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RESUMO 
 

 

 

Investigou-se o desenvolvimento de uma cadeira personalizada para acionamento, aceleração e 

desaceleração de uma máquina de costura utilizada por paraplégico na confecção de vestuário. 

Observou-se uma eficiência comprovadamente similar entre indivíduos com e sem deficiência 

ao executarem tarefas idênticas. Discutem-se aspectos fisiológicos, ergonômicos, tribológicos e 

legais da inserção de pessoas com problemas de deficiência física. Avalia-se o nível de 

satisfação desses seres humanos no posto de trabalho em que se assegura uma acessibilidade 

confiável, através de um projeto eficiente, personalizado e de baixo custo. 

 

Palavras-chave: Indústria Têxtil; Acessibilidade; Confecção de Vestuário; Projeto Mecânico; 

Confiabilidade; Tempos e Movimentos; Ergonomia; Paraplégico. 



 

 

 

ABSTRACT  

 

The development of a custom chair to drive, acceleration and deceleration of a sewing 

machine used by paraplegic in making clothing is the aim of this investigation. It was 

observed a similar proven efficiency between individuals with and without disabilities to 

perform similar tasks.  Physiological, ergonomic, tribological and legal aspects of the 

integration of people with physical problems are discussed. The evaluation of the level of 

satisfaction of these human beings in the workplace that ensures a reliable accessibility, 

through efficient design, customized and low cost is also presented in this work. 

 

Keywords: Textile Industry; Accessibility; Clothing apparel products; Mechanic project; 

Reliability; Times and movements; Ergonomics; Paraplegic. 
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 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do trabalho  

 

 

A indústria do vestuário, no Brasil, participa de forma significativa no crescimento 

econômico e no desenvolvimento do país, sendo responsável por cerca de 9% dos empregados 

da indústria de transformação nacional (FIEP apud LEVORLINO, [20--]). Nesse cenário, é o 

segundo maior empregador e gerador do primeiro emprego. 

Essa indústria se insere na cadeia têxtil, sendo responsável pelas etapas relacionadas à 

produção do vestuário, desde o beneficiamento das fibras têxteis até a confecção das peças 

para o uso. O mercado da indústria do vestuário desenvolve produtos com conteúdo de moda, 

sendo responsável pela concepção, design no processo de criação, produção manufatureira, 

comunicação e divulgação desses produtos (CAPELASSI, 2010). Esse mercado inclui 

diferentes públicos, desde idosos, crianças a deficientes.  

A indústria de confecção caracteriza-se por ser heterogênea ao abranger muitos 

segmentos, pois conta com a participação de micro e pequenas empresas com forte dispersão 

regional, utilizando uma variedade de matérias-primas e variados processos produtivos e 

tecnológicos (OLIVEIRA, ALMEIDA e SABRÁ, 2011).  

Conforme Lopes e Oliveira (2010), os avanços tecnológicos se estendem às máquinas 

de costura, que, a partir da utilização de alguns mecanismos automatizados permite a união de 

partes bidimensionais, que previamente cortadas são montadas para produzir uma peça 

tridimensional.  

Contudo, apesar desses avanços ligados à automação de mecanismos que compõem a 

máquina de costura, como o posicionamento automático da parada da agulha, o acionamento e 

o corte automático de fios e linhas, a indústria do vestuário ainda depende de mão-de-obra 

direta para montar manualmente uma peça. 

Nesse aspecto, enquanto empregador, essa indústria necessita empregar indivíduos 

nesses postos de trabalho. Essa pesquisa de mestrado, em particular, trata da inclusão de 

indivíduos deficientes de membros inferiores nesses postos de trabalho.  

A motivação para fazer a pesquisa partiu do exercício de docência no Programa 

Mulheres Mil, que trabalha com um público em situação de vulnerabilidade social. Durante a 

docência na disciplina Costura percebeu-se que mesmo o Programa capacitando pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, este não poderia capacitar, de forma satisfatória, mulheres 

deficientes de membros inferiores, tendo em vista que os equipamentos disponíveis no 

mercado para atender a este público necessitam que se utilize uma das mãos para a função de 
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costurar. 

Ciente dessa situação social procurou-se desenvolver um dispositivo que permitisse a 

aceleração da máquina de costura sem a utilização dos pés e das mãos. 

Sabe-se que incluir socialmente esses indivíduos permitirá o acesso a direitos e 

deveres, dentre os quais a possibilidade de serem absorvidos em confecções, em micro e 

pequenas empresas e em indústrias. Os dados do Censo Demográfico de 2010, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - IBGE revelam que 23,9% da população do país 

têm algum tipo de deficiência. 

Analisando a história da humanidade, esta revela que as pessoas com deficiência 

ocuparam papéis distintos que embasaram o tratamento desigual que lhes foi dispensado no 

decorrer dos séculos.  

Silva (2003) revela que na Antiguidade grega os deficientes com comprometimentos 

mais severos eram cuidados pela família e não tinham função social.  

Objetivando transformar essa visão, o cristianismo teve papel fundamental ao atribuir 

a deficiência a causas divinas e ao conceber que todos nascem com almas, portanto os 

deficientes possuem alma. 

No decorrer da transformação da visão de mundo, de homem, de sociedade e de 

natureza, muda a concepção acerca da deficiência, pois “o natural, e não mais o divino, passa 

a ser critério de norma e valor, sendo, portanto, valorado ou (des) valorado tudo aquilo que é 

conforme a natureza” (GUHUR, 1994, p. 80). 

Associado a esse fato, iniciam-se tentativas de compreender a natureza da deficiência, 

buscando explicações científicas e tratamento específico para os deficientes. Para tanto, cria-

se o primeiro hospital psiquiátrico para confinar deficientes no século XVI, representando a 

primeira tentativa de tratamento da deficiência, onde receberiam tratamento baseado na 

alquimia, na magia e na astrologia.  

Somente no século XX questiona-se a institucionalização em hospitais, tendo em vista 

que se obteve a compreensão de que a vivência nesses locais era desumanizadora, pois 

“afetava a autoestima, tornava os pacientes impossibilitados de viver em sociedade, os tratos 

não eram adequados e era muito dispendioso para o governo manter essa massa improdutiva 

segregada” (SILVA, 2003, p. 7). Entre as décadas de 1960 e 1980 os deficientes eram 

nominados de excepcionais; após os anos 1980, passou-se a usar a terminologia pessoas 

deficientes, sendo usado atualmente o termo pessoas com necessidades específicas 

(SASSAKI, 2005).  

Nesse ínterim, começam a crescer as discussões em torno dos direitos humanos, com 
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cerne nos direitos dos deficientes, criando-se a concepção de que as instituições deveriam 

prepará-los para a reinserção e a integração no seio da sociedade. 

Essas mudanças de concepções colocam em evidência o fato de que a sociedade deve 

fornecer aos deficientes serviços públicos, no caso da pesquisa em questão, o acesso ao 

trabalho. 

A relevância desse trabalho de pesquisa de mestrado foi produzir um dispositivo que 

acoplado à máquina de costura permitirá que o deficiente de membros inferiores possa operá-

la para fabricar peças de vestuário. Com a fabricação do dispositivo, o deficiente terá a 

possibilidade de ser contratado para a área de costura, cumprindo a Lei das cotas e o papel 

social das empresas. 

A indústria de confecção absorve grande quantidade de mão de obra e é uma das 

indústrias do ramo têxtil que, apesar da grande quantidade de importações dos países 

asiáticos, continua em crescimento e exigindo cada vez mais mão de obra especializada. O 

grande desafio é incluir, nesse contexto, as pessoas com necessidades especiais, 

especialmente as com deficiência nos membros inferiores ou paraplégicos, que não tem 

acesso a esse mercado de trabalho, como profissionais de costura.  

A “Lei de Cotas”, Lei nº 8.213/1991, garante a participação dessas pessoas nesse 

mercado, obriga as empresas com mais de 100 empregados à contratação de um mínimo de 

2% de pessoas com necessidades especiais. O que se observa na prática é que para essas 

pessoas o trabalho é, na maioria dos casos, em operações manuais auxiliares da costureira, 

sem que as mesmas possam aprender a costurar e se profissionalizar.  

1.2. Hipóteses 

As hipóteses que norteiam este trabalho são: 

 O uso industrial de uma máquina de costura por um paraplégico pode ser 

viabilizado por um dispositivo eletromecânico acoplado à sua cadeira e 

comandado por movimentos do seu tronco; 

 A máquina comandada pelo tronco humano é ergonômica e competitiva em 

relação à máquina de costura a pedal; 

 O desgaste moderado das partes deslizantes do dispositivo assegura pelo 

menos, um ano de trabalho sem reposição dessas partes. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver e produzir um dispositivo 

reostato que, acoplado à cadeira, permitirá que o deficiente de membros inferiores costure 

sem utilizar os pés. Para tanto, foi desenvolvido um suporte, composto por uma haste de metal 

com dois furos, para a introdução dos parafusos de fixação do dispositivo, cuja regulagem vai 
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ser feita conforme a estrutura física da pessoa que utilizará a cadeira. Visando sua aplicação, 

será realizada uma avaliação do dispositivo por parte de duas deficientes de membros 

inferiores. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Investigar a inserção ergonômica e competitiva de um paraplégico na confecção de 

vestuário, assegurada por acessibilidade eletromecânica. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Projetar, desenvolver e acoplar um dispositivo eletromecânico a uma cadeira 

personalizada de uma costureira com deficiência de membros inferiores; 

 Investigar a confiabilidade do dispositivo eletromecânico, funcional e 

tribologicamente;  

 Avaliar o desempenho operacional de um operador de máquina de costura, com e sem 

deficiência; 

 Avaliar a satisfação de costureiras paraplégicas durante trinta dias de inserção na 

confecção de vestuário; 

 Elaborar relatório conclusivo sobre os custos da inserção de um paraplégico na 

confecção de vestuário; 

 Discutir tipos e causas da paraplegia, as leis que abordam a acessibilidade do 

deficiente ao ambiente produtivo, ergonomia e competitividade. 

 

. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, serão discutidos acerca dos recursos, equipamentos e dispositivos que 

asseguram a acessibilidade ao deficiente. O anexo I discute a paraplegia, a deficiência motora 

de membros inferiores e a legislação no ambiente de trabalho. 

2.1 Recursos e serviços que permitem a acessibilidade ao deficiente no ambiente 

pessoal e profissional 

A criação de tecnologias assistivas para ampliação da funcionalidade das pessoas com 

deficiência representa para estes a conquista da dignidade humana a partir do momento em 

que consiste: 

 

Na qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 

faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 

sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 

da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 

respeito aos demais seres que integram a rede da vida (SARLET, 2001, p. 

73). 

 

 

A Tecnologia Assistiva – TA é um termo novo que vem sendo utilizado para nominar 

o arsenal de recursos e serviços que podem contribuem para ampliar as habilidades funcionais 

de pessoas com deficiência. Essa tecnologia busca promover a independência e a inclusão 

dessas pessoas no ambiente pessoal e de trabalho (BERSCH &TONOLLI, 2006). 

Bersch e Tonolli (2006), afirmam que todo recurso ou equipamento desenvolvido sob 

medida para aperfeiçoar e aumentar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência é 

considerado tecnologia assistiva. 

Essa tecnologia vem no bojo da revolução tecnológica, a qual caminha para favorecer 

e simplificar as atividades do cotidiano de pessoas com deficiência, no caso da pesquisa in 

loco, de pessoas com deficiência de membros inferiores. 

Conforme Cook e Hussey (1995), a TA serve como auxílio que promove a ampliação 

de uma habilidade funcional deficitária, podendo também possibilitar a realização da função 

que o deficiente está impedido de fazer, proporcionando a esse maior independência, 

qualidade de vida e inclusão social. 

As Tecnologias Assistivas (Tas) podem levar a ampliação da comunicação, da 

mobilidade, do controle do ambiente e, principalmente, de habilidades que otimizarão o 



19  

desenvolvimento no trabalho. 

Esta temática vem como exigência de movimentos sociais e outros marcos que 

possibilitaram o desenvolvimento da tecnologia assistiva como área de conhecimento no país 

(CRUZ, 2012).  

No Brasil, em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República - SEDH/PR, por meio da portaria nº 142, instituiu o Comitê de Ajudas Técnicas – 

CAT. Este comitê agrupa, em uma agenda de trabalho, especialistas brasileiros e 

representantes de órgãos governamentais. O CAT tem como objetivos principais:  

- apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a sociedade civil e 

órgãos públicos referentes à área de tecnologia assistiva;  

- estruturar as diretrizes da área de conhecimento;  

- realizar levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema;  

- detectar os centros regionais de referência, objetivando a formação de rede nacional 

integrada; 

- estimular nas esferas federal, estadual, municipal, a criação de centros de referência;  

- propor a criação de cursos na área de tecnologia assistiva, bem como o 

desenvolvimento de outras ações com o objetivo de formar recursos humanos 

qualificados; 

- propor a elaboração de estudos e pesquisas, relacionados com o tema da tecnologia 

assistiva (BRASIL – SDHPR, 2012). 

A elaboração de um conceito de tecnologia assistiva que pudesse subsidiar as políticas 

públicas brasileiras se fundamentou, conforme Bersch, (2013, p. 3) “no referencial teórico 

internacional, pesquisando os termos Ayudas Tecnicas, Ajudas Técnicas, Assistive Tecnology, 

Tecnologia Assistiva e Tecnologia de Apoio”. 

Conforme Bersch (2013, p. 3) o Secretariado Nacional para a Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência (SNRIPD) de Portugal afirma que: 

 

Entende-se por ajudas técnicas qualquer produto, instrumento, estratégia, 

serviço e prática utilizada por pessoas com deficiência e pessoas idosas, 

especialmente, produzido ou geralmente disponível para prevenir, 

compensar, aliviar ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou 

desvantagem e melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos. 

 

O conceito proposto no documento Empowering Users Through Assistive Technology 

EUSTAT, afirma que: 
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Em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica apenas objetos físicos, 

como dispositivos ou equipamento, mas antes se refere mais genericamente a 

produtos, contextos organizacionais ou modos de agir, que encerram uma 

série de princípios e componentes técnicos (EUROPEAN COMMISSION - 

DGXIII, apud BERSCH 2013, p. 3). 

 

 

Assim, partindo destes e outros referenciais o CAT - aprovou, em 2007, o seguinte 

conceito: 

Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 

atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 

vida e inclusão social (BRASIL - SDHPR. – Comitê de Ajudas Técnicas – 

ATA VII) 

 

 

Não obstante, diante das ações políticas e sociais desenvolvidas ao longo das últimas 

três décadas destaca-se a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência – Portaria nº 

1.060/GM, de 5 de junho de 2002 e a Portaria nº 818/GM, de 5 de junho de 2001. Estas criam 

mecanismos para a organização e implantação das Redes Estaduais de Assistência à Pessoa 

com Deficiência Física. 

O Decreto nº 5.296/04 define, em seu artigo nº 61 que serão consideradas tecnologias 

assistivas ou ajudas técnicas os produtos, instrumentos e equipamentos ou tecnologias 

adaptadas ou especialmente projetadas para melhorar a funcionalidade da pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia total ou assistida (BRASIL, 

2004). 

O referido Decreto estabelece normas gerais e critérios básicos visando à promoção da 

acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A criação das tecnologias assistivas voltadas para pessoas com deficiência de 

membros inferiores se justifica pelo fato de que, nos últimos anos, a expectativa de vida vem 

aumentando, repercutindo também pelo aumento do número de pessoas com algum tipo de 

deficiência, particularmente os usuários de cadeira de rodas. 

De acordo com Guimarães (2008), muitos usuários de cadeiras de rodas precisam de 

alguma ajuda para se locomover, o que os torna dependentes de outras pessoas. 

Um dos problemas enfrentados pelo deficiente cadeirante se refere à mobilidade em 

instituições públicas e domiciliares. 

Estas tecnologias se classificam de acordo com as funções a que se destinam. São 

classificadas internacionalmente pela ISO 9999/2002. São redefinidas por categorias. Dentre 
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as categorias estão: 

1 Auxílios para a vida diária e vida prática 

Criação de materiais e produtos que favorecem a autonomia e a independência em 

realizar tarefas rotineiras como se alimentar, cozinhar, se vestir, tomar banho e executar 

tarefas. A figura 1 abaixo demonstra um fixador usado para fixar o talher à mão do deficiente. 

 

Figura 1 - Fixador de talher à mão 

 

Fonte: http://elaineaee.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html. 

 

 

 

A figura 2 abaixo retrata um abotoador:                 

Figura 2 - Abotoador 

 

Fonte: http://elaineaee.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html. 

 

2 Comunicação Aumentativa e Alternativa 

Destina-se ao atendimento de pessoas que não podem falar ou escrever, com 

defasagem comunicativa. A figura 3 abaixo mostra uma prancha que serve para os deficientes 

se comunicarem. 

 

http://elaineaee.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html
http://elaineaee.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html
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Figura 3- Prancha de comunicação 

 

Fonte: www.clik.com.br. 

3 Recurso de acessibilidade ao computador  

Conjunto de hardware e software idealizado para tornar o computador acessível a 

pessoas com deficiências (visuais e auditivas), intelectuais e motoras. Nesse conjunto incluem-

se os dispositivos de entrada (mouses, teclados, acionadores diferenciados, teclados virtuais, 

dispositivos apontadores que valorizam movimento de cabeça, movimento de olhos, ondas 

cerebrais, órteses e ponteiras para digitação, entre outros). A figura 4 abaixo demonstra um 

desses dispositivos de entrada. 

Figura 4 - Linha Braille 

 

Fonte: http://www.assistiva.com.br/. 

 

 

 

http://www.assistiva.com.br/
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4 Órteses e Próteses 

As Próteses são peças artificiais usadas para substituir partes ausentes do corpo e as 

Órteses se acoplam junto a um segmento do corpo, garantindo melhor posicionamento, 

estabilização e/ou função. Servem no auxílio de mobilidade, de funções manuais e manejo de 

objetos para higiene pessoal, correção postural, entre outros, conforme a imagem abaixo. A 

figura 5 abaixo mostra uma criança com sua prótese de braços. 

 

5- Prótese de membros superiores 

 

Fonte: http://nteassistivas.blogspot.com.br/. 

 

5 Adequação Postural 

 Possibilita uma postura estável e confortável para indivíduos que utilizam cadeiras de 

rodas. Sabe-se que o cadeirante, para ter um bom desempenho funcional necessita de 

segurança para realizar suas tarefas, evitando quedas ou desconforto. 

Existem no mercado sistemas especiais de assentos e encostos para cadeirantes que 

consideram suas medidas, peso e flexibilidade, como também recursos que estabilizam sua 

postura deitada, sentada e em pé, conforme a imagem abaixo. A figura 6 apresenta uma 

cadeira para deficientes. 

Figura 6- Poltrona Postural 

http://nteassistivas.blogspot.com.br/
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Fonte: http://www.assistiva.com.br/. 

 

A figura 7 mostra como se usa a poltrona para postura. 

 

 

Figura 7 - Uso de poltrona postural 

 
 

Fonte: http://www.assistiva.com.br/. 

 

 

Outra categoria para as tecnologias assistivas para os cadeirantes são as utilizadas 

como auxílio à mobilidade. Esta mobilidade pode ser melhorada através de bengalas, 

carrinhos, cadeiras de rodas manuais, elétricas ou scooters. A figura 8 apresenta uma cadeira 

de rodas elétrica. 

 

 

http://www.assistiva.com.br/
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Figura 8 - Cadeira de rodas elétrica 

 
Fonte: http://www.assistiva.com.br/. 

 

 

Em pesquisa realizada por Bertoncello e Gomes (2002), estes afirmam que em relação 

às cadeiras de rodas, Lianza (1994), estabeleceu uma divisão em quatro grandes grupos, quais 

sejam: cadeiras de rodas de armação rígida; cadeiras de rodas dobráveis; cadeiras de rodas 

motorizadas e cadeiras de rodas para uso em esportes. 

Conforme Bertoncello e Gomes (2002, p. 74): 

 

Um produto de baixa complexidade tecnológica permite que quase todos os 

problemas sejam resolvidos por um projetista que chegue até o projeto de um 

novo produto. Novo produto é a resultante do projeto cuja solução funcional 

e formal não está contida no atual estado da técnica, ou seja, nem existe 

produto similar industrializado, comercializado; nem projeto que tenha sido 

divulgado. 

 

 

Os produtos de média complexidade tecnológica são projetados não somente pelo 

projetista, que deve, junto a profissionais de outras áreas específicas, buscar resolver os 

problemas que não lhe competem. 

Na construção de produtos de alta complexidade tecnológica, o projetista irá participar 

da resolução de alguns componentes, mas amplamente participará da abordagem conceitual e 

metodológica do produto em construção. 

Nesse contexto que concerne à classificação de cadeiras de rodas, as Eletroeletrônicas 

são consideradas as de alto grau de complexidade tecnológica, pois possuem dispositivos 

elétricos e/ou eletrônicos, utilizando-se também de princípios computacionais, podendo ser 

conduzida pela voz do usuário. 

 As Eletromecânicas, motorizadas, de média complexidade, são usadas quando existe a 

impossibilidade de conduzir a cadeira de forma independente. Estas podem proporcionar 
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autonomia na locomoção e ser dirigidos com apenas uma das mãos. 

As Mecanomanuais, de baixa complexidade tecnológica, são conduzidas pelo próprio 

cadeirante ou por outra pessoa, não possuindo mecanismos complexos de funcionamento, 

podendo ser classificadas como incrementadas, especiais e padrão (BERTONCELLO e 

GOMES, 2002). 

Atualmente, existem equipamentos auto guiados, que executam o transporte de cargas 

na indústria, na estocagem e recuperação de mercadorias. Esses equipamentos, pela 

capacidade de navegação auto guiada, são nominados de AGV (Auto Guided Vehicles), 

podendo, conforme características específicas ser chamados de LGV (Laser Guided Vehicles) 

e AS/RS (Automatic Storage/Retrieval System). 

Os AGVs possuem as seguintes características: 

 Permitir a movimentação sem a intervenção humana; 

 Selecionar as rotas apropriadas; 

 Podem ser usados para a transferência de cargas, conforme mostra a imagem 

abaixo (GUIMARÃES, 2008): 

 

Figura 9 - Veículo auto guiado 

 

Fonte: http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/noticias/servicos,estagiarios-da-vw-criam-

carro-robo,8736,0.htm 

 

A robótica evolui em larga escala ao lado das tecnologias correlatas, resultando em 

processadores e sistemas de memória cada vez menores, acessíveis e potentes. 

 

2.5 Características, funções e propriedades dos equipamentos criados para o 

deficiente motor 
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Medola, Castello, Freitas e Busto (2009), se debruçaram a estudar sobre a avaliação do 

alcance funcional de indivíduos com lesão medular espinhal usuários de cadeira de rodas. 

No estudo, os participantes foram submetidos a teste de Alcance Funcional adaptado 

para a posição sentada. Conforme Medola, Castello, Freitas e Busto (2009, p. 13): 

 
Os participantes foram submetidos ao teste de Alcance Funcional adaptado 

para a posição sentada. O participante foi instruído a adotar a seguinte 

posição: sentado em sua cadeira de rodas, sem o apoio para membros 

superiores, posicionados lateralmente à parede, com o ombro distante 15 cm 

desta sem tocá-la em nenhum momento, com os pés paralelos numa posição 

confortável, mantendo o ombro próximo à parede flexionado a 90° [...]. Uma 

fita métrica (marca Corrente®) foi fixada paralela ao chão, posicionada à 

altura do acrômio. A medida inicial corresponde à posição em que o 

processo estilóide da ulna se encontrar nessa fita. O voluntário foi, então, 

instruído a inclinar-se para frente, o máximo possível, sem perder o 

equilíbrio ou deslocar a cadeira de rodas. O deslocamento foi mensurado 

sobre a fita métrica, com três tentativas de alcance funcional, obtendo-se 

então a média das três tentativas. 

 

 

Os resultados concluíram que: 

 

Há influência positiva da preservação da musculatura de tronco no controle 

de sua estabilidade dinâmica. Indivíduos com níveis mais baixos de lesão, 

com maior preservação da musculatura abdominal e extensora de tronco, 

obtiveram melhores resultados no teste de alcance funcional anterior. O 

controle do equilíbrio na posição sentada representa um fator importante nas 

atividades funcionais de pessoas com lesão da medula espinhal, que utilizam 

cadeira de rodas para locomoção (MEDOLA, CASTELLO, FREITAS e 

BUSTO, 2009, p. 15). 

 

 

No trabalho intitulado Acionamento de uma cadeira de rodas através de um 

acelerômetro bi-axial como inclinômetro, Fusco (2010), descreve as atividades, o 

desenvolvimento e os resultados obtidos no Projeto e testes de uma cadeira de rodas 

controlada por um acelerômetro bi-axial, que, disposto na parte superior da cabeça do usuário, 

teve como objetivo principal a locomoção de pessoas com deficiência motora. 

Os indivíduos submetidos aos testes deveriam possuir movimento somente da cabeça 

ou dificuldade nos movimentos do segmento mão-braço. 

O sistema criado por Fusco (2010) utiliza um conversor analógico-digital que mede a 

inclinação da cabeça do usuário, à medida que é captada pelo acelerômetro, permitindo ao 

sistema decidir o próximo movimento da cadeira por meio da comparação da inclinação 
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medida com os valores limites obtido na calibração do sistema. 

Ao acontecer o movimento, gera-se um sinal PWN (modulação por largura de pulso), 

que objetiva controlar a velocidade dos motores localizados nos eixos das rodas, o que 

permite a movimentação em todas as direções. 

Nesse contexto, a calibração é individual, permitindo ao sistema adaptar-se às 

condições de mobilidade de cada usuário. 

Fusco (2010), concluiu, com o trabalho, que pessoas com baixa mobilidade da cabeça, 

a cadeira possibilita calibrar-se com pequenas inclinações, a partir de 3,4º de inclinação. 

O acionamento dos motores por meio do sinal PWM possibilitou controlar a 

velocidade e, nos testes dos protótipos a velocidade foi mantida constante. 

Em pesquisa realizada por Guimarães (2008), este projetou uma cadeira de rodas 

robótica destinada a pessoas com deficiência motora severa. 

Para o funcionamento da cadeira de rodas, incorporou-se um método de navegação 

especializado em passagens complexas ou estreitas. O trabalho manteve o seu objetivo 

centrado na busca de solucionar a navegação de alta confiabilidade e precisão, com exigências 

adicionais de baixo custo da solução e facilidade de implantação, necessários à utilização em 

ambientes domésticos (GUIMARÃES, 2008). 

De acordo com Guimarães (2008, p. 72): 

 

O desafio de encontrar ou criar tal método de navegação, culminou pelo 

desenvolvimento de uma abordagem análoga à utilizada nos veículos auto-

guiados, os AGV (Auto Guided Vehicles), mas com readequações das 

técnicas de construção das trilhas e sensores, visto que os métodos 

normalmente utilizados na indústria e armazéns mostraram-se muito 

dispendiosos ou excessivamente impactantes ao ambiente para o uso em 

cadeiras de rodas. Por meio dessa abordagem, o trabalho conseguiu resolver 

plenamente o desafio proposto, preservando a confiabilidade e precisão 

típica dos AGV, mas, com grande facilidade de instalação no ambiente e 

readequações futuras, devido à utilização de trilhas passivas no lugar de fios 

emissores de sinais. Evidencia-se igualmente o baixo custo alcançado, tanto 

nos equipamentos, quanto na adaptação ou readaptação do ambiente. O 

sistema de navegação construído neste trabalho, além do exposto, 

demonstrou grande flexibilidade de aplicações nas configurações das rotas. 

A introdução da tecnologia de etiquetas RFID, por exemplo, permitiu obter 

um retorno de informação de posicionamento real da cadeira, a partir dos 

pontos identificados no ambiente, sendo desta forma útil, também, para 

auxiliar a navegação autônoma, e para outros usos, como informar o usuário 

sobre a localização atual. 

 

Adotou-se a metodologia dos Veículos Auto Guiados (AGV), mas adaptado, com 

outras técnicas de sensoriamento. O trabalho resultou no desenvolvimento e aplicação de um 
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sensor de indução para rastreio de trilhas passivas implantadas no piso (de passagens críticas) 

e na adoção de dispositivos RFID (Radio FrequencyI Dentification) para identificação de 

pontos e locais importantes de um ambiente ao longo das trilhas (GUIMARÃES, 2008). 

As tecnologias assistivas estão cumprindo com o seu papel de integrar o deficiente ao 

mercado de trabalho, pois: 

Quando se atenta para a inclusão do deficiente no mercado de trabalho com 

dados factuais, percebe-se que ela vem crescendo constantemente. Segundo 

dados do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), em 2009, do total de 

41,2 milhões de vínculos de emprego ativos em 31 de dezembro, 288,6 mil 

foram declarados como pessoas com deficiência, representando 0,7% do 

total de vínculos empregatícios. Em 2010, dos 44,1 milhões de vínculos 

ativos em 31 de dezembro desse ano, 306,0 mil foram declarados como 

pessoas com deficiência, representando 0,7% do total de vínculos 

empregatícios – percebe-se que foi mantido esse peso relativo de 

trabalhadores com deficiência, representando um aumento de 6% no número 

de deficientes físicos com empregos formais (SCHEUERMANN, 2012, p. 

25). 

 

Os resultados da pesquisa demonstraram que o método de navegação superou as 

expectativas dos objetivos originais, mostrou-se versátil, econômico e de simples aplicação, 

evidenciando-se a sua aplicabilidade na navegação robótica, em especial na cadeira de rodas 

na qual foi implantado. Abaixo se caracteriza a metodologia utilizada na pesquisa em questão
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para consubstanciar o trabalho, utilizou-se, inicialmente, a metodologia de cunho 

bibliográfico, a qual “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos pelos 

quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema” (CERVO, BERVIAN e 

SILVA, 2007, p. 61).  

Adotou-se, para este trabalho, uma análise teórico-empírica. Para Oliveira (2005, p. 

42) a análise teórico-empírica “requer uma pesquisa de campo, tomando-se como respaldo 

teórico a revisão de literatura pertinente ao objeto de pesquisa”.   

As abordagens utilizadas para esta pesquisa foram de cunho qualitativo e quantitativo, 

os instrumentos de pesquisa adotados foram pesquisa documental, revisão bibliográfica e o 

questionário.  Na concepção de Oliveira (2005, p. 32), o questionário “[...] é considerado um 

importante instrumento de pesquisa, por fornecer subsídios reais do universo ou amostra 

pesquisada”.   

Na fase da pesquisa de campo foi feita a observação participante por meio da análise 

do circuito de acionamento e controle de velocidade da máquina de costura, o qual é um dos 

objetos da pesquisa. A figura 10 apresenta as partes que compõem o circuito. 

O grande desafio do projeto foi fazer com que o operador da máquina de costura 

pudesse trabalhar em igualdade de condições com pessoas que não possuem deficiência nos 

membros inferiores. Para que isso fosse possível, além de poder acelerar e desacelerar a 

máquina, ela teria que ter os movimentos dos braços e mãos livres, para ter total condição de 

manusear as partes das peças que fossem costuradas.  

Com base nesses parâmetros foi desenvolvido o projeto de acionamento/aceleração e 

desaceleração da máquina de costura, utilizando a cadeira de trabalho. Foi utilizada uma 

cadeira ergonômica que é normalmente utilizada na indústria de confecção.  

A cadeira tem ajuste de altura e do encosto da região lombar, para que ao concluir a 

operação e voltar à posição de descanso, a operadora da máquina fique com a coluna vertebral 

em ângulo de 90° em relação ao assento. Naturalmente no trabalho com costura, a costureira 

se inclina para frente no momento em que colocam na máquina as peças a serem costuradas. E 

aproveitando esse movimento natural, foi introduzido o dispositivo para acionamento e 

aceleração da máquina.  

O dispositivo é constituído internamente, basicamente, por um condutor de 

determinado comprimento e um cursor que se move ao longo e em contato com o 

condutor. Dessa forma, variando a posição do cursor, ao deslizar sobre o condutor energizado, 
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variamos o comprimento do condutor e, portanto, a sua resistência elétrica. 

Conforme o cursor desliza no condutor a distância a percorrer diminui e, 

consequentemente diminui a resistência à corrente elétrica, fazendo com que esta seja maior e 

a velocidade do motor aumente e vice versa. 

O dispositivo (figuras 10 e 11) é utilizado normalmente em pedais de aceleração, em 

máquinas de uso doméstico, onde é acionado por compressão do pedal, com os pés. Dessa 

forma, o dispositivo embutido no pedal é comprimido, fazendo com que o cursor deslize 

sobre os condutores energizados.  

                 Figura 10 - Placa eletrônica do dispositivo 

 

                                                 Fonte: Autor (2016) 

                                Figura 11 - Dispositivo com deslizante encaixado 

 

 

                                     Fonte: Autor (2016) 

Na figura 11 acima se observa o Sistema de acionamento do dispositivo, o qual é 

composto por mola e carcaça de plástico montado sob a placa eletrônica. 

A fase de testes com o reostato foi feito no Laboratório de Automação Industrial no 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus 

Caicó, o qual está mostrado na figura 12 abaixo.  

                                 Figura 12- Laboratório de Pneumática 

 

                                  Fonte: Autor (2016) 

 

 As medições foram efetuadas no laboratório de pneumática do IFRN Campus Caicó, 

uma vez que o modelo era provido de um dispositivo existente, possibilitando as medições 

com instrumentação de leitor digital realizando as medições básicas. Os valores da respectiva 

medição podem ser encontrados com leitura simples dos números de ciclos.  

 Uma vez coletados os referidos dados, procedeu-se a modelação do acionamento na 

bancada pneumática, conforme explicado anteriormente. 

Os estudos realizados que recaíram sobre o funcionamento do dispositivo, permitem 

reforçar a ideia de que um novo modelo que deve ser desenvolvido. Este terá de obedecer a 

alguns critérios requeridos para cada tipo de máquinas indústrias. Concluiu-se que o estudo 

atende a necessidade de movimento do tronco para acionamento da máquina de costura. 

Análise dos questionamentos feitos às deficientes com paraplegia: 

Este tópico tem o objetivo de avaliar a acessibilidade da cadeira, a partir de seu uso 

por duas pessoas com deficiências nos membros inferiores. Visando preservar o anonimato de 

suas identidades, as deficientes foram identificadas pelos códigos D1 (deficiente 1), D2 

(deficiente 2). 

Com estas deficientes optamos por fazer uma entrevista semiestruturada, que para 

Triviños (1987, p.152) “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também 
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sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”. Através da entrevista posssibilitamos 

anãlise de dados sob a funcionalidade do dispositivo desenvolvido e acoplado na cadeira, se é 

de fácil utilização; sua segurança e quanto às questões ergonômicas. 

Assim, depois de transcrever os depoimentos das pessoas pesquisadas dividimos por 

conteúdos de mensagens em um sistema de categorias para cada um dos depoentes, 

separando-as conforme o que foi relatado em comum ou de forma diferenciada. 

Na construção das perguntas dos questionários foi dividido em categoria, procurando 

ser o mais abrangente possível em sua resposta. Depois dos depoimentos relatados foram 

transcritos conforme as considerações dos entrevistados. 

Os relatos nas entrevistas contribuíram para a compreensão do tipo e causa da 

paraplegia das deficientes. A deficiente D1 foi acometida de paralisia infantil e a D2 teve 

paraplegia completa, causada por acidente de carro. 

Conforme os depoimentos das deficientes, as respostas foram divididas em categorias. 

Em cada categoria discutiremos as contribuições destas com o objetivo de compreender os 

depoimentos em torno dos mesmos assuntos, identificando aonde convergem, divergem e se 

intercomunicam no diálogo. 

A partir das informações coletadas na primeira pergunta buscamos compreender, na 

visão das deficientes, quais as dificuldades que encontram no trabalho com uma máquina de 

costura que não está adaptada para quem tem deficiência de membros inferiores. Conforme as 

respostas, ficou perceptível que: 

D1 “não há força na perna para acelerar a máquina”; 

D2 “usar o motor com a mão e alinhar a costura simultaneamente”. 

 

Essas respostas demonstram a dificuldade que ambas tem em utilizar uma máquina de 

costura não adaptável para o seu problema e motiva ainda mais a busca por formas acessíveis, 

que falite o trabalho e não necessite a utilização das mãos ou dos pés para o acionamento e 

aceleração da máquina. 

Em relação à pergunta sobre a funcionalidade da cadeira/dispositivo para acessiblidade 

à máquina de costura, a partir desse questionamento, esclarece-se que as duas pessoas 

utilizaram a máquina de costura com o dispositivo, objeto de estudo, conforme mostra a 

figura 13 abaixo. 
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Figura 13 - Testando a cadeira 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

3.1 Processos de fabricação, montagem e de ensaio do sistema  

3.1.1 Processos de fabricação e montagem  
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Figura 13 - Vista lateral da cadeira com o dispositivo 

 
            Fonte: Autor (2016). 

Para acoplar o reostato à cadeira, foi desenvolvido um suporte composto por uma 

haste de metal com dois furos, por onde foram introduzidos os parafusos de fixação do 

suporte do dispositivo.  

Figura 15 - Acoplamento do dispositivo na cadeira 

 

                                              Fonte: Autor (2016). 

Para a fixação do dispositivo reostato na haste foi desenvolvido um suporte de madeira 

de forma a não transmitir corrente através das partes metálicas da cadeira e esse suporte 

fixado na extremidade da mesma.  

A regulagem da distância entre o cursor do reostato e a base do encosto, é feita de 
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acordo com a estrutura física da pessoa que irá utilizar a cadeira. A haste é regulada para que 

na posição máquina/motor parado, o encosto fique em uma posição de 90° em relação ao 

assento. 

              Figura 16 - Reostato da placa de acionamento 

 

      Fonte: Autor (2016). 

            

                Figura 17 - Haste encostada ao braço da cadeira (vista de cima) 

 

Fonte: Autor (2016). 

 Na Figura 17 acima, observa-se o suporte do encosto da cadeira em contato com a 

parte deslizante do dispositivo, de forma que à medida que ele se inclinar para a frente em 

direção à costureira, pressiona a parte deslizante, fazendo com que haja o acionamento do 
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motor.  

3.2 Processos de montagem de peça do vestuário 

3.2.1 Processos de montagem do bolso 

Os processos de montagem do bolso compreendem as seguintes etapas. 

Figura 18 - Corte do formato do bolso 

 
 

Fonte: Autor (2016). 

 

Costura do bolso utilizando a cadeira de acionamento: 

 

Figura 19 - Bolso pregado no tecido 

 
                                         Fonte: Autor (2016). 
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Figura 20 - Aplicação do bolso no tecido base 

 

Fonte: Autor (2016). 

3.2.2 Acabamento do bolso  

 
 

Figura 14 - Processo concluído de colocação do bolso 

 

 
Fonte: Autor (2016). 

 

 



39  

3.2.3 - Resultados de parâmetros ensaiados 

 

3.3 - Resultados de parâmetros de cronometragens para determinação da eficiência dos 

ensaios 

 

Para o experimento de costura no Laboratório de vestuário do IFRN/Campus Caicó, 

convidamos uma costureira profissional com muitos anos de experiência no trabalho de 

costura, utilizando o pedal de acionamento do motor, como é normalmente utilizado em todas 

as indústrias de confecção da nossa região. Ela realizou as operações na máquina com o 

dispositivo acionador acoplado a cadeira para se adaptar ao trabalho, em seguida passamos a 

realizar a cronometragem das operações. 

Foram realizados experimentos de costura utilizando duas máquinas de costura retas 

eletrônicas similares.  Uma das máquinas de costura sem o pedal de acionamento do motor e 

com a cadeira ergonômica padrão, com o dispositivo para acionamento na cadeira. O pedal foi 

desacoplado da sua base. A outra com acionamento pelo pedal e a cadeira ergonômica padrão.  

As máquinas foram programadas de forma a oferecerem o mesmo grau de dificuldade, 

deixando somente automática a parada com a agulha embaixo e calcador em cima, para 

facilitar as operações com paradas ou cantos, como é o caso da operação pregar bolso. 

Máquinas de costura utilizadas. 

 Marca: Mafran Special 

Modelo: MS-9620D-4 

As máquinas foram reguladas para trabalharem com 3(três) pontos por centímetro. 

Os tempos foram medidos com o cronômetro de leitura centesimal e lançados na 

planilha para avaliação. Não foram incluídas nos tempos observados, as tolerâncias que 

normalmente são incluídas nos tempos padrões de costura. Essas tolerâncias contemplam a 

fadiga, necessidades pessoais e outras interrupções que ocorrem durante o processo de 

costura. Portanto trabalhamos somente com o tempo normal observado durante o processo de 

costura que é o objeto do nosso estudo. 

 

Operação Pregar Bolso 

 

O método utilizado foi dispor as partes que serão unidas sobre a mesa de trabalho e da 

bancada lateral à direita da operadora. A cronometragem inicia quando a costureira desloca as 

mãos, simultaneamente, em direção das peças e termina quando a costura está concluída e a 

linha cortada. 

A Tabela 02 apresenta os valores médios dos parâmetros medidos nos testes 
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realizados de cronometragem. O gráfico mostra o comportamento assumido por cada 

parâmetro analisado. 

Tabela 1 – Parâmetros 1 

Leituras 

Tempo 

acionamento na 

cadeira 

Tempo 

acionamento no 

pedal Diferença 

1 0,48 0,44 0,04 

2 0,39 0,42 -0,03 

3 0,39 0,42 -0,03 

4 0,45 0,39 0,06 

5 0,45 0,40 0,05 

6 0,40 0,42 -0,02 

7 0,40 0,41 -0,01 

8 0,41 0,41 0,00 

9 0,44 0,45 -0,01 

10 0,42 0,41 0,01 

T. total 4,23 4,17 0,06 

Tempo médio 

Desvio Padrão 

0,423 

0,0324 

0,417 

0,01856 

 

FONTE: Autor (2016) 

 

Gráfico  1 - Operação Pregar bolso 

 
 

 

Operação: Fazer Vista de Camisa Polo 
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O método utilizado foi dispor as partes que serão unidas sobre a mesa de trabalho. A 

cronometragem inicia quando a costureira desloca as mãos, simultaneamente, em direção das 

peças e termina quando a costura está concluída e a linha cortada. 

 

Tabela 2 – Parâmetros 2 

Leituras 

Tempo 

acionamento na 

cadeira 

Tempo 

acionamento no 

pedal Diferença 

1 1,59 1,56 0,03 

2 1,55 1,55 0,00 

3 1,56 1,58 -0,02 

4 1,56 1,56 0,00 

5 1,58 1,56 0,02 

6 1,59 1,55 0,04 

7 1,59 1,57 0,02 

8 1,56 1,55 0,01 

9 1,57 1,55 0,02 

10 1,55 1,57 -0,02 

T. total 15,7 15,6 0,10 

Tempo médio 1,57 1,56 

 Desvio Padrão 0,01563 0,01054  

FONTE: Autor (2016) 

Gráfico  2 - Operação Vista de camisa polo 

 
 

 

Operação pregar e pespontar pala de camisa 
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O método utilizado foi dispor as partes que serão unidas sobre a mesa de trabalho. A 

cronometragem inicia quando a costureira desloca as mãos, simultaneamente, em direção das 

peças e termina quando a costura está concluída e a linha cortada. Foi cronometrada 

separadamente, a união das folhas da pala à camisa e, posteriormente o pespontar. 

 

Tabela 3 – Parâmetro 3 

Leituras 

Tempo 

acionamento na 

cadeira 

Tempo  

acionamento no 

pedal Diferença 

1 0,74 0,74 0,00 

2 0,74 0,73 0,01 

3 0,74 0,78 -0,04 

4 0,78 0,75 0,03 

5 0,74 0,73 0,01 

6 0,73 0,74 -0,01 

7 0,78 0,78 0,00 

8 0,75 0,74 0,01 

9 0,74 0,74 0,00 

10 0,74 0,73 0,01 

Tempo total 7,48 7,46 0,02 

Tempo médio 0,748 0,746 

 Desvio Padrão 0,01751 0,01897  

Fonte: Autor ( 2016) 
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Gráfico  3 - Operação Pregar e pespontar pala 

 
              Fonte: Autor (2016) 

 

Devido à pequena variação nos tempos registrados pode-se concluir que a costureira 

com necessidades especiais, no caso em estudo com deficiência nos membros inferiores, pode 

vir a ter a mesma produtividade que a costureira sem a deficiência. Caso a costureira 

voluntária passasse a trabalhar um maior número de horas, utilizando a cadeira com o 

dispositivo adaptado, teria a possibilidade de igualar os tempos operacionais. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados dos ensaios do desempenho do dispositivo 

e processo geral do sistema da cadeira personalizada, bem como a avaliação das superfícies 

deslizantes por MEV.  

4.1 Aplicação e validação do modelo desenvolvido 

 A realização de um projeto é um processo dividido em diferentes fases, seguindo 

uma metodologia especifica. E na sequencia serão apresentadas as diferentes fases adaptadas 

para o projeto e instalação de um dispositivo adaptado na cadeira personalizada para a 

operação de costureira com paraplegia. 

i.  Identificação do Problema 

O problema de perda dos movimentos dos membros inferiores, o qual necessita de 

algumas adaptações. Uma vez que se trata de um componente que associado a 

outros tem como principal objetivo a correlação de movimento do tronco do 

indivíduo para acionamento e funcionamento da máquina de costura, melhorando o 

seu bem-estar, assim como possibilitar a realização das atividades quotidianas de 

uma costureira de uma forma normal, torna-se imprescindível o desenvolvimento de 

equipamentos capazes de satisfazer a realização pessoal e profissional.  

ii. Desenvolvimento e fabricação do Protótipo  

Depois de serem avaliados os principais fatores associados à utilização do 

dispositivo adaptado na máquina, foram iniciados estudos tendo em vista o 

desenvolvimento de um modelo capaz de responder positivamente aos objetivos 

desejados e mencionados anteriormente. Após algumas ideias e terem colocados em 

práticas, foi desenvolvido um modelo capaz de suprimir alguns problemas 

existentes. Os modelos deste estudo foram sustentados por análises de fadiga 

efetuadas com simulação dinâmicas, testando o dispositivo em diferentes ciclos de 

funcionamentos. Para simulação de funcionamento do modelo associado à cadeira, 

foi utilizada uma bancada pneumática, para simular a realidade de funcionamento. 

iii. Implementação e validação do Modelo 

Nesta fase foi reunido todo o material necessário à produção física do modelo. 

Foram elaborados parâmetros de melhor localização de adaptação do dispositivo de 

acionamento. 
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A fabricação e adaptação foram realizadas pelo próprio autor, tornando necessária a 

validação.  Assim, começou por se acoplar o dispositivo em várias cadeiras e 

utilizadas por pessoas com deficiência dos membros inferiores no funcionamento da 

máquina de costura durante 30 dias, de modo a ter uma melhor percepção do 

comportamento real do modelo desenvolvido. O dispositivo desenvolvido teve o seu 

desgaste avaliado segundo duas formas distintas de análise do MEV, sendo que a 

primeira apresentada sem desgaste (Figura 22), no entanto ainda não verificada 

qualquer sinal de falha. Relativa a segunda, trata de um dispositivo desgastado pelo 

número de 100 mil ciclos simulado na bancada pneumática, onde se pode constatar a 

frequente falha na parte da pista de acionamento, como se pode constatar na Figura 

23.               Figura 22 - Trilho sem desgaste 

 

Fonte: Autor (2016).  

 

                                 Figura 23 - Trilho com desgaste 
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Fonte: Autor (2016). 

 

O ensaio de desgaste de 100 mil ciclos foi verificado em 40 horas divididas em 5 dias. 

Esse reflexo indica que o dispositivo pode ser utilizado com segurança durante 

aproximadamente 281 dias úteis de trabalho, tomando como base de referência a 

operação de pregar pala, utilizada para estudo de tempos nessa pesquisa.  

O que promoveu esse desgaste foi o deslizamento do cursor na rampa representada nas 

figuras 24 e 25. 

Figura 24 - Rampa sem desgaste 

 

Fonte: Autor (2016). 

Figura 15 - Rampa com desgaste 

 

Fonte: Autor (2016). 

         Observa-se um arraste de camadas e formação de trincas ocasionadas pelo atrito do 

cursor na rampa.  
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Figura 26 - Rampa sem desgaste – Parte com resistência 

 

Fonte: Autor (2016). 

Demonstra-se, na figura 26 acima, que o desgaste que se nota na rampa foi provocado 

pela ação do trilho deslizando sobre ela. 

Figura 16 - Rampa com desgaste – Parte com resistência 

 

Fonte: Autor (2016) 

O desgaste que observamos na rampa é resultado do atrito do cursor que desliza por 

cima da mesma, conforme o encosto da cadeira se desloca.  

  O processo de análise e estudo do desgaste na parte superior do dispositivo deslizante da 

pista de acionamento foi dividido em diferentes fases, que passaram pela medição do número 

de ciclos de acionamento realizado na bancada. O movimento envolvido no sistema, estudo 

dos esforços aplicados, materiais e simulação estática e dinâmica do mesmo. 

 



48  

4.2 Resultados e discussão da aplicação do questionário 

A análise de dados da aplicação do questionário demonstrou que a cadeira possui as 

seguintes categorias: funcionalidade, segurança e ergonomia. 

Categoria: Funcionalidade 

Tanto a deficiente D1 quanto a D2 informaram que a cadeira/dispositivo permite fácil 

utilização, pois para acionar o equipamento o operador movimenta o tronco para frente e para 

trás, obtendo a velocidade conforme inclinação do corpo. Para provocar a frenagem, o tronco 

é movimentado, para trás, lentamente até a máquina parar de operar. 

 

Categoria: segurança 

As deficientes que experimentaram a cadeira/dispositivo informaram que ao usá-la, 

ficou perceptível que esta não possibilita o trabalho de forma segura. Explicaram (D1 e D2) 

que como a cadeira de trabalho gira em torno do seu eixo, não provoca uma sensação de 

segurança.  

Categoria: Ergonomia 

Conforme o relato das deficientes D1 e D2: 

“o trabalho na cadeira/dispositivo se assemelha ao trabalho em uma 

cadeira normal”. 

Somente D1 acrescentou que: 

“O movimento de acionamento e não acionamento da máquina não 

ocasiona stress e fadiga além do normal”. 

Esses relatos corroboram com o fato de que trabalhando em uma cadeira normal ou na 

cadeira adaptada, o movimento de inclinação para frente, conforme se introduz o serviço para 

costura, sempre será realizado independente da necessidade de aceleração ou não. Faz parte 

do processo em que a costureira para acompanhar melhor o serviço executado pela máquina 

se inclina. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Refletindo sobre os parâmetros do projeto gerado ao longo da presente dissertação, 

tais como o caráter inovador e relevante da sua contribuição no cerne do desenvolvimento de 

dispositivos de reabilitação, podem-se retirar algumas conclusões acerca do trabalho 

desenvolvido. 

 Verificou-se que uma pessoa com deficiência dos membros inferiores pode ter a 

mesma produtividade operacional de uma costureira sem deficiência ao utilizar o 

dispositivo inserido e adaptado na cadeira personalizada, atendendo assim à 

necessidade dos requisitos iniciais; 

 Comprovou-se que a adaptação realizada na cadeira ergonômica de costura não 

precisa de utilização manual para funcionamento da máquina, excetuando o ligar e 

desligar a máquina de costura; 

 Identificou-se que não houve prejuízo mecânico para máquina envolvida no 

experimento, pois o dispositivo já faz parte do próprio equipamento; 

 Comprovou-se que a adaptação do dispositivo é um processo simples e barato; 

 Verificada a durabilidade do dispositivo em 100 mil ciclos de acionamentos da 

máquina ou 281 dias de trabalho; 

 Identificou-se que existe a facilidade de replicar o experimento realizado; 

 Verificou-se que depois de sofrer o efeito do desgaste nos ensaios de 100 mil ciclos de 

acionamento o dispositivo continuou funcionando perfeitamente no seu acionamento 

da máquina de costura; 

 Submeteu-se o dispositivo aos ensaios de desgaste no laboratório de pneumática, e 

feito as microanálises do MEV – EDS conclui-se que o dispositivo funciona 

perfeitamente para o objetivo a que se propõe; 

 Detectou-se a satisfação das pessoas com deficiências envolvidas nos ensaios de 

laboratórios; 

 Possibilitou-se a integração do deficiente no meio operacional de uma fábrica de 

costura; 

 Integrou-se a Pessoa com deficiência que se concretiza no princípio da não 

discriminação e igualdade de oportunidades, baseados em conceitos amplos de 

inclusão social; 

 Utilizou-se a mesma cadeira ergonômica, que é normalmente usada no ambiente de 

costura, regida por lei na adaptação do dispositivo desenvolvido a um baixo custo 
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(apêndice D); 

Ressalta-se que duas cadeirantes que estão fazendo o Curso Costureiro do Programa 

Mulheres Mil, no Campus Caicó, estão utilizando a máquina de costura adaptada com o 

dispositivo que foi alvo da pesquisa em questão, o que valida a criação desse instrumento e 

corrobora com a possibilidade de inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Assim, a 

cadeirante D1, que participou voluntariamente da pesquisa e usou o dispositivo, está 

matriculada no referido curso enquanto aluna, costurando com o dispositivo criado no Projeto 

que originou essa pesquisa. 

 

5.2 Sugestões futuras 

 Realizar estudos de adaptação do dispositivo na própria cadeira utilizada pelo 

cadeirante. 

 Desenvolver um dispositivo apropriado para cadeira ergonômica. 

 Fazer um estudo com outras máquinas industriais. 

 Realizar um milhão de ciclos de ensaios e verificar se há parada total de 

funcionamento do dispositivo de acionamento; 

 Realizar um acompanhamento de um maior número de deficientes trabalhando dentro  

         de uma indústria de confecção. 

As pessoas com deficiência têm o direito de ir e vir, de trabalhar e de estudar como 

qualquer cidadão. E, para que isto se efetive em face das pessoas com deficiência, há que se 

exigir do Estado a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. A construção dessa 

sociedade faz-se através de políticas públicas compensatórias e eficazes, pois segundo o 

Ministério do Trabalho: 

A população alvo da pesquisa do presente estudo, foi colocada à margem da sociedade 

desde as civilizações antigas sendo submetidos a rejeição ou a proteção assistencialista e 

piedosa.  

Com o advento da Revolução Francesa e da Revolução Industrial os avanços em 

relação à conquista dos direitos sociais dessa parcela da população pode ser vivenciada. 

Porém, somente nos anos 60, surge o movimento de defesa dos direitos das minorias, com a 

lei representando um arranjo ideal para inserir o deficiente na sociedade, aproximando-o em 

condições de vida das demais pessoas.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 rompeu com o modelo assistencialista, 

assegurando-se a igualdade de oportunidades baseada no princípio da isonomia. 
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Embora tenha ratificado a Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) em 1991, o Brasil não havia elaborado uma normativa para a inclusão do deficiente que 

estivesse baseada na educação inclusiva, na saúde, assistência social, no trabalho produtivo, 

na acessibilidade, esporte, lazer e cultura.  

Sabe-se que o primeiro passo dado nesta direção foi a garantia da reserva de vagas, 

conquistada através do art. 93, da Lei nº 8.213/91 - Lei de Cotas.  

Entretanto, somente a partir da regulamentação da Lei 7.853/89 e a instituição da 

Política Nacional para a Integração da Pessoa com deficiência que se concretizáramos 

princípios de não discriminação e igualdade de oportunidades, baseados em conceitos amplos 

de inclusão social. 

Políticas afirmativas direcionadas ao deficiente foram conquistados em vários 

dispositivos tais como Constituição Federal de 1988, Lei nº 7.853/1989, Lei nº 8.213/1991 da  

Previdência Social (Lei de Cotas), a Instrução Normativa nº 20/2001 do Ministério do 

Trabalho e Emprego.  

Antes de mais nada, ressalta-se que de uma perspectiva histórica, a conquista de 

direitos por parte da população deficiente física é recente, porém veem-se importantes 

avanços. No entanto, ainda é preciso avançar mais em relação à cultura corporativa, quebra de 

preconceitos, como o da baixa produtividade do trabalho deste tipo de profissional.  

Após submeter o dispositivo aos testes de desgaste no laboratório de pneumática, e 

feito os testes de microanálise do MEV – EDS conclui-se que o dispositivo funciona 

perfeitamente para o objetivo a que se propõe. Depois de sofrer o efeito do desgaste o 

dispositivo continuou funcionando perfeitamente, possibilitando o trabalho na máquina de 

costura. 

Depois de adaptado o dispositivo à cadeira, foi feito teste no laboratório de costura, no 

IFRN – Campus Caicó, com duas deficientes de membros inferiores que relataram suas 

experiências ao costurar, sugerindo modificações na cadeira para que a mesma ficasse fixa, 

sem o movimento giratório normal nesse tipo de cadeira utilizada no ambiente da indústria de 

confecção. A observação fornecida pelas deficientes refere-se à sensação de segurança 

durante o trabalho. 

Outro parecer diagnosticado pelas deficientes foi a dificuldade de se deslocar de sua 

cadeira de rodas para a cadeira objeto de estudo. Pois, esse deslocamento durante 01 (um) dia 

de trabalho se daria toda vez que necessitasse ir ao banheiro ou se alimentar, considerando 

que o cadeirante normalmente não realiza esse deslocamento sozinho, necessitando, portanto, 

de ajuda. 
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Conforme as informações dadas pelas deficientes, vislumbramos a necessidade de se 

desenvolver um dispositivo para adaptar na cadeira de rodas já utilizada pelo deficiente, 

permitindo a este maior segurança e acessibilidade ao ambiente de trabalho. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Entrevista para deficientes com paraplegia de membros inferiores 

  

1 Qual o tipo e causa de sua paraplegia: 

 

 

2 Quais as dificuldades que você encontra no trabalho com costura? Exemplique: 

 

 

3 Em relação à funcionalidade da cadeira/dispositivo para acessibilidade à máquina de costura 

que você experimentou: 

 

( )  É de fácil acessibilidade      

( )  Possibilita o trabalho com costura de forma satisfatória 

( ) O dispositivo acoplado à cadeira e acionado conforme inclinação do tronco para frente, 

permite regular de forma satisfatória a velocidade da máquina de costura 

( ) O dispositivo acoplado à cadeira e acionado conforme inclinação do tronco para frente, não 

permite regular de forma satisfatória a velocidade da máquina de costura 

 

 

4 Em relação à segurança da cadeira/dispositivo: 

( )  A cadeira possibilita o trabalho de forma segura 

( )  A cadeira não possibilita o trabalho de forma segura 

 

 

5 Quanto às questões ergonômicas da cadeira/dispositivo: 

( ) O trabalho na cadeira/dispositivo se assemelha ao trabalho em uma cadeira normal 

( ) O movimento de acionamento e não acionamento da máquina ocasiona stress e fadiga além 

do normal 

(  ) O movimento de acionamento e não acionamento da máquina não ocasiona stress e fadiga 

além do normal 
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS 

 

O (a) cadeirante abaixo assinado e identificado (a) autoriza o uso de imagens/fotos, 

concedidas para compor o arquivo da Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica, 

referente àAcessibilidade e inserção do paraplégico na produção de vestuário, pesquisa 

sistematizada por Jorge Luiz Ferreira Rabelo, orientada pelo professor Doutor João 

Telésforo Nóbrega de Medeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN. Utilizando-as em artigos e apresentações que venham a ser produzidos relacionados a 

esta pesquisa com fins educacionais científicos, a presente autorização abrange os usos acima 

indicados tanto na forma impressa como também eletrônica, sem qualquer ônus ao 

pesquisador. 

Por esta ser a expressão da nossa vontade, declaramos que autorizamos o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos às imagens/fotografias e, dessa 

forma, assinamos a presente autorização. 

 

Assinatura do (a) cadeirante:_____________________________________  

_______________,________/_______/2015 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: Acessibilidade e inserção do paraplégico na produção de vestuário 

 

1. Natureza da pesquisa: você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa cujo 

objetivo geral é averiguar a eficácia de dispositivo que acoplado à cadeira de paraplégicos 

e acionado conforme inclinação para frente permite que estes regulem a velocidade da 

máquina de costura.  

2. Participantes da pesquisa: o público alvo da pesquisa é constituído por cadeirantes. 

3. Envolvimento na pesquisa 

Ao participar deste estudo você fornecerá informações a Jorge Luiz Ferreira Rabelo, 

mestrando, por meio de roteiro de entrevistas semiestruturadas, comprometendo-se a 

responder com sinceridade às perguntas formuladas. Você tem liberdade de se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa.  

4. Riscos e desconforto 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos adotados 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução n° 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

5. Confidencialidade  

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, de forma que 

você não deve se identificar. As entrevistas serão gravadas e posteriormente codificadas 

de maneira a não permitir a sua identificação. Caso o pesquisador decida utilizar, no 

âmbito da pesquisa, alguma fala direta de qualquer entrevistado, a referência no texto será 

feita mediante a codificação estabelecida por meio de letras e números. Após estes 

esclarecimentos, se você concordar em participar da pesquisa assine esse documento e, em 

seguida, conceda a entrevista semiestruturada ao pesquisador. 

Caicó,-------/-------/-------- 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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APÊNDICE D – CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO DISPOSITIVO 

 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO PREÇO 

Cadeira Ergonômica, normalmente 

utilizada nas indústrias de 

confecção. A própria 

cadeira específica da 

costureira. 

 

 

Utilizar cadeira existente. 

Dispositivo  Dispositivo acelerador 

retirado do equipamento de 

costura. 

   

Utilizar o dispositivo do 

próprio equipamento. 

Haste de ferro Medindo 25 cm de 

comprimento, 4mm de 

espessura, com dois furos 

para fixação na cadeira. 

 

 

R$ 35,00 

Suporte de Madeira Madeira torneada para 

acomodação do dispositivo. 

R$ 15,00 

TOTAL  R$ 50,00 
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ANEXO 1: A PARAPLEGIA, A DEFICIÊNCIA MOTORA DE MEMBROS 

INFERIORES E A LEGISLAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

A Paraplegia indica que existe comprometimento parcial ou total sensório-motor 

somente nos membros inferiores, sendo que as funções dos membros superiores estão 

preservadas. Na paraplegia completa, os membros superiores têm suas funções preservadas, 

mas os membros inferiores não apresentam qualquer movimento e, não há função ou sensação 

muscular na área sacral inferior. Já a paraplegia incompleta os membros inferiores apresentam 

alguns movimentos, mas sem força suficiente que permita que a pessoa ande.  

Durante o trabalho com a formação de costureiras para a indústria da confecção, 

constatou-se a falta de equipamentos no mercado que atendesse a esse público de pessoas que 

gostariam de se profissionalizar no trabalho com costura, na indústria ou no trabalho em casa, 

e, pudessem ter acesso aos equipamentos e ter a mesma produtividade que as profissionais da 

área.  

Buscando solucionar essa demanda, iniciou-se essa pesquisa sobre a adaptação de um 

dispositivo que permitisse a pessoa com deficiência motora uma maior acessibilidade e 

inserção no mercado de trabalho. 

 Nesse segmento de equipamentos de costura, as máquinas recebem adaptações para 

possibilitar o trabalho sem acelerar com os pés, mas acaba ocupando as mãos, o que prejudica 

a eficiência do operador. Com objetivo de mudar esse panorama, a proposta dessa pesquisa é 

incluir mais uma solução inclusiva que possibilite a confecção de peças do vestuário de uma 

forma mais eficiente.  

Conforme o trabalho de pesquisa “Costurando a Inclusão: desenvolvimento de um 

dispositivo mecânico de acionamento de máquina de costura utilizando movimento do tronco 

para pessoas com deficiência em membros inferiores” dos autores Oliveira, Almeida e Sabrá 

(2011), do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, é possível possibilitar a 

acessibilidade ao paraplégico a partir da pesquisa e construção de tecnologias assistivas.  

Assim, a importância desse estudo é fornecer mais uma possibilidade para as empresas 

de confecção contratar, e as instituições de ensino poder capacitar pessoas com deficiência 

dos membros inferiores para a operação de costura. 

 

2.2 - A deficiência motora de membros inferiores: conceitos, características e 

legislação trabalhista 

 

A Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes elaborada pela Assembleia Geral 
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das Nações Unidas em 1975 caracteriza o deficiente físico como uma pessoa incapaz de 

assegurar, por si mesma, as necessidades de uma vida individual ou social normal. 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmam que no mundo existe 

cerca de 610 milhões de indivíduos com deficiência, sendo 390 milhões (63,3%) parte da 

população economicamente ativa. 

De acordo com o Censo de 2000, no Brasil, há cerca de 24,6 milhões de pessoas com 

deficiência (visual, auditiva, física ou múltipla), cerca de 20% da população brasileira. 

Scheuermann (2012, p. 02) afirma que: 

Por constituírem importante fração da população mundial e brasileira, faz-se 

necessário o estudo dos deficientes. No entanto, primeiramente precisam-se 

entender sua evolução histórica e social, além de definir alguns conceitos 

essenciais, tais como deficiente físico, tipos de deficiência, inclusão, Pessoa 

com Necessidade Especial (PNE) e Pessoa com Deficiência (PCD) para ter-

se uma melhor compreensão da população em estudo. 

 

O número de pessoas com deficiência física sofre com a dificuldade de locomoção, 

tendo que se adaptar a vida em sociedade. A deficiência física pode ser definida como 

“diferentes condições motoras que comprometem a mobilidade, em consequência de lesões 

neurológicas, ortopédicas ou más formações congênitas ou adquiridas” (BRASIL, 2004). 

Corroborando com essa definição, o Decreto nº 3.956/2001 compreende que a 

deficiência seja: “uma restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou 

transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida 

diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”. 

Segundo o Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, a deficiência física se 

apresenta:  

Sob forma de paraplegia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita 

ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções. 

 

A paraplegia por lesão cerebral se apresenta como um distúrbio de postura e 

movimento, ocasionado pela disfunção do encéfalo, sendo caracterizada pela falta de controle 

sobre os movimentos (BROUWER; ASHBY, 1991).  

O termo paraplegia cerebral é usado para definir desde a alteração dos movimentos 

secundários a lesões progressivas do cérebro. Os agentes provocadores da paraplegia cerebral 

– PC influenciam em sua classificação, pois o comprometimento cerebral pode ser decorrente 

de fatores exógenos e endógenos que se classificam de acordo com o tipo; o número de 
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membros lesionados; a época de instalação; o grau de comprometimento; a extensão e 

natureza da lesão (DINIZ, 1996). 

Em relação à época da instalação, a PC se destaca nos períodos pré-natal, ocasionada 

por infecções e parasitoses, intoxicações por droga, álcool e tabaco, radiações, traumatismos e 

por fatores maternos perinatal e pós natal.  

No período perinatal o feto sofre situações que culminam no sofrimento da cabeça ao 

passar pelo canal de parto, sobretudo no parto pélvico com o uso de fórceps (LEITÃO, 1971). 

Durante o período pós-natal destacam-se: 

 

  As meningecefalites bacterianas, encefalopatias desmielinizantes pós-

infecciosas e pós-vacinais, os traumatismos crânios-encefálicos e os 

processos vasculares, assim como as convulsões de etiologias variadas 

(VASCONCELLOS, 2006, p. 20) 

 

Baseado no exposto percebemos a diversidade de enfermidades que podem provocar 

como consequência o comprometimento neuromotor, que pode envolver partes distintas do 

corpo, sendo classificadas como quadriplegia, hemiplegia e diplegia.  

A paraplegia por lesão medular é um desafio para reabilitação porque a medula espinhal 

regula e controla a respiração, a circulação, a bexiga, o intestino, o controle térmico e a 

atividade sexual (LIANZA, 1995). 

A American SpinalInjury Association (ASIA) define a lesão medular como uma 

diminuição ou perda da função motora e/ou sensória e/ou anatômica, podendo ser de forma 

total ou parcial. O que define a forma da lesão é como o trauma acomete os elementos 

neuronais dentro do canal vertebral. Conforme o nível que a medula foi lesionada, o indivíduo 

se tornará paraplégico ou tetraplégico.  

Quando ocorre a paraplegia, se preserva a função dos membros superiores, mas 

dependendo do nível da lesão podem estar comprometidos as funções do tronco, órgãos 

pélvicos e membros inferiores (O’ SULLIVAN e SCHIMITZ, 1993). 

As causas da lesão medular são de origem traumática, quando relacionadas a traumas 

ocasionados por acidentes automobilísticos, quedas ou por acidentes com armas de fogo. As 

lesões medulares não traumáticas são ocasionadas por doenças, principalmente por processos 

tumorais.  

O mais preocupante é o fato das lesões medulares traumáticas ocorrerem em pessoas 

entre 15 e 40 anos de idade, na maioria homens. Conforme Santiago; Barbosa; Guerra e Melo 

(2012, p. 138): 
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  [...] os homens jovens e solteiros são o grupo mais afetado, tendo como 

causa mais comum a lesão traumática, por acidentes de trânsito e projétil de 

arma de fogo. Estudos mostram que a lesão medular, por comprometer 

estruturas e funções orgânicas, pode afetar o desempenho em atividades de 

vida diária (AVDs) e comprometer aspectos da qualidade de vida desses 

indivíduos, principalmente ligados à saúde física, psicossocial e ao acesso 

aos diversos ambientes. 

 

De acordo com o exposto anteriormente esses jovens deixam de contribuir 

produtivamente para a vida em sociedade, pois necessitam interromper suas atividades 

profissionais.  

Em estudo transversal feito por Santiago et al. (2012) com 48 homens com lesão 

medular traumática, residentes em Natal – RN, as variáveis clínicas estão definidas na tabela 

01 abaixo: 

Tabela 4 - Distribuição dos homens com lesão medular traumática 

 

VARIÁVEIS 

 

 

Nº 

 

% 

 Acidente de carro 7 14,6 

Acidente de moto 8 16,7 

Mergulho em águas rasas 8 16,7 

Arma de fogo 21 43,8 

Quedas 4 8,3 

 

SEQUELA DA LESÃO 

 

Nº 

 

% 

Paraplegia 32 66,7 

Tetraplegia 16 33,3 

       Fonte: Santiago et al. (2012) 

 

A tabela anterior demonstra, de acordo com os aspectos clínicos, que grande parte dos 

homens entrevistados na pesquisa sofreu lesão por projétil de arma de fogo, seguido por 

acidente de moto e mergulho em águas rasas. A incidência maior é de paraplegia. 

O estudo em questão mostrou, ainda, que apenas 12,6% desses homens retornaram ao 

trabalho após a lesão, contraditoriamente ao estudo realizado no Paraná, em que 32% 

retornaram para trabalhar (SANTIAGO et al., 2012). 

Essa característica justifica a pesquisa em relação ao dispositivo móvel acoplado à 

cadeira de rodas, pois possibilitará que estas pessoas acometidas por paraplegia, a partir do 
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momento que poderão exercer uma atividade laboral, tornem-se produtivas. 

Ao buscar um trabalho esses indivíduos têm a seu favor Leis e normas que podem viabilizar a 

atividade laboral e uma melhor qualidade de vida. 

2.3 Legislação no ambiente de trabalho: um percurso histórico 

A integração social do deficiente é tema utilizado com frequência na literatura 

especializada brasileira, na área da reabilitação profissional. Figura como um dos principais 

objetivos na maioria dos estatutos e regulamentos das instituições e entidades prestativas de 

serviços ao deficiente. Encontra-se prevista e amparada legalmente, como direito, na 

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, na Lei Federal nº 7.853/1989, que trata 

dos Direitos das Pessoas Deficientes e em grande parte das Leis Orgânicas dos Municípios.  

A Convenção nº 159/1983 da OIT – Organização Internacional do Trabalho, ratificada 

no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 51/1989, artigo 11º, conceitua o deficiente como: "todo 

indivíduo cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no 

mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou 

mental devidamente reconhecida". O conceito ressalta o caráter funcional das deficiências 

físicas ou sensoriais, ficando estabelecido nesta Convenção que os países signatários tem o 

dever de se engajarem em atividades que permitam a integração do deficiente. Ainda, que se 

forneça a este, instrumentos que viabilizem o exercício das atividades profissionais. Esse 

aspecto possibilita que as deficiências, consideradas limitações de caráter instrumental, sejam 

suplementadas por intermédio de instrumentos, próteses e adaptações físicas, superando a 

segregação assistencial que imperava no Brasil, apesar do avanço jurídico norteado pela 

Constituição de 1988. 

A Constituição de 1988 é a primeira Carta Constitucional que enfatiza a tutela do 

deficiente no trabalho. O artigo 7°, inciso XXXI, preceitua: "proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário ou critérios de admissão do trabalhador portador1 de 

deficiência". 

Este dispositivo é de vital importância, como se vê, pois a nação brasileira assume o 

compromisso de admitir o portador de deficiência como trabalhador, desde que sua limitação 

física não seja incompatível com as atividades profissionais disponíveis. 

O artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988 determina que "a Lei 

                                                      
1Portador de deficiência: termo usado para nominar os deficientes entre os anos de 1986 e 1996, com flexões no 

feminino e no plural. O uso deste termo dava a ideia de que a deficiência era uma coisa que se portava, tendo 

sido aprovado em 13/12/2006, o uso do termo pessoa(s) com deficiência pela Assembleia Geral da ONU. 
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reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência 

e definirá os critérios de sua admissão". 

Nesse sentido, a Lei nº 8.112/1990, anuncia que a União reserve, em seus concursos, 

até 20% das vagas a portadores de deficiências, respeitado nos Estatutos Estaduais e 

Municipais, para o regime dos servidores públicos. 

Na esfera privada se institui a obrigatoriedade de reservar postos a portadores de 

deficiência, que, de acordo com a Lei nº 8.213/1991 fixa os seguintes percentuais: 

 

A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 

2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 

na seguinte proporção: - até 200 empregados 2% - de 20 I a 500 empregados 

3% -de 501 a 1000 4% -de 1001 em diante 5%. 

 

 

Entretanto, apesar do anúncio de direitos, a grande maioria dos deficientes permanece 

segregada sem participação ativa na vida da sociedade e incapacitada para o efetivo exercício 

de sua cidadania. 

Na tentativa de compreender o fenômeno, tem-se atribuído o descompromisso do 

Poder Público. O enfoque etológico, ao abranger a unidade biopsicossocial do homem busca 

no materialismo histórico-dialético, a análise desse processo.  

O homem existe num contexto regulamentado por normas e regras provenientes do 

sistema de valores criado a partir das relações de produção vigentes em cada momento 

histórico. Nesse contexto das relações de produção se avalia quem "vale" e quem "não vale" 

no sistema. Esta avaliação se associa a características de determinados indivíduos e grupos 

sociais, expandindo-se nos setores sociais, constituindo um sistema de valores e significados 

que norteia a construção de concepções e a própria avaliação social que se faz destes 

indivíduos.  

Assim, este processo se reproduz no âmbito das relações sociais e o indivíduo, através 

de sua atividade, mediada pelo conjunto simbólico que permeia suas relações sociais, 

transforma-a segundo suas intenções e seus objetivos (instrumento) e sendo por ela 

transformado (produto).  

Desta forma, como um ser biologicamente cultural, constrói sua própria história e a da 

humanidade.  

Então, o movimento pela integração do deficiente no mercado de trabalho é um 

produto de nossa história. Entretanto, precisamos apreender o significado real dessa 
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integração para efetivá-lo como instrumento de transformação social. 

Para apreender essa realidade de integração social do deficiente e compreender o 

presente, necessitamos abordar o passado. Apresentaremos, resumidamente, uma reflexão 

sócia histórica sobre a integração social do deficiente, atrelada à análise da concepção de 

deficiência vigente em cada momento histórico. 

Na Antiguidade, as atividades econômicas eram representadas pela agricultura, pela 

pecuária e pelo artesanato. A terra e o rebanho eram de posse dos membros da classe da 

nobreza. A produção era realizada por indivíduos economicamente dependentes, subordinados 

aos donos dos bens. 

Conforme a concepção dos ideais aristotélicos de eugenia e perfeição, "Homem" era o 

senhor. Os demais indivíduos, não-senhores, eram sub-humanos. Desta forma, valores sociais 

eram atribuídos aos senhores, enquanto que aos não senhores não cabiam atribuição de valor.  

Nessa época, a deficiência não existia enquanto problema, sendo as crianças 

portadoras de deficiências físicas, abandonadas ao relento (ARANHA, 1979; PESSOTTI, 

1984). 

Na Idade Média, a sociedade se estrutura em feudos, mantendo as atividades 

econômicas da antiguidade. O advento do Cristianismo veio influenciar o desenvolvimento da 

visão abstrata de homem, como ser racional, criação e manifestação de Deus. Assim, a 

organização sociopolítica mudou sua configuração para nobreza, clero e os servos 

responsáveis pela produção. Em função da disseminação dessas ideias cristãs, o diferente não 

produtivo adquire status humano, não se fazendo aceitável sua exterminação. Gradativamente, 

sua custódia e cuidados passaram a ser assumidos pela família e Igreja. 

Caracterizada como fenômeno metafísico e espiritual, a deficiência foi atribuída ora a 

desígnios divinos, ora à possessão do demônio, com intolerância e punição por parte da 

sociedade, pois estes eram aprisionados, torturados, açoitados e submetidos a outros castigos 

perversos. 

No final do século XV, início da Revolução Burguesa, transforma-se o modo clerical 

de ver o homem e a sociedade, trazendo a mudança no sistema de produção, representada pelo 

capitalismo mercantil. Inicia-se a formação dos Estados Modernos, com uma nova divisão 

social do trabalho, com estabelecimento de contratos de trabalho entre os donos dos meios de 

produção e os operários, que passaram a vender sua força de trabalho. 

Com o passar dos séculos fortalece-se o modo de produção capitalista, através de 

mudanças para o capitalismo comercial. Apesar de permanecer a visão abstrata de homem, 

filosofia da essência, começava a ser questionado o problema da individualidade e do 
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desenvolvimento do homem (SUCHODOLSKI, 1978). Daí em diante, os indivíduos passam a 

ser concebidos como diferentes, desiguais, sem direitos a privilégios produtivos e 

mantenedores do sistema.  

Durante o século XIX, o modo de produção capitalista se fortalece, mantendo o 

sistema de valores e normas sociais, tornando necessária a formação de cidadãos produtivos. 

No século XX, o capitalismo moderno caracteriza-se pela existência dos grandes 

capitalistas, detentores do poder e definidores da força de trabalho para alcançar os objetivos 

de aumento do capital. Em sendo assim, a população excedente permanece marginalizada, 

sem contar com oportunidades reais de mudança.  

A questão da integração social do deficiente surge neste contexto, especialmente após 

as duas grandes guerras (BRADLEY e RUBIN, 1978). A Primeira Guerra Mundial impôs 

pressão à necessidade da reabilitação, pois os soldados feridos necessitavam treinamento e 

assistência para assumir uma ocupação. Durante a Segunda Guerra Mundial, durante o 

período de escassez de mão de obra foram criadas inúmeras oportunidades de emprego para o 

deficiente. Fortaleceu-se a convicção de que as pessoas deficientes podiam trabalhar e ter voz 

ativa na sociedade.  

Na década de 1960 a guerra do Vietnã foi responsável pelo aumento de deficientes 

com comprometimentos físicos, e problemas graves de readaptação social ao retornar da 

guerra, devido aos efeitos emocionais. O estigma do isolamento dos deficientes tornou-se tão 

grave que levou à reação social, através dos movimentos de defesa dos direitos das minorias, 

os deficientes. 

Esse momento histórico produziu um "conjunto de ideias que refletem as necessidades 

sociais e aspirações de indivíduos atípicos na sociedade" (BRADDOCK, 1977, p. 4). No ano 

de 1973, a Associação Americana Nacional para Cidadãos Retardados referiu-se à 

normalização como ajuda ao deficiente, no sentido de garantir as condições de existência o 

mais próximas possível do normal, tornando-lhes disponíveis os padrões e as condições da 

vida cotidiana em sociedade.  

A esse respeito Sena, Delgado e Nunes, (2010, p. 54) afirmam que: 

 

A Inclusão social sugere uma ação que combate a exclusão social. Esta 

última geralmente associada a pessoas de classe social mais baixa, nível 

educacional mínimo, portadoras de deficiência física e mental, idosos ou 

minorias raciais entre outras que não têm acesso a várias oportunidades. Em 

outras palavras, a inclusão social visa oferecer aos mais necessitados 

oportunidades de participarem da distribuição de renda do País, dentro de um 

sistema que beneficie a todos e não somente uma camada da sociedade. 
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Ainda, associam o conceito de democracia contemporânea à inclusão social, pois: 

A sociedade democrática é – e tem de ser – uma sociedade includente. A 

incorporação de todas as pessoas, independentemente de sua origem, poder e 

riqueza, à estrutura e à dinâmica do sistema político, econômico, social, e 

cultural, ainda que desempenhando papéis distintos, é nuclear à ideia e à 

prática da Democracia; 

No plano da vida econômica e da vida social, essa incorporação tem de se 

materializar por meio de políticas públicas e normas jurídicas, em face de ser 

o capitalismo incapaz, pelo exercício e dinâmica de suas meras forças de 

mercado, de realizar semelhante processo inclusivo; 

Na sociedade contemporânea a vasta maioria das pessoas vive de 

rendimentos propiciados por seu trabalho. Nessa medida, a ordem jurídica 

trabalhista de cada sociedade e de cada Estado pode cumprir, se bem 

estruturada, a função decisiva de realizar social e economicamente a 

democracia, concretizando, em boa medida, seu objetivo de permanente 

inclusão das correspondentes populações (SENA, DELGADO E NUNES, 

2010, p. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


