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RESUMO 

 
A arquitetura deve ser uma dádiva que abrace todas as pessoas, independente de classe 
social, gênero, idade, atributos físicos etc. Ela deve promover o mesmo bem-estar e conforto 
para todos, além de suas variadas e mais complexas formas e conceitos arquitetônicos. 
Todavia, essa aplicação de conforto não se concretiza aos portadores de nanismo,  uma 
minoria da sociedade, porém existente. Mesmo com a norma NBR 9050 apontando direções, 
ainda há um desfalque na prática que impossibilita ou dificulta a utilização de atividades 
básicas do cotidiano. Isso implica numa cadeia que envolve exclusão social e sensação de 
constrangimento. Para tal situação, foram analisados gráficos, dados sobre acessibilidade, 
design universal, normas e leis respectivas, além de um aprofundamento na experiência de 
pessoas de baixa estatura, que por meio de relatos, descrevem os mais básicos problemas que 
enfrentam tanto em espaços públicos, quanto nos próprios lares, um local que deveria trazer o 
máximo do conforto. Sendo assim, cabe aos arquitetos e urbanistas a responsabilidade de 
incluir essa parcela da população em seus projetos. 
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ABSTRACT 
 

The architecture must be able to open all people, regardless of social class, gender, age, 
physical characteristics, etc. It must promote the same well-being and comfort for all, as well as 
its most complex architectural variables and forms and strategies. However, this application of 
comfort doesn't materialize to dwarfism, an existing minority of society. Even with the NBR 9050 
standard changed, there is still a problem in practice that makes it impossible or difficult to use 
basic daily activities. This implies a chain involving social exclusion and alteration of 
embarrassment. For this situation, we analyzed graphs, accessibility data, universal design, 
rules and application laws, as well as an improvement in the experience of people with short 
stature, which through relationships, describing the most basic problems they face both in public 
places, how much homes cost, a place that should bring maximum comfort. Thus, architects 
and urban planners are responsible for including this portion of the population in their projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este artigo busca trazer uma abordagem sobre a acessibilidade, os 

conceitos fundamentais sobre o design universal e analisar as suas  

deficiências quanto a população de baixa estatura e de pensar de que forma a 

arquitetura pode ajuda-los e lhes trazer uma melhoria na sua qualidade de vida. 

Sabemos que, por mais que a arquitetura atualmente procure estar adaptada a 

todas as pessoas, ainda sim é praticamente impossível dizer que ela realmente 

está ao alcance dos mesmos. O portador(a) de nanismo é um caso específico 

diferente de qualquer outra pessoa com necessidade especial, como os 

cadeirantes, que são os mais contemplados em projetos “acessíveis”. 

Analisando esse contexto optou-se por este tema, ainda mais por conta da 

escassez de discussões sobre tal assunto. 

O objetivo, portanto, deste trabalho, é explanar todos esses tópicos 

citados anteriormente, de forma que a deficiência da arquitetura perante ao 

nanismo seja mais difundida, para que venham a pensar nessa problemática, 

que pode ser minimizada através de leis que abracem essa causa, e também 

com alguns recursos simples e que podem trazer um ganho enorme na 

qualidade de vida dessa parcela da sociedade. 

 
2. UNIVERSAL DESIGN E NBR 9050 – FERRAMENTAS DA 

ACESSIBILIDADE 

 
Segundo os pressupostos apresentados no I Seminário 

“Acessibilidade, Tecnologia da Informação e Inclusão Digital” da Faculdade de 

Saúde Pública da USP (2001), o universal design se constitui dos seguintes 

princípios básicos: a. Equiparação nas possibilidades de uso; b. Flexibilidade 

no uso; c. Uso simples e intuitivo; d. Informação perceptível; e. Tolerância para 

o erro; f. Baixo esforço físico; g. Tamanho e espaço para aproximação e uso. 



 
O universal design atua na concepção de espaços que visam atender a 

todas as pessoas, com diferentes características e necessidades, para que 

possam ter autonomia, segurança e conforto. 

A Norma NBR 9050 é um instrumento que serve para nortear 

arquitetos, engenheiros, construtores, e profissionais da área sobre como 

projetar e construir de forma que os espaços atendam a todos, sem distinção 

de pessoas, ela estabelece parâmetros técnicos de projetos, adaptações e 

construções. Uma sociedade só se é realmente justa a partir do momento em 

que ela garante, a todos, a igualdade de direitos e isso envolve, diretamente, a 

acessibilidade. Não oferecer condições adequadas de acessibilidade é negar 

direitos e negar direitos é crime. Se todos cumprem com seus deveres como 

cidadãos, é justo que todos usufruam dos espaços como todos, podendo ir e 

vir, e desenvolver suas atividades de forma mais independente, seguro e 

confortável possível. 

 
3. A CONDIÇÃO DE NANISMO 

 

O Nanismo pode afetar homens e mulheres, é um transtorno que altera 

o ritmo do crescimento, e isso resulta numa pessoa com baixa estatura se 

comparada com a média da população de mesma idade e sexo. É considerado 

anão na espécie humana, em termos de adultos, o homem menor que 1,40m, e 

anã, a mulher menos de 1,40m. 

De acordo com a pesquisa da Universidade Anhembi Morumbi feita 

para o site Somos Todos Gigantes (maior site sobre nanismo do Brasil), 

existem no país aproximadamente 20.000 pessoas com nanismo. Cerca de 

10% desse total mora na cidade de São Paulo. Nas últimas décadas, a 

medicina conseguiu amenizar vários dos efeitos colaterais da deficiência, como 

o sobrepeso e o desgaste da cartilagem dos ossos. Esses avanços, entretanto, 

foram insuficientes para acabar com todos os estigmas relacionados ao 

problema. 

O nanismo é considerado deficiência há mais ou menos 13 anos, 

graças ao decreto 5.296/2004. O portador de nanismo tem o direito por lei ao 

mesmo tratamento concedido às pessoas com necessidades especiais, como 

os deficientes visuais ou cadeirantes. A “garantia” legal, no entanto, está longe 



 
de ser real. 

Em 2017 foi instituído no Legislativo Federal, o dia 25 de outubro como o Dia 

Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo. 

Conquista importante na conscientização das diferenças, mas o caminho da 

aceitação social e luta pela igualdade ainda é um longo caminho a se percorrer. 

Se tratando de Acessibilidade e no que se refere às normas técnicas, 

as pessoas com nanismo ainda são pouco lembradas e atendidas. 
 
 
 

Figura 1-Gênero 

Fonte: https://somostodosgigantes.com.br/ahembi-morumbi-divulga-pesquisa-sobre-nanismo- 

em-primeira-mao-para-somostodosgigantes/ 

 
Figura 2 - Altura 

 
 

Fonte: https://somostodosgigantes.com.br/ahembi-morumbi-divulga-pesquisa-sobre-nanismo- 

em-primeira-mao-para-somostodosgigantes/ 

 
Figura 3 – Renda familiar 



 
 

 
 

Fonte: https://somostodosgigantes.com.br/ahembi-morumbi-divulga-pesquisa-sobre-nanismo- 

em-primeira-mao-para-somostodosgigantes/ 

 
Figura 4 – Porcentual de anões que moram sozinhos 

Fonte: https://somostodosgigantes.com.br/ahembi-morumbi-divulga-pesquisa-sobre-nanismo- 

em-primeira-mao-para-somostodosgigantes/ 

 
 

Figura 5 – Faixa etária 
 

 
Fonte: https://somostodosgigantes.com.br/ahembi-morumbi-divulga-pesquisa-sobre-nanismo- 

em-primeira-mao-para-somostodosgigantes/ 

 
Figura 6 – Grau de escolaridade 



 
 

 

Fonte: https://somostodosgigantes.com.br/ahembi-morumbi-divulga-pesquisa-sobre-nanismo- 

em-primeira-mao-para-somostodosgigantes/ 

 
Figura 7 – A diferença entre arquitetura acessível e arquitetura universal 

Fonte: https://casadaptada.com.br/2015/04/o-que-e-arquitetura-acessivel-e-o-conceito-de- 

desenho-universal/arquitetura-desenho-universal/ 

 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS ou PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Este estudo se deu através de consultas bibliográficas sobre o tema do 

nanismo, uma parcela pouco lembrada, mas que merece atenção. 

O desconhecimento geral sobre as necessidades que as pessoas de 

baixa estatura têm, resulta num sentimento de exclusão por parte de algumas 

pessoas com displasia esquelética nos ambientes públicos ou privados. 

Nem norma 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), há garantia específica de espaço para este tipo de usuário. A regra 

não fala sobre o portador de nanismo. Então, o que acontece na maioria das 

vezes é que os espaços são adaptados para esse público da mesma forma que 



 
são pensados para crianças. Mas as características físicas e fisiológicas 

desses dois públicos são diferentes. 

As pessoas com nanismo têm especificidades com relação à altura dos 

equipamentos e também em relação ao diâmetro, devido à limitação de 

amplitude dos movimentos dos braços, pernas, tronco e mãos. O nanismo 

passa por fases etárias, a pessoa não é portadora de nanismo só na idade 

adulta, ele é desde que nasce, e cada fase tem sua especificidade. 

Há um sentimento de segregação por parte desse grupo, eles querem 

usar o que existe sem ter que depender da ajuda de um terceiro para seus 

afazeres diários, e as regras existentes de acessibilidade para os espaços, 

acabam por reforçar esse sentimento. 

 
4.1. Dificuldades encontradas no dia a dia, tanto nos 

equipamentos públicos como em casa 

 
Os portadores de nanismo reclamam que mesmo pertencendo a 

categoria de pessoas com deficiência, a acessibilidade e a inclusão não 

atendem suas necessidades. Essas pessoas sofrem para realizar tarefas 

simples. Precisam de ajuda para apertar os botões do elevador, alcançar uma 

maçaneta de porta, entrar no ônibus, subir escadas ou pegar um produto na 

prateleira do mercado, por exemplo. 

As pessoas com nanismo não se sentem beneficiadas com a acessibilidade, 

pois não encontram inclusão para este segmento na maioria dos lugares e 

equipamentos públicos. 

Os portadores de nanismo não querem pena, querem seus direitos 

garantidos e se sentirem verdadeiramente incluídos na sociedade. 

As cidades não foram pensadas nessa parcela da sociedade. 

Dificilmente se vê algum banheiro adaptado a um “anão”, como é vulgarmente 

chamada a pessoa afetada pela displasia esquelética, porque na nossa lógica 

ignorante, eles podem usar o banheiro infantil. Mas será que podem mesmo? 

Será que seus braços realmente alcançam a torneira da pia ainda que num 

banheiro para crianças? Mas porque um banheiro infantil se forem adultos? 

Pessoas com baixa estatura terão dificuldades no alcance manual e 

visual e em vencer desníveis. Um simples interfone na entrada de um edifício já 



 
é uma barreira, fazendo com que tenham que pedir ajuda de um estranho. 

Outro exemplo simples é o uso do caixa eletrônico, não há privacidade no uso: 

quem está atrás na fila vê tudo na tela. Uma escada de acesso pode ser um 

percurso bastante desconfortável e cansativo. Suas articulações são exigidas 

ao máximo todos os dias, no estica e puxa, na ponta dos pés, no alcance dos 

dedos do botão do interfone ou do elevador. 

 
Figura 8 – A dificuldade de um anão ao subir em um ônibus por conta da altura da escada e o 

tamanho da sua perna. 

 

Fonte: https://www.acritica.com/channels/manaus/news/portadores-de-nanismo-de-mobilizam- 

e-criam-associacao-para-lutar-por-seus-direitos 

 
Figura 9 – Diferença de altura entre as pernas com o banco. 

Fonte: https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/10/21/NWS,45951,70,449, 

NOTICIAS,2190-ANOES-TAMANHO-PRECONCEITO.aspx 

 
 

Figura 10 – Anã precisa de ajuda a utilizar o caixa eletrônico, pois não sua visão não alcança a 

tela. 

 

Fonte: https://somostodosgigantes.com.br/autoatendimento-bancario-e-acessibilidade 



 
 
 
 

Figura 11 – Recepcionista precisando se apoiar na mesa para poder alcança-la 

Fonte: https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/10/21/NWS,45951,70,449, 

NOTICIAS,2190-ANOES-TAMANHO-PRECONCEITO.aspx 

 
Figura 12 – O braço não alcança a torneira do lavatório devido a medida do braço. 

 

Fonte: https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/10/21/NWS,45951,70,449, 

NOTICIAS,2190-ANOES-TAMANHO-PRECONCEITO.aspx 

 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Podemos classificar os princípios do design em 3 partes: a dimensão 

humana, design interior e design industrial. E esses elementos ecoam 

secundariamente para o público que sofre com nanismo. 

 
Figura 13 – A relação dos 3 elementos do design 

Fonte:http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ijaaa.20150101.12.html 



 
 

Design interior se refere ao processo da modificação do espaço interior 

através da manipulação dos volumes existentes, como pisos, paredes, etc, e 

também pela maximização da performance das construções para desenvolver 

uma arquitetura funcional, independente se o espaço é residencial ou público. 

Se o objetivo é garantir um espaço para todos, sem saber exatamente 

quem virá, é necessário se ter em mente uma altura e visualização que atenda 

a necessidade. No caso, deve-se pensar na altura dos gabinetes, mesas, 

degraus, entre outros. 

Podemos prever e atender essa parcela da população com alguns 

recursos  como:   um balcão mais   baixo   para   poder   ver   quem   atende;   

a maçaneta do tipo alavanca que não exige tanto da articulação; uma pia no 

coletivo em altura mais baixa e uma bacia fixa na parede que pode ser 

instalada em altura mais adequada; e a  altura  e  posição  de  acessórios  

como saboneteiras e papeleiras. 

 
Figura 14 - Casal de anões em uma cozinha adaptada aos seus tamanhos. Móveis foram 

planejados em alturas compatíveis com seus donos. 

 

Fonte: http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ijaaa.20150101.12.html 
 
 

Figura 15 - Caixa eletrônico presente na cidade de Nottingham, na Inglaterra, que diferente do 

encontrado na Figura 10, é mais baixo. 

 



 
Fonte: http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ijaaa.20150101.12.html 

 

Já o design industrial engloba os acessórios e produtos criados que 

visam facilitar o cotidiano. São soluções simples, mas que muitas das vezes 

podem passar por despercebido. 

 
Figura 16 – Projeto de escada inclinável para portadores de nanismo. Desta forma, eles não 

terão que se arriscar subindo em cadeiras e outros móveis. 

 

Fonte: http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ijaaa.20150101.12.html 
 
 

Figura 17 – Suporte para deixar o uso da pia mais acessível, interessante para ser aplicado 

tanto em espaços públicos quanto privados. 

Fonte: http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ijaaa.20150101.12.html 
 
 

Figura 18 – Design de pia de banheiro, contendo uma ara pessoas de estatura comum, e outra 

voltada para pessoas menores. 

 



 
Fonte: http://article.sciencepublishinggroup.com/html/10.11648.j.ijaaa.20150101.12.html 

 
 

 
Por fim, pensando numa maior liberdade e independência dentro de 

casa, segue como exemplo de melhorias um projeto de uma casa realizada 

pela GD Interiores que visa atender uma pessoa portadora de nanismo. Além 

das dimensões de altura do mobiliário ser reduzida, nota-se a presença de 

degraus para que a pessoa possa alcançar os lugares mais altos. 

 
Figura 19 – Projeto de cozinha e lavanderia adaptado e suas medidas. 

 

Fonte: Portfólio de Gabriela Ventura no Pinterest. 
 
 

Figura 20 - Projeto de uma suíte para portador de nanismo 
 

 
Fonte: Portfólio de Gabriela Ventura no Pinterest. 

 
 

6. CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 
 

Fica evidente o quanto é complicado abranger todas as pessoas em 

um único projeto, ainda mais portadores de nanismo. Sem dúvidas é um 

desafio que os arquitetos e urbanistas precisam estar preparados para lidar, 

visto que o embasamento é ainda pequeno. São pouquíssimos os artigos e 

informações que obtemos mundo a fora. Por mais que exista as normas, como 

a NBR 9050, não podemos ter a garantia que ela sozinha será 100% eficaz no 

atendimento as necessidades dos portadores de nanismo, ainda mais em 

relação ao ambiente do banheiro, afinal cada usuário irá possuir um tipo de 

especificidade em relação ao seu uso. 

Por fim, ressaltamos que é extremamente errôneo comparar tais 

indivíduos com crianças. Não há o menor cabimento colocar seres humanos 

com diferentes peculiaridades e rotinas num mesmo patamar. Além disso, é 

importante dizer que os espaços públicos devem estar aptos a receber 

pessoas, sem que isso traga um sentimento de desconforto ou exclusão aos 

seus usuários, pois como visto anteriormente, eles fazem parte da rotina dos 

portadores de nanismo e são muito utilizados pelos mesmos, e nas suas 

visões, são os espaços que mais necessitam de modificações. Sendo assim, a 

ergonomia no uso dos espaços deve ser privilegiada sempre, 

independentemente de qualquer peculiaridade. 
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