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Resumen 

 

O núcleo "Vida sem barreiras" da UVA tem como objetivo pesquisar e sistematizar a 
forma pela qual os portadores de deficięncia podem manter um mínimo independęncia 
e atualmente pretende-se atender os portadores de nanismo, posto que o núcleo foi 
chamado a colaborar com uma associaçăo que começa a se organizar no Rio de 
Janeiro. A partir do conhecimento das necessidades desta populaçăo poder-se-á 
chegar a um conjunto de parâmetros, que deverăo ser considerados na elaboraçăo do 
projeto. 
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O Núcleo de pesquisa Vida sem Barreiras da Universidade Veiga de Almeida  RJ - tem 
como objetivo pesquisar e sistematizar a forma como, em qualquer situaçăo de 
deficięncia física permanente ou temporária, o ser humano consegue manter o mínimo 
de individualidade e independęncia com maiores chances de sobreviver ŕ sua doença 
e/ou dificuldades. O Núcleo de pesquisa Vida sem Barreiras vem desenvolvendo suas 
atividades desde março de 2004, influenciado diretamente pelo Núcleo PRO-ACESSO 
do PROARQ/UFRJ. Inicialmente, o Design Universal foi o ponto de partida, que nada 
mais é que proporcionar condiçőes adequadas de utilizaçăo de qualquer ambiente por 
qualquer usuário, seja este idoso, criança, deficiente, enfermo ou qualquer pessoa que 
possua pequena ou nenhuma dificuldade física. Considera-se fundamental a 
aplicabilidade dos princípios do Design Universal ŕ realidade brasileira com suas 
características próprias e especiais. O foco principal dos estudos é a adaptabilidade da 
casa em relaçăo ao seu usuário, proporcionando condiçőes universais de acesso a 
todos. O Núcleo foi chamado a colaborar com um grupo de portadores de nanismo no 
Rio de Janeiro, que estăo se organizando no sentido de formar uma associaçăo para 
tratar de assuntos referentes ŕs suas dificuldades năo só de acessibilidade espacial, 
como também em sentido mais amplo. Como em nosso projeto este tipo de 
atendimento, ligado ao design de interiores, para que pessoas com restriçőes possam 
vislumbrar uma vida sem barreiras, consideramos tal convite um novo desafio: o 
estudo abordando a questăo do nanismo e da sua adaptaçăo nos locais de trabalho e 
também nas suas próprias residęncias, que vem sendo desenvolvido a partir de 
pesquisa bibliográfica relativa ao assunto, assim como a formulaçăo de algumas 
entrevistas informais com pessoas portadores de nanismo. 


