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Prefácio

Ao ser pautada para fazer uma matéria no Jornal A Tarde
em 2005, abordando as dificuldades enfrentadas pelas pessoas
com necessidades especiais no processo de inclusão educacio-
nal, tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Drª. Lília Ma-
ria de Azevedo Moreira e ouvi da pesquisadora a seguinte decla-
ração:

Apesar dos avanços significativos que estamos tendo no
movimento inclusivo, não podemos esquecer que, assim
como nas pessoas sem deficiência, a implementação de
programas educacionais que visam o desenvolvimento in-
tegral das pessoas com de necessidades especiais não pode
excluir a educação sexual.

Esta análise da professora mudou o rumo de minha repor-
tagem. Inicialmente, a proposta era fazer apenas uma matéria
para o caderno de cidade, mas a partir de então decidimos ampli-
ar o debate e levar o assunto à seção de ciência e saúde, chama-
do Observatório, publicada semanalmente pelo referido jornal. A
grande repercussão na época provou que acertamos na esco-
lha.

E pudemos verificar isso porque tais palavras não estavam
empregadas apenas no discurso de alguém que pesquisa e tra-
balha com o assunto desde 1986, mas se refletem também no
relato de familiares e educadores que convivem com os pessoas
com necessidades especiais.

educação sexual LILIA.pmd 12/08/2011, 17:2113



14

que o sexo e a sexualidade são atributos restritos a indivíduos
adultos e ditos “saudáveis”.

Se falar sobre sexo traz, muitas vezes, constrangimento e
discriminação, quando o tema passa a ser a sexualidade em um
portador de necessidade especial, esses sentimentos são intensi-
ficados, na maioria dos casos, através da repressão, silêncio e do
próprio preconceito.

Deste modo, ignorar a sexualidade da pessoa com deficiên-
cia intelectual, para alguns, ainda é mais fácil do que reconhecê-
los como pessoas sexuadas e que, assim como tantos outros,
têm desejos que não podem e não devem ser reprimidos.

É esse importante e necessário assunto que a professora
Lília e sua equipe tratam no livro “ Algumas abordagens sobre a
educação sexual na deficiência intelectual “. A publicação, que já
está em sua 3ª edição, é resultado de estudos realizados com
pais, deficientes intelectuais e profissionais nos quais buscou-se
identificar aspectos da sexualidade em adolescentes com defici-
ência intelectual.

Nele, a autora, com a autoridade de professora titular de
Genética Humana do Instituto de Biologia na Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), traz o leitor para uma realidade que, seja por
desconhecimento ou por preconceito, muitos não querem ver: o
desenvolvimento intelectual e anatômico nem sempre é compro-
metido na pessoa com deficiência intelectual, que é sexuada, atua
e percebe a sua sexualidade que deve ser respeitada.

Por meio de uma linguagem clara e bastante didática, a pro-
fessora fala sobre a educação sexual como ação inclusiva, do
papel dos pais e educadores nesse processo e das possíveis con-
seqüências da repressão sexual nestes indivíduos, entre elas, a

Nas entrevistas realizadas para a produção da matéria,
publicada na edição do dia 6 de outubro de 2005, pude perceber
que muitos acreditam na falsa idéia imposta pela sociedade de
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redução das possibilidades dele se tornar um ser psiquicamente
integral.

Além disso, traz ainda um programa educacional que utiliza
atividades de relaxamento, dinâmicas de grupo e oficinas de edu-
cação com as orientações e cuidados que se deve ter para que o
deficiente mental tenha uma vida sexual saudável.

A relevância do trabalho da pesquisadora e da publicação
desta 3ª edição se torna ainda mais evidente quando sabemos
que a deficiência intelectual é um distúrbio de desenvolvimento
freqüente, atingindo mais de dois milhões de brasileiros.

Este livro é uma contribuição fundamental na luta pela
conscientização dos direitos das pessoas com deficiência intelec-
tual. E é, com certeza, não só um guia para pais e educadores,
mas um trabalho para ser lido com prazer por todos aqueles que
se interessam e respeitam a vida humana.

Salvador, 18 de Fevereiro de 2007

Fabiana Mascarenhas
Jornalista
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