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O Centro de Tecnologia e Inovação foi concebido pela Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo (SEDPcD) em dezembro de 
2013 e se caracteriza por ser um espaço inovador, um polo de desenvolvimento 
tecnológico e de conhecimento, qualificação e formação profissional.

Com estratégias inovadoras, estabelece parcerias e alianças, compartilha 
competências e viabiliza relações intersetoriais entre atores sociais para um 
efetivo desenvolvimento do processo de inclusão. O centro busca garantir o 
acesso das pessoas com deficiência no Estado de São Paulo a todos os bens, 
produtos e serviços existentes na sociedade.

O centro atua em quatro vertentes: Programa de Empoderamento das Pessoas 
com Deficiência, Capacitação de Profissionais, Programa de Promoção à 
Inclusão e Tecnologias para a Inclusão.

Todas as ações estão voltadas ao empoderamento, inclusão social efetiva e 
plena conquista da cidadania pela pessoa com deficiência.
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Professora
e doutora
Linamara  
Rizzo 
Battistella

Garantia de acesso aos bens, produtos e serviços 
na sociedade
Em 2018, a professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutora 
Linamara Rizzo Battistella, foi nomeada a primeira secretária de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência do Brasil. Ao assumir a pasta, estabeleceu como missão da 
secretaria garantir o acesso das pessoas com deficiência no Estado de São Paulo a todos 
os bens, produtos e serviços existentes na sociedade. Não seria tarefa fácil, mas uma 
construção conjunta, envolvendo principalmente aqueles que trabalham com o conceito 
de desenho universal, condição primordial para o acesso de todos.
 
Entre tantas ações voltadas ao acesso de bens e serviços para pessoas com deficiência, 
como a implementação da Rede de Reabilitação Lucy Montoro e o Centro de 
Treinamento Paraolímpico Brasileiro, destaca-se o Plano Estadual de Habitação de 
Interesse Social, de 2009, em que a secretária envolveu profissionais que atuam 
diretamente com desenho universal em espaços urbanos e moradias: os arquitetos.
 
O convênio assinado em 2016 com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 
possibilitou levar o workshop Acessibilidade – Contexto Urbano Contemporâneo – 
Desenho Universal e a Lei Brasileira de Inclusão a várias cidades do Estado de São 
Paulo, com a proposta de fomentar o conhecimento e o entendimento dos arquitetos 
e urbanistas a respeito de acessibilidade e desenho universal, previstos na legislação 
brasileira.
 
A ideia do workshop é levar informação aos profissionais de arquitetura que atuam 
em programas municipais que atendam às demandas específicas de cada cidade para a 
efetiva aplicação de seus princípios em todas as áreas de projetos e obras.
 
Não é possível conceber uma sociedade melhor, justa e inclusiva sem pensar na 
acessibilidade dos espaços públicos ou privados de uso coletivo. Não é possível 
pensar em um amanhã melhor se esse amanhã não conceber a presença de todos, o 
acesso de todos. E o conhecimento sobre o significado da acessibilidade no contexto 
contemporâneo é a nossa contribuição, a contribuição do Governo do Estado de São 
Paulo para que um futuro acessível seja possível. Acreditamos nisso, construímos isso!
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Arquiteto e 
urbanista
Gilberto S. 
Domingues de 
Oliveira Belleza

Arquiteto e urbanista, mestre e doutor pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, é professor da 
FAU – Mackenzie e presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP

Desde a sua criação, o CAU/SP vem contribuindo para aprimorar o exercício da 
Arquitetura e do Urbanismo, garantindo o melhor atendimento ao profissional 
e à sociedade. Recentemente, alguns Grupos de Trabalho do Conselho paulista 
têm alcançado importante contribuição, apresentando propostas valiosas para 
o exercício profissional. 

É o caso do GT de Acessibilidade do CAU/SP que, entre 2016 e 2017, 
coordenou a realização de 13 workshops, realizados em convênio com a 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e direcionados aos arquitetos 
e urbanistas – um rico e qualificado espaço de informação, capacitação e 
atualização profissional, também reconhecido pela contribuição significativa 
do Conselho à importante e contemporânea necessidade de propagação do 
conceito de Desenho Universal, seus usos e benefícios. 

Esta publicação vem resgatar esse importante trabalho, que contribuiu  – e 
muito – para a transmissão de informações, levando a todas as nossas sedes 
regionais o pleno conhecimento da importância do papel do arquiteto e 
urbanista nessa área.
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A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
em um marco histórico na caminhada brasileira rumo à conquista 
da plena cidadania das pessoas com deficiência, foi instituída em 
2008 como a primeira estadual no País. Ela representa a prioridade 
atribuída pelo Governo do Estado de São Paulo à inclusão social das 
pessoas com deficiência. A partir de sua criação, projetos e ações 
pioneiros e inovadores passaram a ser conduzidos de forma articulada, 
constituindo elementos estruturais de uma ampla política de Estado de 
promoção da cidadania e da inclusão social.

Atuando em harmonia com as demais secretarias estaduais, a 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência coordena 

políticas públicas e tem como missão garantir o acesso das pessoas com 
deficiência no Estado de São Paulo a todos os bens, produtos e serviços 
existentes na sociedade. A secretaria também mantém parcerias com 
Prefeituras, instituições de outras esferas de governo, organizações não 
governamentais, universidades e com a comunidade empresarial.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
promoveu, em parceria técnica com o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo, por meio do Centro de Tecnologia e Inovação 
(CTI), a capacitação em Acessibilidade e Desenho Universal nos 
municípios do Estado de São Paulo, conforme previsto na Lei Brasileira 
de Inclusão, proporcionando melhor qualidade de vida para as pessoas 
com deficiência. As atividades ocorreram nas 10 sedes regionais do 
CAU/SP, distribuídas pelo Estado e responsáveis pelo atendimento aos 
profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo dos 645 municípios 
paulistas.

O principal objetivo do workshop “Acessibilidade – Contexto Urbano 
Contemporâneo – Desenho Universal e a Lei Brasileira de Inclusão” 
é fomentar o conhecimento e o entendimento dos arquitetos e 
urbanistas a respeito de acessibilidade e desenho universal (previstos 
em lei), garantindo programas municipais que atendam às demandas 
específicas de cada cidade para a efetiva aplicação de seus princípios 
em todas as áreas de projeto e obras. Com isso, será possível garantir 
a construção de cidades sustentáveis e inclusivas, adequadas à 
diversidade humana, da infância à idade avançada.

Desenho
Universal
Contexto Urbano
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Atividades desenvolvidas
pelo Grupo de Trabalho (GT)
de Acessibilidade do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo
de São Paulo – CAU/SP

Luiz Fisberg
Diretor Administrativo – CAU/SP

Nos workshops, convidamos nossos 
colegas arquitetos a compartilharem 
conhecimentos e experiências, 
orientando na produção de obras 
dedicadas a todas as pessoas usufruirem 
esses espaços, inclusive aquelas que não 
se sentiriam normalmente convidadas.”

Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo;

Conselheiro e Diretor Administrativo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo - CAU/SP; 

Representante do CAU/SP na Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) da 
Prefeitura de São Paulo;  

Coordenador da Comissão Especial de Acessibilidade, CREA/SP;

Membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP;

Curador da 3ª e 4ª Bienal Internacional de Arquitetura;

Membro do Instituto de Arquitetos do Brasil - Direção Nacional;

Professor na Universidade de Brasília/DF e na Faculdade Farias Brito, Guarulhos, SP;

Titular da FSA Arquitetura na prestação de serviços profissionais de arquitetura 
em projetos de Unidades Industriais e Administrativas, Núcleos Habitacionais, 
Restaurantes Industriais, Estações Ferroviárias, Auditórios, Residências.

“
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Coordenadora Adjunta

Estamos plantando uma semente 
em cada lugar que passamos. 
Esperamos que essa semente 
cresça e as pessoas comecem a 
entender melhor o quão importante 
é o desenho universal e a 
acessibilidade.”

Trabalha com projetos de arquitetura, arquitetura de interiores e acessibilidade para diversos 
mercados (residencial, comercial e corporativo) e consultoria em acessibilidade;

Formada pela Universidade Anhembi Morumbi em Arquitetura e Urbanismo;

Curso pela Prefeitura Municipal de São Paulo em Acessibilidade;

Diretora do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo - Núcleo Campinas;

Vice-Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de Campinas;

Coordenadora Adjunta do Grupo de Trabaho de Acessibilidade do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo;

Palestrante do Workshop de Acessibilidade – Contexto Urbano Contemporâneo – Desenho 
Universal e a Lei Brasileira de Inclusão de Inclusão pela Secretaria Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.

Silvana Serafino Cambiaghi
Coordenadora

O arquiteto e urbanista é um agente 
de transformação da Cidade, de 
forma que ela propicie melhor 
qualidade de vida a todos, inclusive 
a idosos e pessoas com deficiência.”

Arquiteta e Urbanista, mestre em Desenho Universal pela FAU/USP; Funcionária efetiva 
desde 1987 na Prefeitura de São Paulo;

É fundadora da Comissão Permanente de Acessibilidade de São Paulo (CPA) e atual 
Presidente. Membro do grupo de trabalho da revisão da NBR no 9050 e demais Normas 
Técnicas de acessibilidade da ABNT;

Foi co-curadora da Sala Especial de Acessibilidade ao Meio Físico na 3ª BIA e jurada de 
concurso nacional de Habitação com Desenho Universal e de concursos internacionais;

É docente dos cursos de Mestrado em Design da Universidade Estácio de Sá, em Tecnologia 
Assistiva da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e foi docente dos cursos de 
acessibilidade no Senac, na FUPAM, na Câmara de Arquitetos e Consultores e no FGV 
Online, entre outros;

Foi Comentarista da Rádio Eldorado sobre Desenho Universal. Ministra palestras no Brasil 
e no exterior, ganhando, em 2000, o prêmio internacional “Horizontes que convergem” 
conferido pela Universidad de Guanajuato (México);

Ganhou o 22º Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, em 2008, com a primeira edição 
do livro “Desenho Universal: Métodos e Técnicas para Arquitetos e Urbanistas” – editora 
Senac.

““
Mel Gatti de Godoy Pereira
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Graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas; 

Vice-Presidente Administrativo do IAB/SP Núcleo Campinas 2014 – 2016;

Membro do Conselho Superior do IAB 2014 – 2016;

Conselheiro suplente no CAU/SP; 

Conselheiro suplente nos conselhos municipais: CONDEPACC, CONCIDADE;

Proprietário da ELLWANGER ARQUITETURA & DESIGN;

Atua em projetos de edificações comerciais, residenciais, corporativas, arquitetura de 
interiores e desenho de mobiliário, acompanhamento e gerenciamento de obras.

Arquiteta e Urbanista formada pela UNIMAR – 
Universidade de Marília, no ano de 2003. Atua na 
elaboração de Projetos Arquitetônicos, Direção 
Técnica de Obras e Consultoria Urbanística em 
escritório próprio de Arquitetura desde 2004;

Trabalhou na Prefeitura de Ourinhos em 
geoprocessamento, recadastramento imobiliário e 
atividades complementares;

Conselheira suplente no CAU/SP, membro do GT 
de Acessibilidade do CAU/SP e Palestrante do 
Workshop de Acessibilidade: Contexto Urbano 
Contemporâneo; Desenho Universal e a Lei 
Brasileira de Inclusão pela Secretaria Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.

Titular

...DESENHO UNIVERSAL 
nada mais é que a direção 
de uma arquitetura acessivel 
para todos...” 

Douglas Ellwanger
Titular

A busca pela acessibilidade, em seu 
sentido mais amplo, é inerente ao 
ser humano. Modificamos o meio 
ambiente no anseio pelo acesso 
a pessoas, locais, culturas. O que 
fazemos é trazer à tona a questão e 
salientar o direito à acessibilidade 
para todos.”

““
Ludimila de Fatima Biussi Afonso
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Estudou na Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências 
e Letras–Lorena/SP, e na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo–São José dos Campos/SP e se pós-graduou 
em Urbanismo na UFRJ;

É proprietário da CICEL Projetos e Construções Ltda., 
diretor do Colégio Machado de Assis-Cruzeiro/SP, 
Presidente da AEAA Cruzeiro e professor da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo de Taubaté/SP;

Recebeu o Prêmio de Desenvolvimento Sustentável “Luis W Lander” 
em Havana, Cuba.

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Instituição 
Universitária Moura Lacerda (1995);

Foi Secretária do COMUR – Conselho de Urbanismo 
de Ribeirão Preto (1999), Diretora regional do SASP 
– Sind. dos Arquitetos do Estado de São Paulo (2008), 
Conselheira do CREA/SP (2009-2011) e integrante do 
Grupo de Trabalho sobre Valorização Profissional;

Atua com escritório próprio de arquitetura e urbanismo 
sediado em Ribeirão Preto/SP desde 1995;

Foi membro do Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade 
do CAU/SP em 2014.

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP, presta serviços em arquitetura 
residencial, comercial, industrial, urbanismo e design de interiores;

Presidente do Instituto de Arquitetura do Brasil - IAB, Regional Sorocaba/SP;

Conselheira do COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito e Transportes de 
Sorocaba;

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do IDS (Instituto Defenda Sorocaba);

Membro dos GTs Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do PDUI da Região 
Metropolitana de Sorocaba;

Representante do IAB Regional Sorocaba na Conferência Estadual das Cidades.

Membro do GT Acessibilidade do CAU/SP, Palestrante do Workshop de Acessibilidade 
– Contexto Urbano Contemporâneo – Desenho Universal e a Lei Brasileira de 
Inclusão pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.

Maria do Carmo Cassani 
Lopes Soeiro
Secretária

Uma sociedade mais 
justa é uma sociedade 
para todos.”“

Suplente

Suplente

Célio José Giovanni

Marcia Helena Souza
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Arquiteto e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Mackenzie, com formação em Acessibilidade e Desenho Universal pela Universidade de 
Barcelona, na Espanha, e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela 
Poli-USP;

Membro da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA, órgão consultivo e 
deliberativo sobre assuntos de acessibilidade da Prefeitura da Cidade de São Paulo;

Coordenador e Professor do “Curso de Educação Continuada e Certificação em 
Acessibilidade”, promovido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida - SMPED/CPA;

Participante dos Grupos de Trabalho das diversas normas de acessibilidade da ABNT.

Integrante da Comissão Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB.

Arquiteto e urbanista convidado do Grupo Técnico em Acessibilidade do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU de São Paulo.

Formação: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São José dos Campos/SP (1972-1975);

Habilitação: Faculdade de Arquitetura de Barra do Piraí/RJ (1977-1978);

Professor do departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Taubaté - 
UNITAU, Disciplinas de Projeto III - 3º ano e de Indústria da Construção - 4º e 5º anos (1980 
a 1985);

Diretor da Vice-Presidência de Assuntos Legislativos e Urbanismo Metropolitano do 
SECOVI/SP, representando a entidade em eventos para discussão e elaboração de Leis e 
Normas nos âmbitos públicos;

Membro atuante da CPA - Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São 
Paulo, órgão consultivo e deliberativo a respeito de normas e legislação sobre acessibilidade 
na cidade de São Paulo;

Membro dos Grupos de Trabalho para revisão das normas de acessibilidade da ABNT, em 
especial a NBR 9050;

Professor palestrante na ESPM - Diretoria Pós-Graduação e MBA - Curso de Gestão de 
Negócios Imobiliários;

Membro convidado do GT Acessibilidade do CAU/SP - Palestrante do Grupo de Trabalho;

Titular da Rogério Romeiro Arquitetura para prestação de serviços técnicos especializados 
de arquitetura e urbanismo e consultoria das condições de acessibilidade em 
empreendimentos imobiliários.

Convidado

O conhecimento da lei e da norma 
desperta a compreensão da obrigação 
civil da cidadania em respeito à 
igualdade de direitos e oportunidades 
sem preconceitos e segregação social.”

Eduardo Flores Auge
Convidado

... Com o DESENHO UNIVERSAL 
garantimos, mais e melhor, a 
equiparação de oportunidades...” ““

Rogério Romeiro
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O Porquê do Workshop
A Arquitetura e Urbanismo tem como princípio a modificação benéfica 
do Ambiente Natural, promovendo a evoloção da sociendade e do 
próprio ser humano. Essa evolução e conscientização do próprio ser 
humano em relação ao próximo, conjuntamente com os avanços da 
tecnologia e entendimentos éticos, culminam na mobilização pela 
inclusão de todos, sejam eles altos, baixos, obesos, magros, jovens, 
idosos, com alguma deficiência ou não.

Um arquiteto trabalha basicamente na concepção e ordenamento 
de ambientes, edificações e espaços, assim como suas interligações e 
percursos. 

Para criar ambientes seguros a seus usuários, previamente faz um 
levantamento das necessidades das diversas pessoas que dele se 
utilizam, levando em consideração aspectos como  funcionalidade, 
conforto e estética. 

Pouco a pouco, novos conceitos, condutas e procedimentos são 
incorporados pela sociedade, e os empreendedores, designers, 
arquitetos, engenheiros, fabricantes e administradores públicos 
reorganizam seus projetos . Aprendem a projetar para todas as pessoas, 
baseados no “Desenho Universal”, embora esse conhecimento algumas 
vezes não conste nos currículos das faculdades de arquitetura e 
urbanismo.

Para trazer aos profissionais da área esse olhar, tanto dos aspectos 
técnicos e legislativos quanto da sensibilização através da vivência 
e da discussão entre os pares, é que a parceria entre a Secretaria 
Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SEDPcD e o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo – CAU/
SP promoveram o Workshop “Acessibilidade – Contexto Urbano 
Contemporâneo”.
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Desenho UniveRsal
Introdução ao conceito do Desenho Universal, ou seja, uma 
“Arquitetura para Todos”, incluindo pessoas idosas, com mobilidade 
reduzida e cases de sua aplicação. 

noRmas Técnicas
Os últimos anos no Brasil foram de avanços e mudanças nas questões 
técnicas da implementação da acessibilidade. Em 2015, houve a revisão 
da Norma Técnica ABNT NBR 9050, denominada “ACESSIBILIDADE 
A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
URBANOS”. Em 2016, foi criada a Norma de Pisos Táteis ABNT NBR 
16.537, denominada “ACESSIBILIDADE — SINALIZAÇÃO TÁTIL 
NO PISO — DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 
INSTALAÇÃO”. As principais mudanças foram abordadas, mostrando 
exemplos de aplicação em projetos.

legislação
A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira da 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, foi exposta aos arquitetos, em 
especial artigos que fazem parte de sua prática profissional. Foram 
apresentados os aspectos relevantes que devem ser observados no 
desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais, institucionais 
e públicos, de forma a garantir o direito à mobilidade, ao transporte, 
à moradia, à educação, ao trabalho, à saúde, à cultura, ao esporte, ao 
turismo e ao lazer.

ExPOSIÇÃO DOS 
SEGUINTES CONTEúDOS:

Os eventos ocorreram nos municípios do 
Estado de São Paulo e na Capital.

Metodologia

{
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vivência

A experimentação é uma das ferramentas mais poderosas no processo 
de aprendizagem do ser humano. 

Os participantes foram divididos em grupos e através da vivência 
prática, utilizando os recursos de tecnologia assistiva, como cadeira 
de rodas, muleta, bengala longa e venda para os olhos, experienciaram 
as mais diversas dificuldades de locomoção que uma pessoa possa ter, 
temporária ou permanentemente, na utilização do espaço construído. 
Para tanto, foi realizada a aplicação da técnica de percurso guiado 
(walkthrough) em ambientes interiores, com foco na acessibilidade e no 
desenho universal.

DiscUssão em gRUpos e apResenTação De 
pRoposTas

Para efetiva apropriação do conteúdo foram propostas aos 
participantes discussões em grupos, para que, em cada área de atuação 
de arquitetos e urbanistas, pudesse ser planejada a introdução da 
acessibilidade e desenho universal, entre elas:

• Análise de Projeto com base em Rota Acessível
• Projetos Residenciais com Desenho Universal – Estudo de caso
• Projetos Corporativos Acessíveis – Estudo de caso
• Acessibilidade em Patrimônios Culturais tombados – Conceito
• Mobilidade Urbana em áreas de valor histórico e cultural
 
Após a apresentação das propostas dos grupos o evento é concluído.
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Locais de Realização
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Pesquisa de Satisfação

Conteúdo 
atendeu as 

expectativas

100%

0%

Workshop

Clareza na 
apresentação 

dos conteúdos

Didática Material 
disponibilizado

Sequência dos 
conteúdos

Aproveitamento Vivência

Ruim Regular Bom Ótimo

55% 65% 58% 59% 59% 62% 69%

Não Sim

99% 98% 98%

Possibilidade de aplicar os 
conhecimentos adquiridos 

no trabalho

Gostaria que retornasse 
para a sua região

Recomedaria o 
Workshop
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25 de novembro de 2016

Sede Regional CAU/SP

Santos

Rua Alexandre Herculano, 197 – Gonzaga – Santos/SP

73Total de participantes:

34 35



14 de fevereiro de 2017

Câmara Municipal de São José dos Campos

São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 – Vila Sta. Luzia – São José 
dos Campos/SP

85Total de 
participantes:

36 37



7 de março de 2017

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 – Centro Cívico – Mogi das Cruzes/SP

85Total de 
participantes:

38 39



5 de abril de 2017

Câmara Municipal de Sorocaba

Sorocaba

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2.945 – Alto da Boa Vista – Sorocaba/SP

88Total de 
participantes:

40 41



2 de maio de 2017

Câmara Municipal de Campinas

Campinas

Av. Eng. Roberto Mange, 66 – Vila Maria – Campinas/SP

98Total de 
participantes:

42 43



23 de maio de 2017

Rede de Reabilitação Lucy Montoro

São Paulo

Rua Domingo de Soto, 100 – Vila Mariana – São Paulo/SP

81Total de 
participantes:

44 45



6 de junho de 2017

Complexo Matarazzo

Presidente Prudente

Rua Quintino Bocaiuva, 749 – Vila Marcondes – Presidente Prudente/SP

106Total de 
participantes:

46 47



4 de julho de 2017

Câmara Municipal de São José do Rio Preto

São José do Rio Preto

Rua Silva Jardim, 3.351 – Centro – São José do Rio Preto/SP

115Total de 
participantes:

48 49



25 de julho de 2017

Rede de Reabilitação Lucy Montoro

São Paulo

Rua Domingo de Soto, 100 – Vila Mariana – São Paulo/SP

76Total de 
participantes:

50 51



1o de agosto de 2017

AEAARP - Associação de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

Rua João Penteado, 2.237 – Jardim América – Ribeirão Preto/SP

101Total de 
participantes:

52 53



Bauru
5 de setembro de 2017

Associação Paulista de Medicina Regional Bauru - Casa 
do Médico
Rua Amadeu Sangiovani, 4-47 – Jardim Paulista – Bauru/SP

117Total de 
participantes:

54 55



7 de novembro de 2017

Câmara Municipal de Piracicaba

Piracicaba

Rua Alferes José Caetano, 834 – Centro – Piracicaba/SP

39Total de 
participantes:

56 57



ABC
23 de novembro de 2017

Universidade Federal do ABC - Campus Santo André - 
Auditório A112-0
Avenida dos Estados, 5.001 – Santa Terezinha – Santo André/SP

85Total de 
participantes:

58 59



A Acessibilidade e o Desenho Universal são partes integrantes 
do Projeto de Arquitetura e não um complemento inserido após 
esse ser concebido.

Os eventos que foram realizados oportunizaram a participação 
de mais de 1.100 profissionais de arquitetura de todo o Estado 
de São Paulo. 

As atividades de vivência em percursos reais trouxeram à 
tona a percepção pretendida, através das várias dificuldades 
enfrentadas. Ao somar as informações teóricas e os estudos de 
casos com a vivência real e as atividades de análise de temas 
propostos, obteve-se consequentemente a mudança de olhar 
tão almejada.

Neste trabalho, geramos um “efeito multiplicador” e 
perceberemos a acessibilidade ecoar por todo o Estado de São 
Paulo. O “sonho” está sendo realizado e esperamos em cada 
cidade, por meio de seus arquitetos, transformar projetos e 
ações com o Desenho Universal, garantido a previsão legal, 
tornando assim, cidades mais democráticas e direcionadas 
ao ser humano em todas as suas diferenças. Os profissionais 
perceberam que cabe a eles, dentro de sua esfera de 
competências, planejar e projetar pensando na diversidade do 
usuário e não apenas no homem perfeito de Vitruvio.

As discussões sobre os temas propostos pelo Grupo de 
Trabalho de Acessibilidade do CAU/SP, na implantação da 
acessibilidade em diversas áreas do ambiente construído, como 
busca do conhecimento sobre esse ambiente, na relação com 
os seres humanos, seus usuários e também participantes de sua 
construção, gerou adequações que podem ser implementadas 
imediatamente ou servir como diretrizes para projetos de 
novos ambientes acessíveis.

Outro fato recorrente que demonstra a percepção e a 
compreensão sobre a importância do tema abordado é a 
movimentação e o grande interesse dos participantes em 
formar CPAs (Comissões Permanentes de Acessibilidade) 
em seus municípios, como forma de respaldo e promoção da 
acessibilidade.

Conclusão

60 61



Ao final do dia, o brilho 
nos olhos daqueles 
que passaram pela 

vivência nos confirma 
a compreensão dos 

conceitos abordados 
e a nova percepção 

sobre o tema. ”

“Assim, ao final de cada evento, houve maior compreensão 
de suas funções profissionais, num olhar mais abrangente, 
funcional e útil. A experiência foi positiva, demonstrando que 
de forma rápida e efetiva podem ser capacitados profissionais 
de arquitetura e urbanismo para a adaptação e requalificação 
das cidades, pois em sua formação acadêmica já foram munidos 
com as principais ferramentas, restando agora a ampliação da 
percepção e ação para projetos mais conscientes e inclusivos.

Todos esses eventos serviram para lançar sementes em todo 
o Estado de São Paulo, para que produzam cidades mais 
acessíveis, projetos mais adequados e que atendam a todas as 
necessidades.
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