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Sobre 
deficiência e 
inclusão
Análise de textos sobre inclusão a partir de entrevistas 
com três homens deficientes

Para visualização aos vídeos acesse pelo link abaixo:

https://indd.adobe.com/view/f3385dbc-57f1-4204-86e7-9e47c8feb07a
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Esta apresentação foi desenvolvida como resultado da 
disciplina Design de Interação do Programa de Pós-
Gratuação em Tecnologia e Sociedade da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná.

Foram realizadas três entrevistas com pessoas 
deficientes com situações diferentes. Leonardo 
Rodrigues da Silva é tetraplégico, Carlos Augusto Rolim 
possui baixa acuidade visual, e Cesar Luiz Marinelli 
teve paralisia cerebral.

As entrevistas foram realizadas por vídeochamadas, 
e conduzidas a partir de um roteiro semiestruturado 
de perguntas baseadas em trechos do livro O que é 
deficiência, de Débora Diniz.

Nesta apresentação são realizadas relações entre 
recortes do texto e trechos das entrevistas.

Do que se 
trata?
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O que é 
deficiência?

“O corpo com deficiência somente se delineia quando 
contrastado com uma representação de o que seria o 
corpo sem deficiência. Ao contrário do que se imagina, 
não há como descrever um corpo com deficiência 
como anormal”. (DINIZ. 2007, p.04)
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O que é 
inclusão?

“O corpo com deficiência somente se delineia quando 
contrastado com uma representação de o que seria o 
corpo sem deficiência. Ao contrário do que se imagina, 
não há como descrever um corpo com deficiência 
como anormal”. (DINIZ. 2007, p.04)

Leonardo Rodrigues da Silva - Lesão medular ocasionada por acidente
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In controversies about technology and society, there 
is no idea more provocative than the notion that 
technical things have political qualities. At issue is 
the claim that the machines, structures, and systems 
of modern material culture can be accurately judged 
not only for their contributions of efficiency and 
productivity, not merely for their positive and negative 
environmental side effects, but also for the ways in 
which they can embody specific forms of power and 
authority. (WINNER. 1980, p.121)

Sociedade 
preparada?
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O Estado oferece benefícios de impostos aos cegos, 
mas não a outros deficientes; benefícios de transporte 
àqueles que não podem andar, mas não para aqueles 
que podem; maiores benefícios financeiros para 
aqueles que sofreram acidentes no trabalho do que 
para aqueles com lesões congênitas. Isto não é sem 
intenções, mas uma tática deliberada que o Estado 
desenvolveu para lidar com outros grupos e a qual 
pode ser resumida na regra “dividir para governar”. 
(OLIVER e BARNES apud DINIZ. 2007, p.17)

Educação 
preparada?
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Carlos Augusto Rolim - Baixa acuidade visual
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O lema de uma das mais importantes organizações 
britânicas de deficientes - “o direito ao trabalho é um 
direito humano fundamental” - é exemplar para se 
compreender as pretensões dos primeiros teóricos 
e representantes dos movimentos sociais: incluir o 
deficiente no projeto social do trabalho produtivo. 
(DINIZ. 2007, p.28)

Empresas 
preparadas?
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A afirmação de que, em uma sociedade sem barreiras, 
os deficientes experimentariam a independência foi 
a bandeira política que representou os interesses dos 
deficientes físicos organizadores da Upias. No entanto, 
as teóricas feministas do cuidado consideraram 
também os interesses de outros grupos de deficientes: 
aqueles para quem a garantia do cuidado era a 
principal demanda por justiça. Reconhecer que a 
necessidade do cuidado também é uma demanda 
dos deficientes foi incômodo para a primeira geração 
de teóricos do modelo social, em especial porque tal 
reconhecimento era requerido pelas cuidadoras dos 
deficientes. (DINIZ. 2007, p.29-30)

Deficiências 
no plural?
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Cesar Luiz Marinelli - Paralisia cerebral
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Quer saber 
mais?


