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Aplicação do programa em
diferentes instituições especializadas

no estado da Bahia

7

Colaboração: Ana Paula P. Gomes1, Paola B. de Oliveira1, Rodrigo F. de
Oliveira1, Tereza C. C. Araújo2

Instituto Pestalozzi da Bahia

Uma dificuldade freqüente apontada na estruturação de pro-
gramas de Educação Sexual nas escolas é a falta de material didá-
tico adequado. Tendo em vista verificar a eficiência do roteiro de
trabalho representado pelas atividades deste livro, estas foram
aplicadas a alunos de escola especializada para pessoas com de-
ficiência intelectual no Instituto Pestalozzi da Bahia. Esta escola
apresenta dimensão de unidade social principal na vida dos alu-
nos, que compartilham entre si, o estigma social da deficiência.

O grupo de alunos selecionados foi caracterizado como de
classe sócio-econômica média ou média-baixa, de acordo com o
local de residência, profissão e rendimento dos familiares.

1Estudantes de Psicologia; 2Estudante de Psicologia e atriz
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Os alunos freqüentavam a instituição nos turnos matutino
ou vespertino, com atividades distribuídas em escolaridade e ofi-
cinas de treinamento profissional, com maior concentração de
uma ou outra, a depender do déficit apresentado, analisado de
acordo com os estágios de desenvolvimento de Piaget.

A conversa com os pais (Atividade 2) foi essencial para o
estabelecimento da proposta e definição dos alunos que iriam
vivenciar o programa de educação sexual. Assim, com o prévio
consentimento dos pais, participaram do programa 13 alunas e
09 alunos, dos turnos matutino e vespertino, indicados pela es-
cola.

Anteriormente às atividades didáticas e oficinas, foi feita uma
sondagem com os estudantes para avaliação do nível de conhe-
cimento sobre o sexo e a sexualidade e ajuste da programação.
Os resultados obtidos com a análise de algumas das questões
colocadas são apresentados na Tabela1.

Deve ser ressaltado que devido às diferenças na deficiência
intelectual dos estudantes, para alguns a temática não parecia ter
significado maior, sendo neste caso  necessário utilizar lingua-
gem simples e diferentes formas de comunicação.

A percepção das diferenças sexuais foi analisada através da
produção gráfica, obtida mediante solicitação do (a) entrevistador
(a), de desenho de figuras sexuadas (homem, mulher, você, pai,
mãe).

Mèridieu (1987) considera a linguagem gráfica como um
modo de expressão própria da criança. Embora o valor semiótico
das figuras seja analisado com cautela, levando em conta o con-
texto em que é elaborado, a produção de uma linguagem gráfi-
ca própria é desenvolvida em paralelo  à evolução psicomotora
da criança. A autora afirma que o grafismo começa pelo rabisco,
gesto essencialmente motor e distingue as etapas evolutivas do
grafismo infantil, de acordo com a terminologia de Luquet, na
classificação que segue:
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Realismo fortuito
Estágio iniciado em torno dos 2 anos, finalizando o período
do rabisco. A criança que começava o seu traçado sem
desejo de representação, descobre por acaso uma analogia
entre um objeto e seu traçado e, retrospectivamente, dá
um nome ao seu desenho.

Realismo fracassado
Fase iniciada geralmente entre 3 e 4 anos em que a criança,
após a descoberta da identidade forma-objeto, procura
reproduzir essa forma com fracassos e sucessos parciais .

Período entre os 4 e os 10 ou 12 anos que se caracteriza
pela criança desenhar o que sabe do objeto, utilizando
recursos como a transparência ou a representação
simultânea do objeto e do conteúdo, como exemplificada
pelo bebê desenhado em transparência dentro do ventre
materno.

Realismo visual
Ocorre por volta dos 12 anos com desenho infantil
tornando-se impregnado pelas descobertas das
perspectivas, empobrecimento do grafismo, levando às
produções adultas.

A análise da produção gráfica obtida dos alunos mostrou que
alguns jovens apresentaram grafismo rudimentar, sem tipificação
sexual (Figura 3), enquanto que outros especificaram realismo in-
telectual e até visual (Figuras 4 e 5), demonstrando a diferenciação
do grupo, independentemente da idade cronológica. Os desenhos
foram analisados, tendo em vista o conhecimento de cada aluno
e a formação do grupo, sem preocupações semiológicas.

Realismo intelectual
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Tabela 1 - Opiniões e atitudes dos alunos da escola especial sobre  assunto
relacionado à sexualidade e escolha de temas para aulas de educação sexual.  F e M:

número de indivíduos dos sexos feminino e masculino.
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Figura 3 - Uma mulher
Autor: J.C; sexo masculino

Figura 4 - Os pais
Autor: M.S.B; sexo feminino

Figura 5 - Os pais
Autor: J. J. H. sexo masculino
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As atividades foram realizadas em ambiente apropriado:
amplo, silencioso, com carpete ou esteiras para trabalho com o
corpo. Nestas atividades, a delimitação do espaço próprio, não
muito afastado dos colegas, contribuiu para o surgimento de cli-
ma de confiança mútua entre os alunos e, posteriormente, des-
tes com o (a) condutor (a) do trabalho. Quando namorados par-
ticipavam da mesma atividade, havia maior espontaneidade e in-
teresse.

A participação dos alunos foi exemplar, principalmente nas
atividades relacionadas ao corpo. Para iniciar as discussões, mui-
tas vezes era necessária a intervenção do (a) condutor (a) , seja
para colocação lógica dos princípios apresentados ou para levan-
tar questionamentos, devido à vergonha, ao medo, à ignorância
ou insegurança diante de alguns temas.

O término das atividades, com dramatização de experiênci-
as já vivenciadas (Atividade 12), proporcionou aos alunos a opor-
tunidade de dimensionar os seus conhecimentos, princípios e
preconceitos, e trabalha-los no seu meio social habitual – a esco-
la.

Ao final da programação, foi obtida excelente integração da
turma e remissão de alguns preconceitos e atitudes sexistas. Foi
também solicitado à professora,que acompanhou o grupo, uma
avaliação que é apresentada a seguir:

Resolvemos introduzir a Educação Sexual em nossa progra-
mação, porque alunos do Pestalozzi com deficiência men-
tal leve ou moderada estavam despertando para o namoro.
Para isto, tivemos a colaboração da Dra. Lília e seus estagiá-
rios.
A princípio, foi comunicado aos alunos a possibilidade de
participarem  das oficinas de Educação Sexual, com a devi-
da permissão dos pais, consultados por carta. Como já exis-
tiam namorados entre eles, foi uma grande novidade ser
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permitido falar de assuntos relacionados à sexualidade e
eles acharam muito interessante. Alguns, de início, não se
sentiam à vontade para falar sobre sexo e se inibiam muito
em responder às perguntas que lhes eram dirigidas. A dedi-
cação dos orientadores foi muito positiva; com o passar dos
dias, os encontros foram mais produtivos, pois os alunos já
faziam questão de responder e até de fazerem perguntas.
Ficaram sabendo como se comportar, os meios de preven-
ção da gravidez indesejada, entre outros temas, passando
até a dar informações a outros colegas. Sentiram tanta falta
daqueles encontros que no final do período letivo passa-
ram a cobrar o retorno dos amigos orientadores.

Profª Célia Santos Carvalho
Salvador, dezembro de 1994
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Fundação São Roque – Nazaré

A sexualidade é um tema muito discutido em escolas, na
mídia e em todos os lugares. É um aspecto da individualidade do
ser humano que sociabiliza mais do que exclui, visto que é con-
senso que o prazer é um sentimento bom. Entretanto, às vezes,
as diferenças acabam por bloquear a sexualidade como instru-
mento de socialização impedindo as pessoas de se expressarem
em algo tão intrínseco e instintivo que é a sua sexualidade.

A pessoa com deficiência, como outra qualquer, tem a sua sexu-
alidade, que se reprimida, certamente virá a explodir posteriormente,
seja na forma de masturbação constante, irritabilidade, timidez, e
outros. Fica ainda mais difícil a inclusão de um aluno com defici-
ência se houverem problemas decorrentes de uma sexualidade
reprimida. Por isso é tão importante trabalhar esse aspecto com
pessoas excluídas, principalmente com aquelas em que o  desen-
volvimento de sua sexualidade é mais uma restrição devido a
condição que apresentam.

A Atividade Curricular em Comunidade(ACC) é uma propos-
ta educativa, cultural e científica, desenvolvida por professores e
estudantes da UFBA, em parceria com grupos comunitários,
articuladora de ensino/pesquisa e sociedade. A ACC BIO 456 –
Genética e Diversidade Humana, em 2006, desenvolveu um projeto
interdisciplinar na Fundação São Roque, instituição especializada
para pessoas com deficiências no município de Nazaré – Bahia.
Neste projeto foram tratados diversos assuntos como higiene,
nutrição, inclusão e sexualidade. Na instituição, crianças e adultos es-

1 Estudante de graduação em Ciências Biológicas e monitora da Atividade Curricular
em comunidade (ACC) 2006.2/2007.1

         Colaboração: Renata Brito1
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tudam, assistem TV, dormem, alimentam-se e interagem durante
o período diurno integral.

O  estudo dos prováveis fatores etiológicos associados  às
deficiências apresentadas pelos alunos  permitiu caracterizar 13,5%
de causas genéticas isoladas, 54,5% da natureza multifatorial ou
ambiental e 32% de causas desconhecidas. Os resultados apon-
taram para uma maior freqüência de fatores associados ao parto
ou à gravidez, assim como para a determinação multifatorial, por
interação de condicionantes genéticos e ambientais.

No trabalho de educação sexual, foram feitas oficinas peda-
gógicas que propiciaram aos alunos, através de  atividades lúdicas,
aprender mais sobre o assunto e, principalmente,  tratar a temática
com naturalidade.

Foram selecionadas para o programa as atividades 4 (Um
olhar sobre a pessoa com deficiência); 8 (Descobrindo a sua be-
leza), 11 (Sexo e preconceitos: identificando e discutindo os pa-
péis sexuais) e 13 (Modelo de Oficina utilizando o teatro de bone-
cos em atividades de educação sexual).

As oficinas de educação sexual eram realizadas em ambien-
te bem iluminado, com bom espaço. Era colocada uma música
suave em baixo volume para deixar o ambiente mais aconche-
gante.

Para a primeira atividade, foram selecionados alunos com
dificuldades maiores de comunicação e relacionamento. No caso
de um destes jovens que se mostrava sempre calado, quieto e
aparentemente triste, a atividade contribuiu muito para mudança
do seu comportamento com colegas e professores. Apenas o
fato de ser escolhido para a oficina já aumentou a sua auto-esti-
ma e segundo os depoimentos dos professores, tornou-se mais
alegre e desinibido, o que facilitou a sua inclusão no grupo.

A atividade sobre os papéis sexuais foi repetida muitas vezes
de modo que todos os alunos da escola tivessem oportunidade
de participar (Figura 6). O interesse e satisfação foram evidentes.
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Os alunos demonstraram muito interesse no assunto e par-
ticiparam ativamente dando suas opiniões e respondendo aos
questionamentos, a depender do caso, também com comunicação
não-verbal. Muitos dos alunos, escolheram para colar nos seus carta-
zes, fotos de mulheres de biquíni, dizendo que queriam namora-las
(no caso dos meninos) ou ser igual a elas (no caso das meninas),
retratando uma posição semelhante à observada na sociedade
ocidental em geral, que aceita os rótulos de beleza divulgados
pela mídia.

De uma maneira simples e descontraída o assunto foi abor-
dado sem tabus e muitas informações sobre sexualidade e con-
dutas de respeito consigo e com o outro foi passada.

Foi surpreendente a participação e entusiasmo dos partici-
pantes nas oficinas de “Teatro de Bonecos” e “Descobrindo a
minha beleza”. Os resultados mostraram mudanças em termos
da auto-valorização e o desejo de estar incluído na comunidade
geral da cidade em eventos festivos.

educação sexual LILIA.pmd 12/08/2011, 17:2198
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Figura 6 – Discussão sobre gênero e desenvolvimento do corpo.
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Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências
(CRPD): Obras Sociais de Irmã Dulce

*Colaboração: Ana Paula P. Gomes1 , Jorgilene S. R. Lima1, Paola B. de
Oliveira1, Rodrigo F. de Oliveira1.

As Obras Sociais de Irmã Dulce compreendem uma grande
instituição com diversos setores de assistência a população ca-
rente. Entre estes setores está o CRPD, que atende não apenas
aos que residem na instituição, mas também à comunidade.

O espaço residencial do CRPD funciona no Hospital Santo
Antônio, com a supervisão da equipe técnica interdisciplinar e
ação direta de funcionários de referência denominados
“cuidadores”. Estes assumem o papel de chefes de pequenas fa-
mílias e participam de toda a experiência educativa.

A partir da demanda dos profissionais da instituição, foram
realizadas durante o ano de 1995, oficinas de Educação Sexual
com dez moradores, cinco de cada sexo, todos com deficiência
intelectual moderada ou severa, com pouca verbalização.

O critério de indicação dos moradores para o trabalho foi a
manifestação de curiosidade sexual ou a presença de comporta-
mentos considerados inadequados, a saber: masturbação inten-
siva, abordagem agressiva ao mesmo sexo ou ao sexo oposto.
Constituíram queixas constantes, relatos de:

-  masturbação ou auto-manipulação dos órgãos sexuais,
   muitas vezes em público.
-  carícias insistentes em pessoas de sua atração.

1 Estudantes de Psicologia – UFBA.
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   Tais atitudes podem ser mais acentuadas pela repressão e
pouca orientação sexual, pois quanto menos a pessoa com defi-
ciência é orientada, menor é a chance de atuar de modo social-
mente adequado.

Participaram das atividades:
1. A.M., 44 anos, sexo masculino. Síndrome de Down, deficiência
intelectual severa. Submissão sexual a companheiro do espaço
residencial.
2. S.S., 31 anos, sexo masculino. Macrocefalia,
hipodesenvolvimento corporal, paresia de membros
inferiores. Solicita dos outros manipulação sexual.
3. A.S., 19 anos, sexo masculino. Paralisia cerebral espástica
com comprometimento da área neuro-psicomotora.
4. N.S., 19 anos, sexo masculino. DI associada a distúrbio
psíquico. Masturbação muito freqüente.
5. J.P., 16 anos, sexo masculino. Síndrome de Down. DI
moderada.
6. M.M., 35 anos, sexo feminino. DI grave, auto-agressividade.
Masturbação constante em qualquer lugar.
7. M.D., 32 anos, sexo feminino. Síndrome de Down. DI
moderada a severa.
8. D.S., 20 anos, sexo feminino. Hipotireoidismo congênito. DI
moderada.
9. A.L., 19 anos, sexo feminino. Síndrome de Down. DI
moderada.
10. M.S., 17 anos, sexo feminino. DI pura. Comportamento
sexual bastante aflorado.

No início do trabalho, foi realizada a Atividade 2 com as
cuidadoras e outros profissionais. Para os moradores da institui-
ção, foram feitas as Atividades 6, 7, 9, 12 a saber:
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- Conhecendo e sentindo o seu corpo
- Sensibilizando o corpo
- Caracterizando as partes do corpo
- Dinâmica de grupo para trabalhar temas diversos relacio
 nados à sexualidade

O espaço utilizado era uma sala ampla, silenciosa, com pin-
tura clara. O chão era forrado com esteiras ou colchonetes, ofe-
recendo o conforto necessário. As atividades eram realizadas uma
vez por semana, em horário previamente estabelecido, aguarda-
do pelos moradores com muita satisfação. Os mesmos compare-
ciam acompanhados de suas cuidadoras, banhados e com boa
aparência.

A presença dessas profissionais foi essencial para o êxito do
programa. As mesmas prepararam-se para atuar como agentes
multiplicadores, além de auxiliar os moradores em tarefas que
exigiam maior habilidade motora.

Durante a programação as cuidadoras observaram e discu-
tiram com a equipe técnica a persistência ou modificação dos
comportamentos iniciais. Os limites passaram a ser colocados mais
claramente e condutas como comportamento agressivo e
masturbação em locais coletivos, diminuíram.

A avaliação do programa educativo mostrou que pode ha-
ver adaptações para a sua aplicação com pessoas que apresen-
tem deficiência intelectual severa, realizando preferencialmente
as atividades referentes ao corpo e substituindo as demais por
atividades lúdicas como: banho de mangueira ou piscina, em que
pode ser também trabalhado o conhecimento do corpo e cuida-
dos consigo e com o outro e  com a organização de festas tradi-
cionais (Carnaval, São João, Primavera, Natal, entre outras) ou
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Figura 7 – Oficina espontânea sobre amizade e amor

espontâneas, com músicas e danças, e incentivo à alegria e à
afetividade (Figura 7). A utilização de jogos e  brinquedos  no
programa de educação sexual, conduzidos de modo positivo e
seguro, contribui para a melhora da conduta adaptativa.

1
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 Colaboração: Yara G. M. de Matos1  e Eliane C. Passos2

O programa de Educação Sexual no CRPD tem se estendido
ao apoio da formação técnica dos profissionais denominados
cuidadores, com o objetivo de proporcionar reflexões que resul-
tem numa nova postura pessoal frente à questão da sexualida-
de, ou seja, uma forma mais sensível e mais atenta à educação
sexual da pessoa com deficiência intelectual que está sob seus
cuidados.

Dentro deste programa, a equipe de mediadores foi convi-
dada a ministrar novas oficinas sobre a temática no segundo se-
mestre do ano de 2005. O primeiro contato com o grupo de pro-
fissionais da instituição debateu a questão “Como aconteceu a
minha educação sexual?” discutida na atividade 2 do programa.
Todos se pronunciaram e foram anotadas as manifestações mais
relevantes:

“Não tive em casa e sim na escola com colegas, amigos, na
televisão”, comentou uma jovem. Uma mãe demonstrou ter difi-
culdades de conversar com seus filhos de 10 e 12 anos.Um rapaz
diz que teve e de forma satisfatória, informações com sua mãe.
Uma mulher tornou-se mãe com 16 anos e tem uma filha de 17.
Sempre orienta a filha com relação a métodos contraceptivos.

1 Especialista em Citogenética Humana pela UCsal. Professora do Colégio Estadual Raphael
Serravalle. 2 Especialista em Citogenética Humana pela  UCSal e em Educação Sexual pela
Faculdade de Educação da Bahia. Professora do colégio Estadual Henriqueta Catharino.

O papel dos cuidadores na educação sexual de
moradores do Centro de Reabilitação e

Prevenção de Deficiências (CRPD): Obras
Sociais de Irmã Dulce
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Fala que se ela engravidar dará todo apoio que também recebeu
de seus pais.Uma mãe diz ter dois filhos e que conversam aberta-
mente sobre sexo com ela. Observa entretanto,  que a atitude
parte sempre dos filhos. Apenas dois participantes tiveram aulas
sistematizadas de educação sexual na escola

 Após a discussão conduzida pelas mediadoras a respeito do
tabu que ainda envolve a educação sexual, foram encerrados os
trabalhos com manifestações de emoção e abraços entre os par-
ticipantes.

No segundo encontro, com o objetivo de sondar as opini-
ões dos cuidadores sobre as manifestações da sexualidade de
pessoas com deficiência intelectual, foi apresentado um questio-
nário com perguntas sobre: comportamento sexual, viabilidade
de casamento e reprodução, capacidade dos cuidadores de tratar
o tema sexualidade na instituição e, a necessidade de informa-
ções e discussões na temática.

Os questionários foram entregues aos 20 participantes do
programa e posteriormente foram devolvidos 13, que, após aná-
lise, permitiram as considerações apresentadas a seguir:

Entre os participantes que responderam ao questionário havia
uma predominância de mulheres, na faixa etária de 25 a 40 anos.
Quando perguntados sobre a sexualidade da pessoa com defici-
ência intelectual, 69.3% admitiam ser semelhante a de outras pes-
soas e 30,7%, faziam ressalvas quanto à severidade da deficiên-
cia. Respostas como “deve ser reprimida” ou “é inexistente” ou
ainda, a negação ou repressão da sexualidade não foram cogita-
das.

Quando questionados sobre a viabilidade de casamento para
pessoas com DI, opinavam que depende de cada caso:
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“Desde que tomem medicação e tenham um bom acompa-
nhamento em todos os sentidos” ; “desde que o cognitivo
seja compatível com a compreensão das responsabilidades
de um casamento”; “desde que não dependam de outras
pessoas.”

   Foi também enfatizada a importância do grau de deficiên-
cia, a necessidade de autonomia e o apoio familiar e profissional,
no manejo do comportamento sexual.

  Questionados sobre a viabilidade de terem filhos, 53,8%
achavam inviável, considerando o risco genético. Os 46,2% res-
tantes observavam que depende de cada caso e destacavam a
necessidade de apoio constante nos cuidados com filhos que pos-
sam ter.

  Quanto à capacidade em lidar com segurança com temas
diversos em sexualidade, a maioria (61,5%) se considerava prepa-
rada; 23% levava em consideração a pessoa e o caso a ser trata-
do e apenas 15,5% não se consideravam capazes, mas não espe-
cificavam o motivo.

  Quando perguntados sobre as próprias reações diante de
manifestações de sexualidade que tenham vivenciado, 30,9% dos
profissionais tiveram a iniciativa de aconselhar a pessoa, 15,3%
repreenderam a manifestação e 7,7% utilizaram punição para a
situação, 46,1% tiveram outras atitudes como comunicar ao
resposável pelo setor ou ficou indiferente.

   A maioria dos questionados utilizou revistas e livros na sua
capacitação e 30,7% buscaram capacitação específica. Referiram,
também, vontade de receber informações sobre sexualidade e
citaram os cursos e as oficinas como os meios mais adequados.

  Por sugestão dos próprios cuidadores, foram também tra-
tados temas como fisiologia do aparelho genito-urinário masculi-
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no e feminino, métodos contraceptivos e masturbação, com apre-
sentação de cartazes como subsídio à discussão. Além disso, com
o objetivo de demonstrar as dificuldades para se obter um con-
senso em temas controvertidos que envolvam valores e senti-
mentos pessoais e também, demonstrar a diversidade de postu-
ras frente à temas da sexualidade humana, a turma foi dividida
em quatro grupos e ao som da música Jardins da Babilônia (Rita
Lee e Roberto Carvalho), foram analisadas situações-problemas
no contexto da moradia, algumas das quais adaptadas de Coe-
lho, 1987.

“Tenho 22 anos, nunca namorei e ainda sou virgem. Eu
quero saber se eu sendo Down, posso namorar e casar?”

A maioria concordou com a possibilidade de namorar e
casar, mas foram unânimes na necessidade de um
acompanhamento familiar e profissional. Todos também,
salientaram depender do grau de deficiência intelectual
considerando que para o DI mais severo as dificuldades
seriam  maiores.

“Durante as atividades de aula em uma classe, um dos
rapazes de 15 anos, portador de deficiência intelectual,
baixou as calças e começou a se masturbar. Qual seria a
sua atitude diante desse fato?”

Todos consideraram a masturbação um comportamento
normal mas inadequado nesta situação. A maioria opinou
ser necessário uma intervenção imediata e de forma

Situação/Problema 2

Situação/Problema 1
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cuidadosa orientar o jovem, esclarecendo que o
procedimento não foi apropriado no local e no momento
considerado.

Situação/Problema 3
“Partindo do princípio de que pessoas com deficiência
intelectual têm direito a uma vida sexual ativa, como pode
ser encarado o problema do controle da natalidade?”

Quanto a esta questão todos concordavam que o controle
da natalidade deve ser praticado com essas pessoas. Alguns
sugeriram orientação e prevenção com pílula
anticoncepcional e uso da “camisinha”, outros foram mais
radicais sugerindo ligadura de trompas e vasectomia.

“Uma moça opta por fazer  tabelinha  ao invés de usar
pílula contraceptiva (que lhe causa alguns efeitos
colaterais), porque mantém relações eventuais com o
namorado. Qual a sua opinião a esse respeito?”

Nessa questão, todos foram unânimes quanto ao risco
do uso do método em questão. A sugestão geral foi a
combinação da “tabelinha” com o uso do preservativo,
principalmente para evitar as doenças sexualmente
transmissíveis.

Mais uma atividade e dessa vez para avaliação e
encerramento dos trabalhos. Foi concluído que a
educação sexual deve constituir tema de educação
continuada.
Nos encontros realizados, os cuidadores tiveram a

Situação/Problema 4
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oportunidade de refletir sobre sua educação sexual e
adquirir subsídios para uma mudança e crescimento da
postura pessoal diante das questões da sexualidade e
especialmente em relação à pessoa com deficiência
intelectual que está sob os seus cuidados. Puderam
perceber que são fundamentais o respeito e a aceitação
desta pessoa e da sua sexualidade, embora
reconhecidamente  seja uma tarefa muito difícil. A
sexualidade do indivíduo com deficiência intelectual não
é, intrinsecamente, diferente ou problemática; não existe
distúrbio da sexualidade do deficiente intelectual, mas
dificuldades na manifestação da sexualidade.
A capacitação de cuidadores, pais e profissionais contribui
de modo importante na orientação do desenvolvimento
psicossexual da pessoa  com deficiência intelectual, o que
certamente beneficiará a inclusão social dessas pessoas.
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“É através de uma interação
constante entre o biológico e o

cultural, durante o desenvolvimento
da criança, que podem amadurecer e
organizar-se as estruturas nervosas

que servem de suporte às
realizações mentais”

François Jacob, 1989
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