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Resumo Os acontecimentos atuais, as políticas, as tendências jurídicas, o conhecimento científico e 

os projetos sociais formam um espectro de possibilidades frente à problemática das deficiências. Estas 

se manifestam sob diversas formas e apresentam uma variedade de entendimentos e conceitos 

divergentes. Os dados disponíveis refletem as modificações frente ao conceito: de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003), a prevalência de pessoas com deficiência no mundo 

inteiro é de 10% em média, mas o banco de dados da Organização das Nações Unidas (ONU) que 

compila as estatísticas de diferentes países menciona números que vão de 0,3% (na Tailândia) a 20% 

(na Nova Zelândia). Estes exemplos mostram a dificuldade de se mensurar e delimitar o conceito de 

deficiência, não existindo uma definição única. Na educação especial tem sido reiterada a visão de 

que as imagens relacionadas às deficiências são determinantes das atitudes e práticas do grupo social 

(AMARAL, 1998). Corroborando, Omote (1994, p.67) afirma que nas caracterizações da deficiência, 

“a questão da escolha de um critério norteador depende das forças sociais e históricas prevalecentes 

no grupo ou organização em cujo interior a diferença adquire um particular significado”. Se o estudo 

de qualquer fenômeno implica a compreensão das contingências históricas e sociais que o produzem, 

torna-se imprescindível examinar a forma como vem sendo significadas as deficiências e os 

parâmetros de normalidade para se pensar intervenções na atualidade. Nesta perspectiva os chamados 

avanços da Biotecnologia, com destaque para a Engenharia Genética, delineiam um cenário de 

significações (novas e antigas) a respeito do que seria normal/anormal, desejável/indesejável, 

abrangendo discussões tecnocientíficas que vão desde a possibilidade de se prevenir disfunções 

biológicas, passando pela busca do aperfeiçoamento da espécie; até projeções que sinalizam o 

desaparecimento das condições funcionais consideradas imperfeitas, como em casos de síndrome de 

Down, cegueira e surdez. Na contemporaneidade o controle da reprodução tem sido utilizado como 

um dispositivo de poder de domínio político da vida (AYMORÉ, 2011), que visa adequar a 

constituição biológica dos indivíduos à funcionalização do tipo idealizado de pessoas, a partir da 

intervenção tanto no indivíduo formado como na constituição biológica do embrião (PONTIN, 2007). 

Desta forma: o “mistério do surgimento de um novo indivíduo é substituído pela certeza do 

surgimento de um organismo cujas características são escolhidas externamente” (PONTIN, 2007, p. 

64). A este ensaio interessa as discussões acerca das deficiências na contemporaneidade, 



 

 

considerando para tanto, a necessidade de (re) pensarmos sobre o que vem sendo apresentado sob a 

forma de melhorias da vida do homem que, pautando-se por discursos científicos, pode estar 

contribuindo para a recorrente ordenação das diferenças/deficiências em nosso mundo. 
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