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Inclusão social e deficiência:
a educação sexual para pessoas com
deficiência intelectual
Ana Cláudia Bortolozzi Maia1

Deficiência intelectual e sexualidade
Na sociedade inclusiva, o direito de todos ao acesso à educação escolar, preferencialmente em ensino regular, é prerrogativa
indiscutível. Assim, hoje, há muitas crianças e adolescentes que
frequentam as escolas com diversas deficiências, entre elas a intelectual. A deficiência é uma condição estigmatizante que se refere
a uma série de condições que limitam biológica, psicológica ou
socialmente a vida de uma pessoa ao longo de seu desenvolvimento; além disso, é marcada como uma “diferença” a partir de
um julgamento social de desvantagem social colocado em função
de um padrão de “normalidade” (Aranha, 1995; Omote, 1994;
Maia, 2006).
Ou seja, não se trata de uma condição estática. Disso decorre
que não se pode generalizar a pessoa com deficiência – seus potenciais e limites – com rótulos sem levar em conta o contexto e
suas condições econômicas, sociais e educacionais (Maia, 2011).
Segundo Siebers (2008), a deficiência deve ser compreendida a
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partir dos mecanismos sociais, símbolos e estigmas que pesam
na identidade do deficiente e que reforçam os sistemas de exclusão e opressão por meio daqueles que têm uma “diferença”
funcional.
Assim, entende-se a deficiência como um fenômeno que está
“fora” do sujeito e não intrínseco. Mesmo que se revele num
corpo biológico ou em comportamentos atípicos, essa condição
se manifesta, e como tal é julgada, nas relações dessa pessoa
em sociedade em um dado momento histórico (Aranha, 1995;
Omote, 1994). Omote explica:
a deficiência não é algo que emerge com o nascimento de alguém ou
com a enfermidade que alguém contrai, mas é produzida e mantida
por um grupo social na medida em que interpreta e trata como
desvantagens certas diferenças apresentadas por determinadas
pessoas. Assim, as deficiências devem, a nosso ver, ser encaradas
também como decorrentes dos modelos de funcionamento do próprio grupo social e não apenas como atributos inerentes às pessoas
identificadas como deficientes. A deficiência e a não deficiência
fazem parte do mesmo quadro. (Omote, 1994, p.68-69)

Atualmente, a deficiência não é uma mera condição pessoal
ou defeito individual, mas sim um produto social, construído
pelo contexto onde se manifesta (Siebers, 2008; Mitchell; Synder, 1997; Edwards, 1997). Foi a partir do século XX que o tratamento social em relação às pessoas com deficiência passou de
extermínio, repúdio e segregação para o cuidado e a educação e
aos poucos as atitudes sociais passaram a ser voltadas à normalização e à integração social (Aranha, 1995).
Atualmente, o movimento de integração deu lugar ao movimento de inclusão social que visa, por princípio, assegurar
a cidadania plena e a justiça social a todos; nesse sentido, a diversidade social deveria ser respeitada e todo o sistema social,
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inclusive o educacional, teria de acolher e adaptar-se para atender a todas as pessoas (Mader, 1997). Segundo Aranha (2001),
a inclusão social baseia-se em um paradigma de suportes que é
caracterizado pelo pressuposto de direitos, garantidos por meio
de suportes (sociais, econômicos, físicos), visando à efetiva possibilidade de que todas as pessoas tenham acesso ao exercício da
cidadania.
Apesar dos avanços representados pelo movimento social
inclusivo já há mais de 10 anos, ainda há expressões de preconceito e exclusão quando se trata das pessoas com deficiências
que nem sempre têm garantido, como afirma Maia (2006, p.29),
as melhores condições para uma vida social saudável digna do
exercício pleno da cidadania em relação à educação, ao trabalho
e também às relações afetivo-sexuais. Para Anderson (2000) e
Heighway e Webster (2008), a sexualidade é uma parte importante da vida de qualquer ser humano. Isso quer dizer que uma
parte abrangente e complexa de questões que incluem identidade sexual, funções sexuais do corpo, interações sociais, relacionamentos amorosos ou sexuais, orientação sexual, valores e
crenças, saúde sexual etc. e, portanto, pessoas com deficiência
têm igualmente sentimentos sexuais, necessidades e experiências como a maioria das pessoas.
Toda pessoa é íntegra em sua sexualidade, a despeito de qualquer limitação ou deficiência (Maia, 2011). Apesar disso, a sexualidade da pessoa com deficiência é um tema pouco abordado
em pesquisas, propostas pedagógicas ou processos de reabilitação. Um dos motivos é a falta de formação dos profissionais que
não se sentem preparados para essa tarefa. Muitos justificam
também que esse tema não seria relevante como outros.
França-Ribeiro (1995) alega que, dentre as dificuldades de
implementação da educação sexual para pessoas com deficiência
nas instituições escolares, estão os seguintes argumentos: ausência de uma política clara e coletiva na escola em relação à propos-
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ta de educação sexual que acaba ocorrendo, às vezes, de modo
isolado por algum professor; predomínio de um esquema forte
de repressão e controle das manifestações sexuais dos alunos,
o que reflete o grande temor e o despreparo dos profissionais
diante das manifestações sexuais dos alunos. Dall’Alba (1998)
concorda que muitos professores não têm formação nem preparo
para essa orientação e completa que abordar a educação sexual
da pessoa com deficiência é uma tarefa complexa, na medida em
que as questões da sexualidade envolvem conflitos e julgamentos pessoais. Maia explica que ainda há muitos mitos e crenças
sociais que alimentam o preconceito social e tornam essa questão
algo tão “problemático”:
Na maioria das vezes a complexidade da sexualidade enfrentada
pelas pessoas com deficiência decorre do conjunto de diferentes
atitudes sociais: preconceito, desinformação, discriminação, inabilidade, falta de orientação sexual adequada, processo deficitário ou
inadequado de educação sexual familiar, descrédito na capacidade
de deficientes em expressar sentimentos e desejos sexuais, valores e
concepções distorcidos. (Maia, 2006, p.34)

Giami e D’Allonnes (1984) observaram que a representação
de educadores sobre a sexualidade das pessoas com deficiência
era a de uma sexualidade aberrante, “selvagem” e incompleta; para os pais, a representação da sexualidade era “infantil”
e “ausente”, pois seriam seus(uas) filhos(as) com deficiência
considerados(as) “eternas crianças”.
Esses são os dois grandes mitos sobre a sexualidade de pessoas com deficiência intelectual: “assexualidade” e “hipersexualidade”, que os colocam numa condição de desigualdade em
relação à sexualidade dos demais. Os comportamentos julgados
como inadequados e aberrantes, que ocorrem por falta de educação sexual, reforçam a ideia inadequada de uma sexualidade

Miolo_Desafios_contemporaneos_da_educacao_(GRAFICA).indd 72

23/02/2015 14:37:27

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA EDUCAÇÃO

73

“exagerada”. Por outro lado, o mito da assexualidade tem como
fundamento um olhar da pessoa com deficiência como “infantil”, dependente e imatura, algo que se percebe na vestimenta,
no diálogo, nas expectativas, nas cobranças e nas proibições
impostas à pessoa com deficiência a despeito da sua idade cronológica. Devido a essas crenças, é comum que os jovens com
deficiência intelectual não sejam estimulados a desenvolver a
participação na vida social e na satisfação das necessidades afetivas e ou sexuais garantindo atitudes de autonomia e a passagem
para a vida adulta (Amor Pan, 2003; Heighway; Webster, 2008;
Maia, 2006; Maia; Ribeiro, 2010).
Outros preconceitos sociais são representados em outros
mitos: a) todas as pessoas com deficiência intelectual são iguais;
b) a deficiência é sempre hereditária; c) as pessoas com deficiência possuem uma sexualidade atípica; d) as pessoas com
deficiência não teriam condições de se relacionar amorosa e sexualmente; e) as pessoas com deficiências não são vulneráveis
às situações de exploração, violência e/ou abuso sexual (Amor
Pan, 2003; Anderson, 2000; Couwenhoven, 2007; Giami, 2004;
Heighway; Webster, 2008; Maia, 2006; Maia; Ribeiro, 2010).
A sexualidade das pessoas com deficiências, portanto, não
é algo “deficiente” ou “diferente” e muitos problemas que são
percebidos decorrem das questões psicossociais e não orgânicas.
Muitas atitudes inadequadas são manifestadas pelas pessoas
com deficiência devido ao isolamento, à segregação e à ignorância decorrentes de uma educação sexual inadequada recebida de
familiares e da comunidade (Maia, 2006). Muitas informações
sobre sexo e sexualidade são mal compreendidas, assimiladas de
modo deturpado e fragmentado pelas pessoas com deficiência
que carecem de orientações específicas, reflexivas e contextualizadas, daí a necessidade de investimento em uma proposta
educativa e pedagógica planejada (Amor Pan, 2003; Glat, 1992;
Maia, 2010).
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Educação sexual para pessoas com deficiência
intelectual
Os princípios e objetivos para propostas de educação sexual
para pessoas com deficiência não precisam, necessariamente, ser
“diferentes”, mas em muitos casos há a necessidade de utilização
de recursos pedagógicos alternativos, dependendo da deficiência (Amor Pan, 2003; Anderson, 2000; França-Ribeiro, 1995;
Freitas, 1996; Maia, 2010). A educação sexual deve ser oferecida
de maneira contínua e que vá além da preocupação em informar
sobre o corpo e os aspectos higiênicos, mas também considerem
os aspectos sociais importantes para a aquisição de comportamentos considerados adequados e a redução da vulnerabilidade. Segundo Maia (2006, p.235), os programas de educação
sexual
deveriam partir da necessidade dos deficientes (temas de interesse,
dúvidas mais frequentes), ter objetivos apropriados e estratégias
metodológicas que garantam um aprendizado efetivo. Enfim, deveriam criar um espaço para que as pessoas com deficiência possam
entender e refletir, na medida do possível, sobre as informações
recebidas e sobre os conhecimentos adquiridos. Melhor dizendo,
os objetivos do programa devem ter relação com a vida prática,
cotidiana dos deficientes para que ele seja eficaz, garantindo as
dimensões preventiva, educativa, prazerosa e humana.

Para Evans e McKinlay (1989), a implementação de programas de educação sexual para pessoas com deficiência deve ser
cuidadosamente planejada e voltada às reais necessidades dos
educandos, além de se usar recursos adequados e garantir resultados eficazes. França-Ribeiro (1995) lembra que muitos aspectos devem ser considerados antes da realização de programas de
educação sexual para pessoas com deficiência em uma institui-
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ção escolar: garantir que todos os profissionais envolvidos aceitem a proposta, refletir coletivamente as posturas e os valores
pessoais dos educadores envolvidos e dialogar com os familiares
dos alunos. Maia (2006) lembra, ainda, que qualquer que seja
a proposta deve-se levar em conta o contexto e a realidade dos
educadores, educandos e a própria instituição: considerar as condições sociais e econômicas, o tipo e a natureza da deficiência, a
idade e as necessidades dos alunos e recursos físicos e humanos
disponíveis na instituição.
Em Sexualidade e deficiência intelectual: questões teóricas e
práticas, Maia (2010) apresenta vários aspectos importantes
sobre propostas pedagógicas de atuação em programas de educação sexual, dos quais reiteramos alguns a seguir:
• Toda proposta de educação sexual na instituição escolar
precisa fazer parte de um projeto pedagógico mais amplo,
ou seja, ser algo acordado e fundamentado pelos dirigentes
e agentes escolares.
• Por princípio, a educação sexual para pessoas com deficiência deveria ocorrer porque essas pessoas são reconhecidas como seres sexuados que têm os mesmos direitos das
demais pessoas.
• A finalidade da educação sexual para pessoas com deficiência é garantir o acesso à informação, ao esclarecimento, ao
aprendizado sobre conceitos de privacidade, a noção sobre o
funcionamento do corpo e suas mudanças, a garantir a saúde
sexual e reprodutiva, a reconhecer e defender-se de contatos sexuais inapropriados, prevenindo contra situações de
violência e abuso sexual e fundamentalmente para que os
alunos possam usufruir futuramente da possibilidade de
viver relações afetivas e sexuais gratificantes e saudáveis.
• Um processo de educação sexual realizado por educadores deve ser acordado pelos familiares. A família deve ser
um “suporte” às atividades que serão realizadas na escola.
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Muitas vezes, os familiares necessitam igualmente de ajuda
e esclarecimentos, e suas necessidades e expectativas precisam ser reconhecidas. É preciso que a família reconheça a
sexualidade de seus membros familiares com deficiência,
que saiba ajudá-los a viver esse aspecto, dialogando e respeitando as especificidades e condições pessoais.
• Deve-se “saber ouvir” as crianças e os jovens com deficiência. O que sabem sobre sexualidade? O que necessitam
saber? O que desejam para suas vidas atuais e futuras? Que
modelos e necessidades possuem? Em que medida fantasiam conceitos e aspectos gerais da sexualidade? Como
se comportam sobre expressões sexuais públicas? (masturbação, exibicionismo etc.)? Como apreendem questões
sociais sobre corpo, gênero, relacionamentos amorosos e
práticas sexuais?
• Por último e não menos importante, é preciso pensar em
quem serão os educadores. O educador que vai elaborar e
implementar o projeto de educação sexual deve ser um profissional preparo. Não deve ser moralista, assistencialista
ou “clínico”. O educador não deve ser invasivo, nem deixar
que seu corpo, seus valores ou questões pessoais sejam afetados pela curiosidade dos educandos.
Diante dessas considerações, estabelecem-se metas sobre o
planejamento de ensino, elegendo-se conteúdos, objetivos específicos, métodos pedagógicos, recursos necessários e meios de
avaliá-los. Relacionamos a seguir algumas sugestões que podem
ser aplicadas no trabalho de educação sexual com alunos com
deficiência intelectual.

Dos conteúdos
Couwenhoven (2007), em seu livro Teaching Children with
down Syndrome about their Bodies, Boundaries and Sexuality –
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A Guide for Parents and Professional [Ensinando as crianças com
Síndrome de Down sobre outros corpos, limites e sexualidade:
um guia para pais e profissionais], considera que em programas
sobre a saúde sexual para pessoas com deficiência intelectual é
preciso garantir o aprendizado sobre: a) corpo – funcionamento
e nomeação das partes do corpo, cuidados com o corpo, mudanças corporais; b) privacidade – regras sociais de privacidade
para si e para os outros, distinção entre o que é público e o que
é privado, saber pedir e respeitar a privacidade; c) exploração
sexual – definir o comportamento abusivo, perceber sinais de
exploração e violência, saber contar sobre o assédio de outros;
d) habilidades sociais – identificar e expressar emoções, ser assertivo; e) relacionamentos – atratividade sexual, tipos de relacionamentos, responsabilidade envolvida na expressão sexual.
Heighway e Webster (2008), em S.T.A.R.S.: A Social Skills
Training Guide for Teaching Assertiveness, Relationship Skills
and Sexual Awareness [S.T.AR.S.: um guia de capacitação de habilidades sociais para o treinamento assertivo, as habilidades de
relacionamento e da consciência sexual], ressaltam áreas e objetivos importantes de serem abordados: a) relacionamentos – com
familiares, amigos, cuidadores e estranhos, comportamentos
apropriados com esses vínculos; b) interação social – discriminar
situações e contextos, expressar preferências, construir amizades, engajar e manter relacionamentos afetivos, reconhecer
relacionamentos amorosos adultos, responsabilidades sobre a intimidade, a maternidade e paternidade; c) conhecimento sexual –
autoimagem positiva, identificação de masculino e feminino,
identificação das partes do corpo e entender seu funcionamento,
entender público e privado, toques apropriados e inadequados, entender mudanças físicas e psicológicas da puberdade,
entender sentimentos e comportamentos sexuais e reprodutivos,
examinar normas pessoais e sociais e valores sobre sexualidade, aprender sobre DSTs, discutir questões de saúde sexual;
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d) assertividade – aumentar o empoderamento sobre palavras e
ações, reconhecer situações de risco, aprender a dizer não e habilidades de auto proteção, aprender como e a quem pedir ajuda,
reportar exploração e abuso sexual.
Lemos e Menin (1999) propõem os seguintes conteúdos: a)
corpo humano – compreender e conhecer o próprio corpo; abordar as sensações e sentimentos presentes no desenvolvimento;
b) masturbação – forma de expressão da sexualidade; abordar
mitos e preconceitos sobre a sexualidade do deficiente mental
garantindo uma convivência social melhor; c) puberdade – explicar as transformações físicas de meninos e meninas, ensinar a
identificar o período da menstruação, esclarecer as implicações
sociais do período fértil e orientar sobre questões de higiene e
cuidados com o corpo neste período; d) vida sexual ativa – explicar como ocorre a gravidez e a responsabilidade que ela implica, discutir os métodos anticoncepcionais e relatar as doenças
sexualmente transmissíveis; e) relacionamento afetivo – abordar
diferentes formas de relacionamentos e de vínculos afetivos, explicar sobre os tipos de sentimentos e sensações presentes neles,
refletir sobre a responsabilidade, os direitos e deveres do casamento e sobre o compromisso assumido perante a sociedade; f)
questões psicossociais – esclarecer o conceito de virgindade e de
atração sexual.
Na proposta de Amor Pan (1993), os seguintes conteúdos
seriam importantes: a) corporeidade – desenvolvimento físico e
sexual, nomes e funções de todas as partes do corpo, aspectos
reprodutivos como concepção, gravidez e parto, planejamento
familiar e contracepção, Higiene e DSTs); b) consciência da intimidade – maturidade psicossocial, sentimentos eróticos, relações
sexuais, intimidade, prevenção abuso sexual, comportamentos
adequados de expressão dos desejos; c) exercício sexual – compreensão de afeto, estima pessoal, valorização do outro, relações
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interpessoais, satisfação sexual, compromisso, vínculo amoroso
e sexual, relação conjugal, amizade e amor.
Schwier e Hingsburger (2000) sugerem alguns temas específicos, adequando às necessidades e às idades dos alunos, tais
como: as diferenças entre meninos e meninas, a discriminação de
lugares públicos e privados, a nomeação e a função das partes do
corpo, o nascimento de bebês, a menstruação, a polução noturna, as mudanças do corpo, os modos de reconhecer e dizer não
para toques inadequados de outras pessoas, a concepção, o desejo sexual e masturbação, o relacionamento amoroso e sexual,
a homossexualidade, as diferenças entre sexo e amor, as leis e as
consequências sobre abuso e violência sexual, os métodos contraceptivos, as doenças sexualmente transmissíveis, as responsabilidades de um casamento, a maternidade e a paternidade.

Dos recursos pedagógicos
Os recursos necessários (Maia; Ribeiro, 2009) seriam o uso
de figuras, desenhos, atividades com revistas, vídeos, músicas e
outros meios audiovisuais; também usar uma linguagem acessível e não excessivamente técnica, porém, com palavras corretas,
sem eufemismos e infantilizações (associar as palavras “usuais”
com os nomes corretos); utilizar de materiais concretos que ajudem aos alunos com deficiência intelectual na compreensão de
conceitos abstratos, como brinquedos pedagógicos que ilustram
o corpo humano, bonecos sexuados que apresentam os órgãos
sexuais e as características sexuais secundárias.

Dos procedimentos didáticos
O trabalho deve ser pensado em grupo porque isso favorece
o diálogo e a reflexão. Mesmo que os jovens tenham níveis cognitivos diferentes, é importante o trabalho com e na diversidade,
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de modo que um aluno possa ajudar o outro na aquisição do
conteúdo e na participação nas atividades propostas.
As informações básicas sobre sexo e sexualidade devem ser
oferecidas de modo contínuo ao longo da vida, preparando a
pessoa, desde a infância, para o desenvolvimento sexual adulto. Essas informações precisam ser oferecidas como instruções
individuais, de modo repetitivo, simples e baseadas em exemplos concretos e generalizados ao ambiente natural. Pode-se usar
situações diárias, por meio de dramatização, e é importante trabalhar com grupos pequenos de alunos (Couwenhoven, 2007;
Maia, 2010).
Todas as atividades propostas devem ser planejadas previamente com objetivos precisos, organização e uma avaliação final.
Pensar em algum modo de avaliar a retenção do conhecimento e a
generalização do aprendizado em situações cotidianas é importante para rever estratégias e planejar outros encontros (Maia, 2010).

Considerações finais
Para garantir o direito ao exercício pleno de cidadania, é fundamental reconhecer que todo ser humano é dotado de sexualidade. Isso quer dizer que a educação sexual deve atender todo
alunado, pois as pessoas com deficiência também têm a dimensão sexual como parte de sua integridade.
Princípios e objetivos comuns devem abranger toda proposta
de educação sexual e, em casos específicos, a utilização de recursos pedagógicos pode auxiliar em ações que complementem
as finalidades éticas e eficazes na promoção da saúde sexual e
reprodutiva e na discussão de psicossociais que são inerentes
à expressão sexual humana. Conteúdos relevantes, recursos e
procedimentos sugeridos neste texto podem estimular educadores e familiares a assumirem a tarefa de oferecer esclarecimentos
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e orientações sobre sexualidade para as pessoas com deficiência
intelectual, colaborando na diminuição de sentimentos de inadequação e sofrimento e no aumento da possibilidade de obtenção de satisfação afetiva e sexual, se assim for desejável.
Pessoas com deficiência que possam expressar, como as demais, sua sexualidade e que estejam cada vez mais inseridas na
sociedade representam um modo de dar visibilidade ao fato de
que são íntegras em sua sexualidade, a despeito de qualquer
limitação cognitiva, esclarecendo equívocos que só alimentam o
preconceito social ainda vigente.
Tendo como base o movimento da inclusão social e a defesa
da educação sexual nas instituições escolares, espera-se que as
pessoas com deficiência intelectual possam participar de programas de educação sexual que proporcionem condições de acesso
a informações reflexivas sobre sexualidade, almejando que possam ser menos vulneráveis e que usufruam o direito ao exercício
da sexualidade com prazer e responsabilidade.
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