquitetônicos são 

baseados no homem padrão, que infelizmente, acabam por excluir em vez de incluir 

muitos cidadãos. Este conceito é amplo e se torna ainda mais necessário ser 

aplicado nos espaços públicos, em especial, nos centros urbanos, já que estes 

locais são de extrema importância para a sociedade.  

Segundo Battaus (2015), os Centros Urbanos podem ser denominados como o 

coração das cidades, ou seja, a região vital onde estão enraizadas sua origem, sua 

história e maior sociabilização dos indivíduos. As cidades adaptadas aos preceitos 

do Desenho Universal ainda constituem um ideário, porém, totalmente possível de 

ser alcançado, levando-se em consideração que está ligado à conscientização da 

população quanto à necessidade de ambientes livres de barreiras arquitetônicas e 

urbanísticas.  

 

2. INTRODUÇÃO 

           Segundo Del Rio (1990), o ambiente urbano deve ser "responsivo" às 

necessidades da população, o que se reflete em alguns conceitos projetuais como a 

"permeabilidade" (capacidade da forma físico-espacial permitir a integração e 

acessibilidade), "a propriedade visual" (incorporar de apropriar-se/incorporar 

repertórios simbólicos existentes) e "robustez" (capacidade de responder bem a 

diferentes usos) que remetem à utilização do Desenho Universal nos espaços 

urbanos. 

É importante enfatizar que, desde seu nascimento, o indivíduo começa a 

interagir com o ambiente e superar as suas barreiras para ter acesso a alguma coisa 

que lhe traga satisfação ou prazer. Esse processo de aprendizagem vai evoluindo 

com o passar dos anos, no entanto, algumas pessoas podem adquirir limitações ao 

longo da vida, ou mesmo já as possuem. Justamente neste contexto, que o Desenho 

Universal pode ser fundamental para facilitar a vida humana, no sentido de se 

sociabilizar, convivendo em um meio totalmente inclusivo.  
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A vivência pessoal de situações que restringem a acessibilidade para todos é 

uma das modalidades para fundamentação de propostas de projeto arquitetônico e 

urbanístico levando-se em consideração as seguintes restrições: sensorial, que 

seriam as dificuldades na percepção das informações por ineficiência dos cinco 

sentidos (audição, visão, paladar, olfato e tato); a cognitiva sendo as dificuldades no 

tratamento das informações por limitações no sistema cognitivo; físico-motora: 

Impedimento ou dificuldades de realização de alguma atividade ou tarefa que 

dependam da força física, coordenação motora, precisão ou mobilidade; e a múltipla 

sendo a junção associação de mais de um tipo de restrição. Entretanto, o 

conhecimento de tais restrições deve fomentar a aplicação deste saber em ações 

práticas, que contemplem o cotidiano das pessoas no meio em que estão inseridas. 

 

3. OBJETIVOS 

O Objetivo Geral deste projeto é contribuir com estudos e formulações teóricas 

aprofundadas sobre o Desenho Universal e os espaços públicos, focalizando-se a 

importância de inserir seus mecanismos nesses ambientes, sobretudo nos centros 

urbanos, cuja diversidade de usuários é comum. 

Com base no desenvolvimento desta pesquisa, apontam-se como Objetivos 

Específicos avaliar como o desenho universal pode interferir no processo de 

inclusão, o que possibilitará retratar a ideia, o método e a linguagem de projetos 

para uma melhor qualidade de vida e socialização e investigar a aplicabilidade dos 

conceitos estudados aos espaços públicos em Centros Urbanos, iniciados em 

Marília/ SP. 

 

4. METODOLOGIA 

a) Estudo da bibliografia que aborda o Desenho Universal no contexto dos espaços 

públicos; 

b) Estudo das características e resultados de intervenções em Centros Urbanos, 

quanto à democratização de seu uso; 

c) Pesquisas exploratórias em espaços públicos na cidade de Marília/SP 

d) Apontamento de perspectivas positivas do Desenho Universal aplicado aos 

espaços públicos e Centros Urbanos. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento a Avenida das Esmeraldas foi escolhida como Centro 

Urbano, localizado na cidade de Marília/SP para estudos iniciais sendo realizada 

uma análise comportamental na região através de observação e levantamento de 

dados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a primeira análise comportamental do fluxo na Avenida das Esmeraldas, sendo 

este um dos pontos mais importantes de socialização na cidade de Marília, inicia-se 

a análise das demais fontes bibliográficas sobre o tema tratado, já que esta pesquisa 

tem como base a produção científica.  Assim, é possível descrever primeiramente os 

fenômenos urbanos, enfrentados pelos cidadãos brasileiros cotidianamente e 

identificar a importância de dar atenção para a acessibilidade disposta, haja vista a 

reformulação da NBR 9050 e a promulgação da Lei Brasileira da Inclusão, que 

dispõem sobre o assunto.  
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