
O DEFICIENTE FÍSICO NA FILATELIA
PARTE XII – O CADEIRANTE E A CADEIRA DE RODAS

Acredita-se  que  os  antigos  egípcios  foram  os
primeiros a utilizarem a cadeira de rodas, como uma
espécie de carrinho de mão para transportar pessoas,
entretanto  em  alguns  objetos  gregos  há  gravuras
feitas em torno do século IV a.C. mostrando Hefesto,
deus  grego  da  Metalurgia,  o  ferreiro  dos  deuses,
utilizando-se de uma cadeira de rodas. Hefesto era
adorado por artesões e metalúrgicos e era conhecido
entre  os  romanos  por  ser  o  deus  dos  vulcões.  Na
ilustração observa-se Hefesto acomodado sobre uma
cadeira  de  rodas  com  aros  e  dois  cisnes  para
movimentá-la. Existem gravuras chinesas de 535 dC
mostrando cadeira de rodas.

Avançando no tempo destacou-se a cadeira usada pelo
Rei  Felipe  II  de  Espanha,  em 1595,  uma  cadeira  de
rodas que atendia a todas as necessidades do monarca,
como inclinação, descanso para os pés e que modifica-
se para leito temporário de repouso. Felipe II sofria de
“gota”,  caracterizada  por  dores  articulares,  pior  nos
dedos  dos  pés,  também conhecida  como doença  dos
ricos, já que ocorre por excesso de ingestão de carnes e
peixes.

Em 1655 o relojoeiro paraplégico Stephan Farfler criou
aos 22 anos de idade um modelo do tipo triciclo. Além
de confortável era movimentado pelo próprio usuário,
que  utilizava  os  dois  braços  e  não  precisava  de
qualquer ajuda em terreno plano sem barreiras.

A  cadeira  de  rodas  começou  a  adquirir  sua  forma
moderna no século XVIII. O inventor belga John Joseph
Merlin, inventor dos patins, criou uma cadeira de rodas

manobrável semelhante a um sedan para pessoas com gota.

Melhorias foram feitas na cadeira de rodas sedan e surgiu
o  antecessor  da  cadeira  vertical  auto-propulsionada
moderna. Esta cadeira de rodas moderna era conhecida
como Cadeira de Banho, inventada por John Dawson de
Bath, Inglaterra, foi construída com duas rodas grandes e
uma  pequena.  Era  usada  para  mover  pessoas  imóveis
para  as  águas  termais  e  era  muito  mais  manobrável
superando  todos  os  outros  modelo  no  início  do  século
XIX.

Em  1933  o  norte-americano  Herbert  Austin  Everest
encomendou uma cadeira de rodas que poderia ser levada



num automóvel, tornando-as mais versáteis. O engenheiro H.C. Jennings construiu para
ele  a  primeira  cadeira  de  rodas  dobrável.  Jennings  e  Everest  fundariam a  Everest  &
Jennings, uma empresa de cadeiras de rodas que dominaria o mercado por muitos anos.
Esse  modelo,  devidamente  patenteado  como muitos  outros  modelos,  foi  utilizado  por
décadas, com a marca Everest/Jennings, antes que outros surgissem no mercado.

A cadeira de rodas passaria por muitas modificações ao longo da história. A ascensão do
automóvel levou à criação de cadeiras de rodas compactas. Melhores serviços médicos e
melhor compreensão das deficiências também levariam a novas inovações.

Uma  das  figuras  mais  famosas  e  importantes  que  usava
cadeira  de rodas  foi  Franklin  Delano Roosevelt  presidente
dos Estados Unidos de 1933 a 1945, vítima da poliomielite
em 1921. Enquanto tentava se recuperar fundou um centro
de tratamento em Warm Springs, na Geórgia, para pessoas
com poliomielite. Evitava ser visto em público ou fotografado
utilizando sua cadeira de rodas, mas não a dispensava em
momentos especiais. 

Adaptações indispensáveis foram criadas em todas as partes do
mundo para tornar as cadeiras de rodas ágeis e seguras para o
uso  em  casa,  nas  ruas  ou  no  trabalho,  bem  como  em
determinados esportes,  tais como as corridas e maratonas, o
basquetebol  e  o  tênis  em  cadeiras  de  rodas.  Há  modelos
surpreendentes nesse campo, muito leves, com eixos especiais e
muito  menor  proximidade  do  solo.  Montagens  com  motor
elétrico especiais levam o cadeirante de um andar a outro da
casa.

A  invenção  da  cadeira  de  rodas  permitiu  aos  pacientes
necessitados uma inclusão e liberdades maiores na sociedade,
tornando-os cada vez mais ativos e produtivos.



Clique no QR Code ao lado e leia reportagem da BBC News Brasil
sobra pesquisa de cadeira de rodas movida a impulso cerebral.
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