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4
O papel dos pais e dos educadores
na educação sexual da pessoa com

deficiência intelectual

No contexto social, o sexo e a sexualidade são considera-
dos atributos restritos a indivíduos adultos e saudáveis. As mani-
festações da pessoa com deficiência intelectual são
freqüentemente tidas como indesejáveis, exacerbadas ou até
inexistentes, constituindo motivo de apreensão na família ou na
escola.

Nessas pessoas, entretanto, geralmente o desenvolvimento
anatômico e fisiológico não é comprometido e, as diferenças ob-
servadas no comportamento sexual devem-se a aspectos rela-
cionados à capacidade cognitiva e adaptativa. São, portanto, pes-
soas sexuadas, que atuam e percebem a sua sexualidade dentro
da etapa de maturidade psicossocial que tenham alcançado.

A sexualidade é essencial para a vida do indivíduo e pode ser
expressa de várias maneiras, não apenas com o uso de órgãos
genitais. O olhar, o toque, o beijo e o abraço são manifestações
de sexualidade e afetividade.

Muitos problemas advindos do desenvolvimento fisiológico e
do comportamento da pessoa com deficiência intelectual podem
ser evitados pela educação sexual. Para isto, é necessário o empe-
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nho da família no sentido de educar o indivíduo para viver de acor-
do com as convenções sociais. Cabe aos pais acompanhar cada
nova etapa do desenvolvimento da criança, sem superproteção,
atendendo às necessidades de orientação e limites, colocados sem
autoritarismo, mas com firmeza e consistência.

Colocar limites é uma maneira positiva de ajudar a criança a
crescer emocionalmente, aprendendo a controlar os seus impul-
sos e a discernir o que é permitido e proibido na vida social.

As pessoas com deficiência intelectual geralmente apresen-
tam dificuldade de assimilar os limites e as regras sociais, o que
requer paciência e interesse dos pais e educadores para ajuda-
rem-nas a vencer essas dificuldades acentuadas pela falta de
amigos e pelos preconceitos sociais. Os pais que não se sentirem
seguros para tratar do assunto, devem procurar o apoio profissio-
nal, pois, de modo ideal, a educação sexual deve ser uma tarefa
integrada da família e dos educadores.

Segundo Vygotsky (1984), a aprendizagem é fundamental
para o desenvolvimento do ser humano, desde o seu nascimen-
to. A construção de novos conhecimentos é mediada pela lin-
guagem (mediação semiótica). Os educadores assumem o papel
de mediadores, possibilitando à criança a investigação do que lhe
despertou a curiosidade.

Para mediar a tarefa de orientação ou educação sexual, é
necessário que a pessoa tenha conhecimentos básicos e, princi-
palmente, se sinta confortável com o tema, de modo que possa
transmitir a idéia de sexualidade como algo agradável e gratifi-
cante, e não como uma atividade que deve ser reprimida e cen-
surada (MOREIRA, 1990).

A educação sexual na escola, do ponto de vista didático,
requer a escolha de conteúdos básicos. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) (MEC, 2000) organizam os conteúdos em 3 blo-
cos principais:
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-  Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis / AIDS.

Segundo os critérios de avaliação do PCN espera-se que o
aluno:
   -  Conheça as características e transformações de seu
      próprio corpo e do outro sexo.
    -  Aja sem descriminação na relação com as pessoas de
      ambos os sexos não depreciando atitudes e formas
      de expressão assumidas por pessoas do outro sexo.
   -  Conheça as diferenças de atribuição e expectativas
      em relação ao homem e a mulher, ao longo da
       história,em diferentes sociedades.
   -  Tenha as informações básicas e corretas sobre as
       doenças sexualmente transimissíveis e desenvolva
       atitudes de respeito e solidariedade em relação as
       pessoas portadoras do HIV ou doentes de AIDS.

  -  Corpo: matriz da sexualidade.
  -  Relações de gênero
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“Toda a pessoa tem dignidade e
valor próprio. A sexualidade faz

parte da vida de todas as pessoas.
A sexualidade inclui dimensões

biológicas, éticas, espirituais,
psicológicas e culturais. Os
indivíduos expressam sua

sexualidade de várias formas. O
exercício da sexualidade

compreende aprender o respeito
ao corpo, aos próprios

sentimentos e aos do outro.”
Fórum Nacional de Educação e Sexualidade, 1994.
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