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INTRODUÇÃO

O tema escolhido é de grande relevância, uma vez que existem poucos
livros e artigos que falem sobre a sexualidade dos diferentes tipos de deficiência.
Como qualquer outro ser humano aqueles que são portadores de deficiência
têm direito e necessidade de manter uma vida sexual. Porém, com esse tema tão
pouco esclarecido surge o interesse em saber se os pais desses portadores conhe-
cem as possibilidades e as restrições destes no que se refere à sexualidade.

Diferente da sexualidade dos adolescentes tidos como normais, a sexuali-
dade dos deficientes não é um tema esclarecido nas salas de aula e nem é
comumente tido como assunto de debates ou palestras. A intenção desse traba-
lho é de conhecer as diferenças e as semelhanças da vida sexual de portadores de
diferentes deficiências através do relato dos pais.

A história da humanidade, assim como a história dos deficientes, varia de
cultura para cultura, refletindo crenças, valores e ideologias que, materializadas
em práticas sociais, estabelecem modos diferenciados de relacionamentos entre
deficientes e não-deficientes (TOLEDO, 2000).

Numa perspectiva histórico-cultural, a família tende a imprimir, geralmente,
aos portadores de deficiências, a ideia de que são incapazes, inábeis, inseguros e
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assim vão sendo “educados” para serem indefesos, dependentes e até considerados
por alguns como assexuados e desinteressantes (TOLEDO, 2000).

O desejo e as descobertas da sexualidade são sinais de saúde. Mas quando o
adolescente com deficiência começa a sair, conhecer pessoas, namorar e buscar
uma vida sexual ativa, a família perde o controle sobre suas atividades, o que pode
gerar medo de que ele seja rejeitado ou até mesmo abusado sexualmente. Com o
intuito de proteger os filhos com deficiência, os pais costumam tratá-los como
eternas crianças, negando assim o seu direito à sexualidade (TOLEDO, 2000).

A capacidade de manifestar e sentir amor constitui a essência básica da
sexualidade. Demonstrações de ternura, simpatia e atração exprimem amor e
afeto e revelam a natureza do indivíduo com ser sexuado (TOLEDO, 2000).

Em geral, pessoas com deficiência são privadas de orientação sexual e é
essa desinformação geral que estimula o preconceito e restringe o direito dessas
pessoas ao exercício de uma vida sexual livre, plena e satisfatória. Na adolescên-
cia, as pessoas com deficiência anseiam pelo estabelecimento de uma relação
amorosa, afetiva e sexual, uma vez que estão expostas às mesmas normas sociais
que as não-deficientes (BORTOLOZZI; ARANHA, 2005).

Portanto, o objetivo deste artigo é analisar as diferenças e semelhanças da
sexualidade dos portadores de diferentes deficiências.

A FAMÍLIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Inquestionavelmente, a entidade familiar tem uma importância signifi-
cativa para a formação de todo e qualquer cidadão. Sendo o indivíduo portador
de necessidade especial, essa importância ganha relevância, na medida em que
o deficiente estrutura-se emocionalmente a partir de um bom relacionamento
familiar, o que lhe possibilita o caminho para a integração social (BOLONHINI
JUNIOR, 2004).

Para que possa existir uma boa relação da família com o portador de
necessidade especial faz-se necessário que haja uma aceitação da deficiência por
parte da família e por parte do próprio portador; conhecimento da família sobre
os limites e potencialidades do deficiente e de sua possibilidade de integração
social; conhecimento dos direitos do portador de necessidade especial para que
o cidadão deficiente possa ser devidamente orientado, sobretudo, na infância e
adolescência, e exigir o cumprimento das normas (BOLONHINI JUNIOR,
2004).
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Os não-deficientes têm dificuldades para compreender o que é ser defici-
ente. A cegueira, a surdez, ou a deficiência física podem ser simuladas, mas para
os não-deficientes continua havendo uma armazenagem de memórias visuais,
auditivas e motoras que oferecem um background rico de informações recupe-
ráveis, não disponíveis para os deficientes (KIRK; GALLAGHER, 1996).

A maioria dos pais que têm filhos deficientes enfrenta duas crises princi-
pais. A primeira é um tipo de morte simbólica da criança que supostamente
deveria ter nascido. Quando a mulher engravida alguns pais tendem a projetar
como será o seu filho e o tipo de vida que este levará. Os pais querem que seus
filhos sejam pessoas bem-sucedidas com uma segurança financeira e alguns po-
dem ter esperanças que o filho os ajudará quando envelhecerem. Os pais que
são encaminhados para um pediatra para ouvirem o diagnóstico de seus filhos
como deficiente, deparam-se com a morte simbólica daquela criança com que
sonharam, tendo frustrados assim os seus anseios e aspirações (KIRK;
GALLAGHER, 1996).

A segunda crise envolve o problema de providenciar os cuidados diários
para o filho. É frequentemente muito difícil alimentar, vestir e colocar na cama
uma criança com paralisia cerebral, por exemplo (KIRK; GALLACHER, 1996).

“A expressão portador de necessidade especial abrange um grande núme-
ro de situações que envolvem anomalias físicas, psíquicas, fisiológicas, muitas
vezes de difícil caracterização.” (BOLONHINI JUNIOR, 2004, p. 18). Ser
portador de deficiência não implica necessariamente ter uma anomalia física
visível, como a falta de um membro ou ter uma cegueira absoluta. Em muitos
casos a deficiência é apenas caracterizada por uma perícia médica. (BOLONHINI
JUNIOR, 2004).

É necessário ressaltar que existem diferenças entre os termos deficiência,
deficiência permanente e incapacidade. Deficiência é toda perda ou anormali-
dade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera
incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado
normal para o ser humano; Deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se
estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recupe-
ração ou probabilidade de que se altere apesar de novos tratamentos cada vez
mais eficientes; Incapacidade é uma redução acentuada e afetiva da capacidade
de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, recursos
especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber e transmitir
informações essenciais para o bom desenvolvimento da sua vida social
(BOLONHINI JUNIOR, 2004).
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Tendo em vista as diferenças sobre o termo deficiência, devem-se apontar
as suas classificações. Estruturadas da seguinte forma. Conforme Bolonhini Junior
(2004):

Deficiência Mental: é o nome dado à caracterização dos problemas que
ocorrem no cérebro, e leva a um baixo rendimento cognitivo, mas que não
afetam outras regiões ou áreas cerebrais.

Deficiência Visual: refere-se a uma situação irreversível de diminuição da
resposta visual, em virtude de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após
tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. A diminuição
da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, profunda.

Deficiência Auditiva: é a perda parcial ou total da audição sonora, varian-
do em graus e níveis; de 25 a 40 decibéis (db), surdez leve; de 41 a 55 db,
surdez moderada; de 56 a 70 db, surdez acentuada; de 71 a 90 db, surdez
severa; acima de 91 db, surdez profunda.

Deficiência Física: é a alteração completa ou parcial de um ou mais seg-
mentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física.

SEXUALIDADE PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

Autores têm defendido que toda pessoa com deficiência é uma pessoa
íntegra na sua sexualidade. Isto é, independentemente das possíveis limitações
e complicações que possam ocorrer na manifestação sexual, ninguém torna-se
assexuado em função de uma incapacidade física, sensorial ou mental (BLACK-
BURN, 2002; BUSCAGLIA,1997 apud MAIA; ARANHA, 2005).

Para Chauí, Guimarães e Nunes (1985; 1995; 1987 apud MAIA; ARA-
NHA, 2005, p. 103) entende-se por sexualidade;

[...] um conjunto de concepções e valores que envolvem a

intencionalidade humana e a expressão afetiva de cunho social e
histórico. A sexualidade envolve, então, uma amplitude de con-

dutas humanas, para além de sua genitalidade e não deve ser

entendida, exclusivamente, como sinônimo de sexo, relação se-
xual, orgasmo, órgãos sexuais, mas sim, na sua dimensão ampla

e cultural que abrange diferentes aspectos como o amor, relacio-

namentos afetivos e sexuais, a sensualidade, o erotismo e o pra-
zer, a expressão da identidade e dos papéis sexuais.
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Sendo assim, uma pessoa não pode ser considerada assexuada, pois a se-
xualidade é inerente ao ser social (BORTOLOZZI; ARANHA, 2005). Há duas
décadas, a literatura vem apontando a sexualidade do deficiente como angelical,
infantil ou como agressiva e incontrolável. Nesse sentido os deficientes são vis-
tos sob duas premissas: os de anjos, quando a sexualidade é reprimida e não
manifesta e os de feras, quando é expressa explícita e inadequadamente. Porém
nesses dois casos há uma percepção distorcida sobre a vida afetiva e sexual des-
sas pessoas (PINHEIRO; LEAL, 2005).

Ao falar do tema sexualidade e deficiências, o mais importante é lembrar
que ter vontades e desejos são coisas comuns a todo o ser humano, bem como
suas necessidades de satisfação. A atividade sexual pode ser vista como uma
forma de busca por segurança e proteção, ou seja, estabilidade e que a conduta
sexual do indivíduo é o resultado da interação de aspectos biológicos, psicológi-
cos e sociais (SCHLIEMANN, 2005).

É importante salientar ainda que a sexualidade envolve não apenas a con-
duta sexual do indivíduo, o ato sexual e a reprodução, mas também, tudo aqui-
lo que remete às situações que nos proporcionam prazer, como os afetos, dese-
jos, a nossa relação com o próprio corpo, as relações interpessoais, bem como o
papel sexual que a pessoa exerce (SCHLIEMANN, 2005).

Para uma pessoa com deficiência, a descoberta do corpo e do prazer em
manipulá-lo pode ocorrer tardiamente. Na puberdade quando o corpo já está
desenvolvido, os deficientes podem manifestar inadequadamente as condutas
sobre seu corpo e como manipulá-lo por falta de aprendizado, o que pode levá-
los à ansiedade e a sofrer repressões sociais. Com o avanço da idade a socializa-
ção e a interação com outras pessoas podem ficar ainda mais restrita e limitada
ao ambiente familiar e da escola (MAIA; ARANHA, 2005).

Ao pensar-se que a sexualidade no deficiente não existe, proíbem-se mani-
festações normais e necessárias ao seu desenvolvimento, na medida em que é no
processo interativo com os outros, particularmente com os pais e técnicos, com
quem por vezes os deficientes passam a maior parte do seu dia, que se constrói o
seu desenvolvimento psicossexual e que se definem os seus sentimentos, atitudes
e valores face à sexualidade e ao relacionamento interpessoal em geral. Neste
sentido, reprimir ou ignorar a sua expressão seria dificultar o seu crescimento e o
seu desenvolvimento enquanto pessoas (PINHEIRO; LEAL, 2005).

Para que os deficientes tenham uma sexualidade adequada e prazerosa
faz-se necessário à elaboração e a aplicação de estratégias educacionais eficazes,
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que proporcionem uma expressão saudável da sexualidade para que esta não
seja encarada como diferente ou patológica (SCHLIEMANN, 2005).

Em geral, pessoas com deficiências são privadas de orientação

sexual e é essa desinformação geral que estimula o preconceito e

restringe o direito dessas pessoas ao exercício de uma vida sexual
livre, plena e satisfatória. Para que se atinjam os objetivos edu-

cacionais da orientação sexual é importante a utilização de re-

cursos específicos e adaptados a diferentes limitações
(ANDERSON; KITCHIN, 2000 apud MAIA; ARANHA, 2005,

p. 104).

Toda criança com deficiência deve ser orientada para que quando chegue
ao período adolescente, já tenha informações sobre seu corpo e sobre as mudan-
ças que nele ocorrerão, pois isso pode ajudá-la a se envolver, na idade adulta, em
relacionamentos saudáveis. A orientação dos pais e da escola é extremamente
importante para garantir o treinamento de habilidades sociais e sexuais (PI-
NHEIRO; LEAL, 2005).

CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo foi analisar as diferenças e semelhanças da sexua-
lidade dos portadores de diferentes deficiências. Como já fora citado na funda-
mentação teórica a entidade familiar tem uma importância significativa para a
formação de todo e qualquer cidadão. Sendo o indivíduo portador de necessida-
de especial, essa importância ganha relevância, na medida em que o deficiente
estrutura-se emocionalmente a partir de um bom relacionamento familiar, o
que lhe possibilita o caminho para a integração social.

Toda pessoa com deficiência é uma pessoa íntegra na sua sexualidade. É
necessário que os pais de portadores de necessidades especiais não rotulem seus
filhos como incapazes ou imaturos. Com uma equipe profissional adequada faz-
se necessário à elaboração de estratégias educacionais eficazes que ajudem na
expressão sexual de cada deficiente.

Este assunto é pouco debatido nos consultórios médicos, nas casas de
apoio, nas escolas, nas instituições e nas famílias. A sexualidade dos portadores
de necessidades especiais precisa ser mais discutida para que assim os pais te-
nham maiores orientações e informações sobre a sexualidade humana, esclare-
cendo e orientando seus filhos de maneira saudável.
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