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Os espaços livres públicos são elementos importantes na configuração da cidade, pois proporcionam lazer, 
garantindo assim bem-estar à população. Para que esses espaços possam atender a todos os usuários, considerando 
a diversidade humana e as habilidades individuais, deve-se considerar a filosofia do Desenho Universal, bem como 
os estudos da Ergonomia. Neste contexto, a idéia de Jardim Universal surge com a intenção de proporcionar 
integração, independência e conforto aos usuários, à medida que incorpora um desenho que não apresenta 
restrições quanto ao seu uso, orientação, deslocamento. 

 
Keywords: leisure, restriction, public free space, Universal Design, Universal Garden 

 
The public free spaces are important elements in the configuration of the city, therefore they provide leisure, thus 
guaranteeing well-being to the population. These spaces must attend all their users, considering the diversity of 
their individual abilities, and following the philosophy of the Universal Design, as well as the studies of 
Ergonomics. In this context, the idea of an Universal Garden appears to provide integration, independence and 
comfort to its users, as it incorporates a drawing that does not present restrictions to its use, orientation or 
displacement. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A Ergonomia centra seus estudos na interação entre o homem e o trabalho (sistema homem-máquina-ambiente), o 
que exige o conhecimento das habilidades e restrições dos usuários para uma correta adequação dos produtos, 
equipamentos, máquinas, trabalho e ambiente. A preocupação com os fatores humanos conduziu a uma expansão 
horizontal da Ergonomia, envolvendo o estudo de quase todos os tipos de atividades humanas, além das laborais 



(IIDA, 2005, p1). Entre estas atividades, citam-se as de lazer, que muitas vezes ocorrem no tempo destinado ao 
descanso após uma intensa jornada de trabalho. No contexto urbano, estas atividades acontecem nos espaços livres 
de uso público (praças, parques, entre outros) e se apresentam como agentes determinantes para a integração e 
conseqüente socialização da população urbana.  
 
A população é diferenciada, não só cultural e socialmente, mas também em relação a suas capacidades fisiológicas. 
Assim, no projeto de espaços livres públicos, é fundamental a compreensão das restrições ou limitações sofridas 
por diferentes usuários (crianças, idosos, deficientes, etc.) no uso destes espaços. A diversidade humana é objeto de 
estudo da Ergonomia, pois, segundo Chapanis (1994, p52-54), “Ergonomia é um corpo de conhecimentos sobre as 
habilidades humanas, limitações humanas e outras características humanas que são relevantes para o design”. Em 
função destas diferenças é importante buscar soluções projetuais consideradas universais, ou seja, adequadas para a 
maior diversidade de usuários.  
 
Em se tratando do projeto de espaços livres públicos, o conceito paisagístico de Jardim Universal surge como uma 
resposta para a elaboração de um espaço de lazer acessível a todos, proporcionando-lhes bem-estar, convívio, 
independência e conforto. 
 
Neste artigo pretende-se contextualizar os princípios de Desenho Universal a partir de exemplos de ambientes 
universais em espaços livres públicos. Espera-se que as informações contidas nestes exemplos, bem como a 
apresentação de alguns conceitos relevantes para a compreensão do termo Jardim Universal, contribuam para uma 
visão mais holística da Ergonomia, ampliando a interdisciplinaridade, a partir de um aporte do design paisagístico.  
 
2. CONCEITO DE RESTRIÇÃO 
 
Ressalta-se que restrição é a dificuldade em realizar qualquer tipo de atividade cotidiana, podendo ou não estar 
ligada a uma deficiência. Como exemplo, cita-se uma criança que não consegue sentar-se em determinados bancos 
devido a altura inadequada do assento em relação à sua estatura. Neste caso não há deficiência, mas sim uma 
restrição provocada pelo design do banco. 
 
Situação contrária pode ocorrer às pessoas com deficiência físico-motora, onde a previsão de um espaço adequado 
para o posicionamento de cadeiras de rodas ao lado dos bancos, permite sua inclusão no espaço. Apesar da 
deficiência, o ambiente de estar não restringe a participação do usuário nesta atividade de lazer passivo. 
 
Entretanto, é muito freqüente situações onde o espaço é restritivo para determinados usuários. É o caso de 
cadeirantes, por exemplo, que encontram barreiras físicas, como escadas, ao longo do deslocamento. Assim, 
restrição é resultado da relação entre as condições do indivíduo e as condições do ambiente, já que este último pode 
limitar ou facilitar o uso, conforme sua configuração espacial e características ergonômicas. 
 
Para um melhor entendimento das limitações dos usuários, Bins Ely et al (2003) classificam quatro categorias de 
restrições, segundo a percepção, a compreensão e a ação do indivíduo no ambiente. Esta classificação auxilia 
arquitetos e ergonomistas no projeto de equipamentos e espaços acessíveis às diferentes necessidades dos 
indivíduos. 
 
Restrição sensorial: “(...) refere-se às dificuldades na percepção das informações do meio ambiente devido a 
limitações nos sistemas sensoriais (auditivo, visual, paladar/olfato, háptico e orientação)” (BINS ELY et al, 2003, 
p19). 
 
Restrição psico-cognitiva: “(...) refere-se às dificuldades no tratamento das informações recebidas ou na sua 
comunicação através da produção lingüística devido a limitações no sistema cognitivo” (op cit.). 
Restrição físico-motora: “(...) refere-se ao impedimento, ou às dificuldades encontradas em relação ao 
desenvolvimento de atividades que dependam de força física, coordenação motora, precisão ou mobilidade” (op 
cit.). 
 
Restrições Múltiplas: “(...) refere-se à associação de mais de um tipo de restrição de natureza diversa” (op cit.). 



A compreensão dessas restrições facilita a sistematização e o desenvolvimento de diretrizes de projetos inclusivos, 
tornando-se fundamental para que barreiras físicas e informativas no design de equipamentos e ambientes sejam 
evitadas. Dessa maneira, conceito de espaço livre público é fortalecido. 
 
3. CONCEITO DE JARDIM UNIVERSAL:  RELAÇÃO ENTRE DESENHO UNIVERSAL E 
ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS 
 
Devido ao caráter democrático dos espaços livres públicos, toda e qualquer pessoa deveria ter seu acesso garantido. 
A existência de barreiras físicas e informativas nos espaços públicos, muitas vezes restringe seu uso, ocasionando 
situações de constrangimento às pessoas que sofrem restrições. Para a integração dos usuários, é importante que 
essas barreiras sejam eliminadas. 
 
As barreiras físicas podem ser exemplificadas em casos onde as circulações possuam pisos irregulares que 
impedem o deslocamento de uma cadeira de rodas ou de um carrinho de bebê; e as barreiras informativas, quando 
há placas de sinalização cuja informação não é percebida por deficientes visuais, ou mesmo compreendida por 
crianças e analfabetos. 
 
O Desenho Universal, por sua vez, procura viabilizar a independência na realização de atividades pelo maior 
número de indivíduos, considerando a totalidade de suas habilidades e limitações a partir do projeto de propostas 
criativas que devem passar normalmente despercebidas, sem segregar. 
 
É o caso de passeios em espaços livres públicos como as praças, onde a diferenciação de pisos por contraste de cor, 
textura e desenho parece não ter razões funcionais para a maioria da população, mas ser resultado de uma intenção 
meramente estética do projetista. No entanto, esta diferenciação pode ser planejada para direcionar o percurso de 
um idoso, ou de uma pessoa com deficiência visual, alertando situações de perigo. 
 
Na busca por espaços livres públicos que permitam a integração do indivíduo com ambiente, em um primeiro 
momento, surge o Jardim Sensorial, caracterizado como uma variante de concepção de jardins que visa estimular os 
sistemas sensoriais dos indivíduos a partir das características dos elementos projetuais implantados nos espaços. 
Dentre vários exemplos, a utilização de plantas que exalem perfumes, dispostas em canteiros com diferentes 
alturas, estimulam sua percepção por cegos a partir dos outros sentidos (tato e olfato). 
 
O Jardim Universal, termo escolhido pelos autores, complementa a idéia de Jardim Sensorial, pois trata-se de um 
espaço que considera não somente as restrições sensoriais, mas todas as demais, visando atingir ao maior número 
possível de usuários. Portanto, ao se projetar um Jardim Universal, é preciso conhecer os princípios de Desenho 
Universal, e sua aplicação nos espaços. 
 
4. OS SETE PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL APLICADOS AOS ESPAÇOS 
PÚBLICOS LIVRES DE LAZER 
 
Com a intenção de contribuir com projetos adequados à maior parcela da população possível, a Universidade da 
Carolina do Norte, nos Estados Unidos, desenvolveu sete princípios de Desenho Universal, os quais auxiliam os 
projetistas a compreender parâmetros que devem estar presentes nos espaços. 
 
A seguir, após uma breve descrição de cada princípio, apresentam-se soluções projetuais para espaços livres 
públicos universais. 
 
4.1. Princípio Um – Uso Eqüitativo: O desenho de espaços e equipamentos deve ser compreendido por pessoas 
com habilidades diversas, impedindo sua segregação ou estigmatização. (CUD, 1997).  
 
4.1.1. Exemplo: Uma área de estar, representada na Figura 1, deve apresentar dimensões e mobiliário adequados 
para contemplar as diferentes habilidades dos usuários, como espaços previstos para a utilização e permanência de 



cadeiras de rodas ao lado de bancos. Além disso, a presença de pisos táteis que direcionam um percurso até esta 
área é igualmente importante, pois a torna acessível também às pessoas com deficiência visual. 
 

  
Figura 1: área de estar inclusiva, com presença de mobiliário e vegetação 
Fonte: DORNELES, 2006. 
 
4.1.2. Exemplo: O Princípio Um é parcialmente contemplado na Figura 2, que apresenta o projeto de um anfiteatro 
acessível. Apesar da área prever a utilização de cadeiras de rodas de maneira bastante eficaz, com a utilização de 
largos patamares que configuram-se como rampas, não há neste espaço a identificação de pisos táteis ao longo dos 
percursos, o que dificulta o acesso de usuários com deficiência visual. 
 

  
Figura 2: anfiteatro acessível, mas que não contempla a existência de pisos táteis 
Fonte: CUD, 2001. 
 
4.2. Princípio Dois – Flexibilidade no Uso: As diversas preferências e habilidades individuais devem ser 
consideradas no desenho, independente do número de usuários que se apropriem dos espaços ou equipamentos. 
(CUD, 1997). 
 
4.2.1. Exemplo: Quando houver a necessidade de transposição de níveis, um percurso deve possibilitar opção ao 
usuário: utilizar-se de rampa ou escada (Figura 3). Ambas as alternativas devem apresentar corrimãos em duas 
alturas (sendo o mais baixo indicado para crianças e cadeirantes), e a inclinação da rampa deve seguir as normas da 
ABNT NBR 9050/2004 (Associação Brasileira de Normas Técnicas – Norma Brasileira de Acessibilidade). 
 

 
Figura 3: percurso inclusivo, com presença de rampa e escada 
Fonte: DISCHINGER et al, 2001. 
 



4.3. Princípio Três – Uso Simples e Intuitivo: Os espaços e equipamentos devem ser de fácil compreensão, 
independente da experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de concentração dos usuários. 
(CUD, 1997). 
 
4.3.1. Exemplo: O percurso ilustrado na Figura 3 é largo e regularmente plano, acomodando cadeirantes e usuários 
que não apresentam nenhuma deficiência ou restrição. A presença de faixas de pisos táteis que sinalizam o percurso 
por meio de texturas, torna-o acessível aos deficientes visuais. Além disso, as cores utilizadas para cada faixa 
possibilitam que percurso seja feito de maneira intuitiva, por crianças, idosos e pessoas com deficiência cognitiva. 
O piso-guia (faixa de cor verde) indica o percurso, permitindo ao usuário seu deslocamento independente; o piso-
alerta (faixas de cor vermelha) indica atenção frente a obstáculos; o piso-sinalizador (placas de cor amarela) 
objetiva identificar e alertar sobre a presença de elementos importantes do espaço, como terminais de informação e 
cruzamentos. 
 
4.4. Princípio Quatro – Informação de Fácil Percepção: O desenho comunica a informação necessária ao usuário, 
independente das condições do ambiente ou de suas habilidades. (CUD, 1997). 
 
4.4.1. Exemplo 1: A existência de um terminal de informações provido de tecnologia assistiva permite aos usuários 
receber a informação a partir de diversas maneiras: mapas com pictogramas, sistema de Libras, sinais sonoros, 
textos em diversos idiomas e em Braille, entre outros. Quanto maior o número de meios informativos, maior a 
legibilidade do espaço pelos usuários que apresentam diferentes preferências, habilidades ou restrições. 
 
A Figura 4 exemplifica um mapa informativo que contempla parcialmente as limitações dos usuários. Ao 
disponibilizar informações em pictogramas e em diferentes idiomas, permite sua utilização por turistas e crianças, 
os quais apresentam dificuldade de compreensão. Entretanto, este mapa não contempla os deficientes visuais, pois 
não apresenta informações sonoras ou escrita em Braille. Em contra-partida, a adequada altura do mapa permite 
também que usuários com baixa estatura, como crianças e cadeirantes, consigam ter acesso às informações 
necessárias. 
 

 
Figura 4: mapa informativo 
Fonte: Acervo próprio 
 
4.4.2. Exemplo: Os pisos táteis (Figura 3) permitem o deslocamento seguro de pessoas com deficiência visual total. 
Nota-se também que as cores diferenciadas facilitam sua identificação por deficientes visuais parciais, e são 
utilizados de maneira intuitiva por todos, incluindo crianças e pessoas com dificuldades de compreensão, pois suas 
cores seguem o padrão internacional de sinalização: verde (siga); amarelo (alerta); e vermelho (pare). 
 
 4.5. Princípio Cinco - Tolerância ao Erro: O desenho minimiza riscos e conseqüências adversas de ações acidentais 
ou não intencionais. (CUD, 1997). 
 
4.5.1 Exemplo: O contraste de cores facilita a compreensão do espaço por todos. Para um usuário que apresenta 
restrição visual parcial, o contraste entre cores prevê a identificação e a distinção de planos existentes ao longo dos 
percursos, possibilitando-lhe maior segurança, à medida que facilita a visualização das circulações. A Figura 1 
exemplifica o contraste de cores entre o piso (cor amarelo claro) e o plano vertical definido pela floreira (cor 
alaranjada) de uma área de lazer. Além disso, o espaço destinado ao estar tem cor diferenciada da área de passeio. 



4.6. Princípio Seis – Baixo Esforço Físico: O espaço ou equipamento devem ser eficientes e confortáveis na sua 
utilização, considerando todas as habilidades dos usuários, ocasionando-lhes o mínimo de fadiga. (CUD, 1997). 
 
4.6.1 Exemplo: A presença de canteiros de vegetação elevados, como os da Figura 1, sugere uma experiência 
sensitiva tanto às pessoas que estejam de pé, sentadas, ou em cadeiras de rodas ou que apresentem baixa 
flexibilidade para ajoelharem-se ou curvarem-se. Dessa maneira, qualquer usuário pode, a partir do tato, do olfato e 
da audição, perceber a textura, sentir o perfume característico da vegetação, e os sons advindos da fauna existente 
nas proximidades (besouros, abelhas, borboletas e outros insetos polinizadores, etc.). 
 
4.6.2 Exemplo: Caminhos curtos e predominantemente planos permitem um menor esforço físico ao serem 
percorridos. Em rampas e escadas (Figura 5) é importante que sejam previstos patamares intermediários que 
proporcionem descanso, podendo configurar-se como uma pequena área de estar contemplativa. Isto evita que os 
usuários, como idosos, por exemplo, sintam fadiga ao longo do percurso desejado. 
 

 
 
Figura 5: escada com presença de patamar destinado ao descanso do usuário 
Fonte: DISCHINGER et al, 2001. 
 
4.7. Princípio Sete – Dimensão e Espaço para Aproximação e Uso: Os espaços e os equipamentos devem ter 
dimensões apropriadas para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independente do tamanho do corpo do 
usuário, da postura ou mobilidade. (CUD, 1997). 
 
4.7.1. Exemplo: Exemplifica-se este princípio na Figura 2, onde a presença de bancos retráteis permite a passagem 
dos usuários e espaços para a aproximação e o uso de cadeiras de rodas, as quais podem ser facilmente conduzidas 
e manobradas ao longo da extensão das rampas. 
 
5. CONCLUSÃO 
 
Os conhecimentos adquiridos em Desenho Universal possibilitaram ilustrar algumas soluções projetuais que 
permitem a acessibilidade de pessoas com restrição ao uso do espaço livre público. 
 
Acredita-se que estudos desta natureza em muito contribuem para o processo de inclusão das pessoas com 
restrições, vindo ao encontro de um dos interesses atuais da Ergonomia. Atualmente, muitas pesquisas ergonômicas 
estão voltadas às pessoas com deficiências, seja no desenvolvimento de equipamentos para a reabilitação ou de 
tecnologias assistivas, seja na elaboração de metodologias voltadas à inserção laboral, ou mesmo de adaptações nos 
postos de trabalho. Porém, estes estudos ainda estão relacionados aos ambientes de trabalho, talvez como uma 
resposta às demandas provenientes da Lei nº 8213/91, que estabelece a obrigatoriedade do preenchimento de uma 
porcentagem dos cargos das empresas por pessoas com deficiência. Há, ainda, carência de informação relativa a 
projetos ergonômicos voltados ao lazer que considerem a diversidade humana. Numa visão mais holística da 
Ergonomia, que abrangeria as atividades do não trabalho, cabem estudos de adequação dos espaços livres às 
necessidades das pessoas com restrições. 
 
É sob esse ponto de vista que as diretrizes projetuais descritas neste artigo servem como um apoio aos projetos de 
Jardins Universais, os quais consideram, juntamente com os elementos da arquitetura paisagística, critérios que 
contemplam a todos na concepção de espaços livres públicos. 
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