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Resumo: Eleger a sexualidade e a deficiência intelectual como objetos de 
estudo requer o enfrentamento de tabus sociais seculares. Esta crença 
contribui para o isolamento e ausência de conhecimento dos deficientes para 
com os aspectos que envolvem a sexualidade. A consequência explicada pela 
psicanálise do desvio da energia reprimida e as possibilidades de sublimação 
desta energia para a criatividade apresenta-se como tarefa pedagógica e 
mediação para a Educação Sexual do deficiente intelectual; é isso o que 
impulsiona esta pesquisa. De que forma a teoria psicanalítica apresenta-se 
como uma perspectiva viável para a ação da pedagogia e mediação para a 
Educação Sexual do deficiente intelectual? 
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Abstract: Elect sexuality and intellectual disabilities as objects of study requires 
the confrontation of secular social taboos. This belief contributes to isolation 
and lack of knowledge of the disabled to the aspects involving sexuality. The 
result explained by psychoanalysis of the deviation of repressed energy and 
potential energy for sublimation of creativity is presented as a pedagogical task 
and mediation for Sexuality Education of the poor intellectual, that is what drives 
this research. How psychoanalytic theory presents itself as a viable prospect for 
the action of pedagogy and mediation for Sexuality Education of poor 
intellectual? 
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Ter a Sexualidade como objeto de pesquisa exige uma profunda análise 

de suas formas científicas de investigação, formas estas que se referem aos 

estudos acerca da sexualidade provenientes das diversas ciências. A 

complexidade do ser humano requer aproximações e interlocuções com as 

Ciências Humanas, Sociais e Biológicas 

Os estudos sobre o tema da Sexualidade e suas características 
sempre estiveram presentes no corolário das discussões 
científicas e políticas deste século, em muitas das áreas e 
campos das Ciências Humanas, Ciências Sociais e das 
Ciências Biológicas. Questões como a natureza especial da 
Sexualidade Humana, suas marcas históricas e 
condicionamentos idiossincráticos, a possibilidade de 
realização ontológica de cada existência, a relação entre poder 
e sexualidade, a dicotomia entre realidade e prazer, instinto e 
civilização, natureza e cultura, libertação, emancipação e 
repressão sexual, todos estes temas aparecem como 
contrastes entre os diversos campos de produção científica 
contemporânea (SILVA, 2001, p. 26). 
 

Sabemos que as Ciências Naturais (medicina, biologia) sempre trataram 
a sexualidade a partir de um referencial relativo à espécie humana, portanto, 
dado pela natureza e com fins reprodutivos. Tais ciências partem de uma visão 
da sexualidade atrelada à questão corporal, especificamente, e vista como 
coisa de adulto “normal”, já que a criança e o idoso, via de regra não possuem 
condições para a reprodução e paira sobre o deficiente intelectual um discurso 
do senso comum que lhe furta tal possibilidade procriativa. O discurso médico-
científico nega a sexualidade infantil assim como a sexualidade senil por estar 
ancorado na ciência positivista emergente na segunda metade do século XIX e 
por tratar o sexo e a sexualidade como sinônimos.  

 
É importante observarmos que a ciência médica, ao 
estabelecer a correlação entre sexualidade e reprodução, 
contribuiu fortemente para o distanciamento entre a 
sexualidade e a subjetividade. E é por isso que, ainda hoje, 
em pleno século XXI, no senso comum, é corrente pensar a 
sexualidade associada aos órgãos genitais, ao coito e às 
informações biológicas do nosso corpo, desvinculadas do 
desejo, do amor e do prazer. (GAGLIOTTO, 2009, p.36). 
 

A ideia de homem fragmentado ainda predomina e é a partir dela que, 

muitas vezes, entendemos a sexualidade humana como restrita aos nossos 

genitais, ocupando uma pequena parcela do corpo biológico, desvinculada das 

emoções e descontextualizada das relações sociais. Contrapomo-nos a essa 

visão fragmentada da sexualidade e julgamos necessária uma diferenciação 

entre os termos sexo e sexualidade. Aos nossos olhos essa diferenciação só é 



possível se atentarmos para as questões subjetivas da sexualidade estudadas 

a fio pelas Ciências Humanas. 

Também é digna de nota a definição de Nunes (2006): 
 

O sexo e a sexualidade, diferentes conceitos de diversificadas 
abrangências, pontuam quase todas as expressões da vida 
cotidiana atual. Mas, a despeito desta exposição discursiva, 
para uma boa filosofia, o primeiro passo para uma reflexão 
sobre a questão da sexualidade consiste em buscar definir seu 
estatuto e sua identidade, trata-se de procurar explicitar sua 
natureza epistemológica, seu alcance político, sua 
circunscrição polissêmica e articular sua plurívoca concepção 
ou seus possíveis limites. Significa empreender um esforço 
inicial de apresentar o conteúdo, a pertinência e a abrangência 
do tema, suas associações e alcances num esforço para 
circunscrever o campo temático e sua potencialidade 
epistemológica e política emancipatória. Pois não vamos ao 
campo da investigação teórica sobre sexualidade como 
expectadores de um fenômeno externo a nós, trata-se de 
nossa própria identidade ontológica, como seres humanos e 
seres socialmente produzidos (NUNES, 2006, p. 3). 

A posição das Ciências Naturais (medicina e biologia) difere, portanto, 

completamente, da das Ciências Humanas. Aquelas ciências, em dado 

contexto, entendem a Sexualidade como fenômeno ligado ao funcionamento 

orgânico do aparelho reprodutor, submissa às leis do corpo, sujeita à 

comparação com o sexo dos animais. Afirmam que o instinto sexual é 

proveniente da natureza, surgindo como um comportamento isolado, 

padronizado e transmitido hereditariamente. Nessa concepção, a manifestação 

do instinto sexual que não tiver por objetivo a reprodução, colocará em perigo a 

perpetuação da espécie. Dessa forma, toda a atividade sexual sem fins 

reprodutivos ficaria caracterizada como desviante, antinatural, doença e/ou 

aberração da natureza.  

Miskolci (2003) aponta o anormal como uma criação histórica levada a 

cabo pela sociedade burguesa e conclui: 

 
A criança masturbadora, o louco, a ninfomaníaca, o 
homossexual, o mestiço e o artista neurastênico formam alguns 
dos ramos da árvore genealógica das anormalidades criadas 
pela psiquiatria no século XIX. Eram poucos personagens a 
serem incorporados por toda a população, alguns papéis 
estabelecidos para cada forma de inadaptação social. Essas 
categorias sociais criadas pelo discurso da degeneração não 
devem ser tomadas como dados nem se tornar objeto de 
teorias que buscam comprovar, normalmente em termos 
biológicos, sua existência. O que deve ser evidenciado é o 



caráter histórico de tais categorias, as quais não existiam como 
problema social antes da hegemonia social burguesa 
(MISKOLCI, 2003, p. 122). 

 

O poder médico dos fins do século XIX e das primeiras décadas do 

século XX até a Segunda Guerra Mundial, fortalecido pela busca da eugenia 

contribuiu, substancialmente, para a delimitação das características definidoras 

da sexualidade no mundo moderno, tendo início uma longa tradição na história 

da sexualidade humana, fundamentada num discurso médico-científico que, 

hegemonicamente, passou a postular um padrão de normalidade para 

comportamentos sexuais.  

 

O Deficiente Intelectual e a História 
 
Na antiguidade os deficientes mentais eram comumente abandonados. 

Esta atitude era justificada em função das ideias morais de valorização do 

indivíduo em sua eugenia, perfeição e culto ao corpo. Os deficientes físicos ou 

mentais eram considerados sub-humanos, o que legitimava sua eliminação ou 

abandono. Na antiguidade de Roma, as crianças com deficiência chamadas 

débeis e anormais eram afogadas; na Grécia, eram sacrificadas ou escondidas 

pelo poder público. Em Platão encontramos: 

  

(...) os filhos dos melhores e os levarão ao orfanato, pondo-os 
ao cuidado de algumas aias que viverão isoladamente, em 
certo bairro da cidade; quanto aos dos seres inferiores – e 
igualmente se algum dos outros nasce aleijado – escondê-lo-
ão, como é devido, num lugar secreto e oculto (A República, 
460c) 

 

Na Idade Média a deficiência era atribuída ao divino ou ao demoníaco. 

Sendo que esta concepção se refletiu na forma de tratamento das pessoas 

deficientes que, a partir de então, foram percebidos como possuidores de uma 

alma, portanto passaram a serem vistos como filhos de Deus, e a serem 

acolhidos em instituições de caridade.  

No final do século XV, a revolução burguesa altera a concepção de 

homem e sociedade, o que contribui também para a mudança no que diz 

respeito à concepção da deficiência; assim, o indivíduo deficiente era tido como 

não produtivo e desviante da norma. Neste mesmo período, com o avanço da 



medicina, a deficiência intelectual que antes estava ligada a questões 

espirituais passa a ser vista como um problema organicista. 

A sociedade burguesa constituiu a categoria dos anormais e, o processo 

de normalização de todos os aspectos da vida social, nos últimos séculos, foi 

decisivo para a generalização da normalidade como ideal e, passível de ser 

atingido através da incorporação do discurso médico-científico à educação, 

mais especificamente à escola. 

Fundadas nesses referenciais, questões como a homossexualidade, a 

masturbação e a manifestação da sexualidade infantil, do deficiente intelectual 

e na idade senil até as contribuições de Freud (1856-1939) mantiveram-se nos 

tratados de sexologia do séc. XIX.   

 

[...] ora apontam para os perigos da supressão da sexualidade 
nas doenças nervosas, ora investem contra seus excessos nas 
civilizações urbanas. Indicam os perigos das práticas 
anticoncepcionais – os segredos funestos. Chamam a atenção 
da escola, principalmente, para sua irrupção precoce na 
infância e, depois, para os males da masturbação – o vício da 
juventude –, fazendo da sexualidade uma norma difícil de ser 
discernida na vida cotidiana e da escola, um campo de batalha 
contra a sexualidade infantil e do adolescente (SOUZA, 1997, 
p. 15).1 

 

Acreditamos que a compreensão da sexualidade humana exige, 

primeiramente, uma leitura crítica das Ciências Naturais em todos os tempos e 

também uma reflexão sobre o legado da doutrina cristã e sua forma de 

inserção social em nossos dias. Para isso, tomamos como ponto de partida as 

contribuições das diversas áreas das Ciências Humanas (filosofia, 

antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia), buscando ter como nexo o 

caráter de historicidade do fenômeno da sexualidade e de seu caráter 

inacabado. É imprescindível que o desenvolvimento da sexualidade seja 

reconhecido pela humanidade como processo contínuo, construído pelo próprio 

homem, no uso de sua liberdade, e ancorado na ciência histórica. 

Em Foucault (1988), no volume I da sua propositura de constituir uma 

História da Sexualidade, o conceito relativo à sexualidade assume uma 

multiplicidade de expressão com caráter fragmentário e móvel. Dentre as 

                                                           
1 Grifos da autora. 



sexualidades múltiplas, o autor convida-nos a pensar sobre as sexualidades 

ilegítimas, as polimórficas, as periféricas, as que aparecem com a idade, as 

que se fixam em gostos ou práticas e também as que habitam os espaços 

definidos como a escola, o lar ou a prisão. Entendendo que as sexualidades 

habitam os espaços definidos, nosso interesse é pelo espaço institucional 

escolar. Mais especificamente, nosso interesse é de investigar a sexualidade 

do deficiente intelectual e a educação sexual na escola utilizando como aporte 

teórico a ciência psicanalítica. 

Para Silva (2005) a situação do deficiente intelectual teve um 

desenvolvimento, embora restrito, e atualmente parece ser alvo de grande 

interesse. Assim temos os trabalhos de Anna Freud, Melanie Klein, Françoise 

Dolto, Maud Mannoni, Octave Mannoni, Catherine Millot, Anny Cordiè, Alfredo 

Jerusalinsky e Maria Cristina Machado Kupfer. O tema tornou-se uma questão 

para todas as áreas de tratamento que, de alguma forma, estão ligadas à 

Educação. 

Segundo FRANÇA RIBEIRO (1995) para resgatar os aspectos sexuais, 

muitas vezes comprometidos pela sociedade, é preciso observar como o 

processo de educação sexual tem permitido à pessoa com deficiência 

intelectual dar e receber afeto e exteriorizar as pulsões libidinais comuns a 

todos desde o nascimento. A educação sexual é entendida como um processo 

inacabado que permeia toda a vida da pessoa ao longo de seu 

desenvolvimento, incluindo a aprendizagem de regras sociais em relação à 

sexualidade (Cavalcanti, 1993; Maia, 2001; Ribeiro, 1990; Vitiello, 1995; 

Werebe, 1977). 

Assim, a psicanálise apresenta-se como uma teoria que ao possibilitar o 

conhecimento acerca do desenvolvimento psicossexual humano nos serve 

para desvelar a compreensão das manifestações da sexualidade nos 

deficientes intelectuais. 

Nessa perspectiva elaborou-se o projeto de pesquisa sobre a 

sexualidade do deficiente intelectual, as contribuições psicanalíticas e as 

perspectivas para uma ação pedagógica. Durante esse processo foi 

desenvolvido um estudo teórico investigativo sobre a sexualidade do deficiente 

intelectual através do olhar psicanalítico. Outro momento deste trabalho foi 

assinalado pelo estudo aprofundado das teorias psicológicas do 



desenvolvimento e suas contribuições na formação do professor. A princípio, 

foi utilizada uma importante teoria do desenvolvimento da sexualidade que 

contribui na compreensão do comportamento humano: a teoria psicanalítica. O 

intuito é proporcionar reflexões sobre o modo de encarar a questão da 

sexualidade no ambiente escolar, atuar junto aos profissionais e às crianças 

deficientes mentais que frequentam a APAE. 

 A consequência explicada pela psicanálise do desvio da energia 

reprimida e as possibilidades de sublimação desta energia para a criatividade 

apresenta-se como tarefa pedagógica e mediação para a Educação Sexual do 

deficiente intelectual. 

Assim, desenvolveram-se atividades de intervenção pedagógica 

relacionadas à sexualidade com crianças deficientes intelectuais, bem como 

com os educadores envolvidos no projeto. Foram aplicados questionários e 

realizadas entrevistas semiestruturadas para que expressassem seu 

conhecimento acerca da sexualidade do deficiente intelectual, buscando 

retratar os problemas, medos, preconceitos, tabus e as dúvidas que estão 

presentes em suas vivências. A análise dos dados efetivou-se através das 

técnicas de Análise de Conteúdo e Análise Documental que possibilitaram a 

compreensão da relação entre a sexualidade, a educação sexual do deficiente 

intelectual e a psicanálise. 

Assim, as entrevistas tiveram o objetivo de conhecer as concepções de 

sexualidade dos profissionais que atuam junto ao deficiente intelectual, na 

APAE e contribuir, através de um curso de formação em educação sexual, que 

está sendo realizado com os professores interessados em compreender e 

construir uma consciência crítica frente a seus conflitos e à sexualidade 

humana. Realizou-se um aprofundamento teórico, utilizando livros, vídeos, e 

estudo de caso que contemplam a temática em foco.  

Durante as entrevistas cada professor relatou o seu entendimento sobre 

sexo e sexualidade e a sua visão desse tema frente ao deficiente intelectual. A 

maioria dos professores disse não estar preparado para trabalhar esse tema 

com os alunos e admitem a necessidade de melhor preparo e de novos 

estudos. 

Entre os que responderam estarem preparados para falar sobre 

sexualidade, nota-se um despreparo, um preconceito camuflado, um não 



entendimento do assunto. Apresentam uma concepção equivocada sobre o 

que é sexualidade e sexualidade do deficiente intelectual. Durante a entrevista 

foi perceptível certo grau de contradições. Uns falavam de sexualidade 

referindo-se apenas ao sexo, ao ato sexual; outros citaram exemplos de 

manifestações da sexualidade e acreditavam que só ocorriam tais situações 

por estarem numa APAE. Não vêem as manifestações como condição natural 

do ser humano; e sim como uma problemática presente nos alunos com 

deficiência intelectual. 

A maioria dos professores falou sobre as curiosidades e sentimentos de 

seus alunos. Citaram alunos que são casados, que tem filhos, outros que 

querem ter. Falaram sobre o desejo que os alunos têm de namorar, de serem 

mães e pais e o quanto eles admitem estarem apaixonados. Relataram que os 

alunos questionam sobre sexualidade e apresentam muitas curiosidades. Mas 

como falar sobre isso com eles, sem demonstrar um preconceito de que para 

constituírem família é preciso ser “normal”, é preciso ter condições financeiras? 

Esta foi uma das questões levantadas por um dos professores. Como 

constituírem família se não trabalham para sustentá-las? A hipótese de que 

estes indivíduos possam ser inseridos no mercado de trabalho não é discutida. 

Mesmo uma análise das condições psicológicas para a formação de uma 

família não são levadas em conta; apenas os aspectos materiais e econômicos 

são pensados e ainda assim, aparecem como impeditivos para a realização 

deste desejo de constituírem família. 

Ao mesmo tempo em que os professores apontam a questão econômica 

como o impeditivo primário para que seus alunos constituam um lar, não lhes é 

ensinado que são capazes de assumirem responsabilidades e tomarem 

decisões. Não existe a preocupação com a afetividade do deficiente intelectual. 

Muitas vezes, são considerados assexuados, muito embora apresentem várias 

manifestações da sexualidade no âmbito da escola, a sexualidade lhes é 

negada. 

Diante da dificuldade em se trabalhar com esse tema, os professores 

acabam castrando os seus alunos. Na ânsia de querer acabar logo com estes 

momentos perturbadores, professores tomam determinadas atitudes, como 

relatou uma professora durante a entrevista: É bem complicado falar dessas 

coisas, como é APAE, acontece muitas coisas, as vezes tem quem gosta de se 



masturbar, teve uma festa de carnaval, fazia pouco tempo que eu estava ali, 

(não conhecia bem os vícios e manias) eu tinha mais ou menos 10 alunos, até 

que bem comprometidos, enquanto eu levava um cadeirante e voltava buscar 

os outros alunos, um aluno (adulto) se masturbou, gozou, eu não tinha 

reparado, na hora que vi me assustei, eles não pensam que nem nós, fiquei 

apavorada, não sabia o que fazer, não sei se fiz certo, mandei o aluno levantar 

as calças, então ele saiu correndo para fora, pensei em vomitar, depois disso 

comecei a pensar, estava acostumada em outra escola. A fala dessa 

professora retrata o desamparo e a falta de conhecimento a que estão 

submetidas. A maioria dos professores considera que outro profissional deva 

falar sobre sexualidade com os alunos. É possível perceber neste pequeno 

fragmento de uma entrevista com uma das professoras: “...Quando ocorrem 

casos de namoros ou masturbações, geralmente conversamos com a 

psicóloga, se não resolver levamos o caso para a direção, coordenação e 

equipe pedagógica, são eles que conversam com os pais”. Esta atitude os 

mantém acomodados frente à educação sexual de seus alunos. 

A partir das reais necessidades encontradas foi possível a realização de 

um curso de formação em Educação Sexual e Direitos Humanos. O objetivo foi 

resgatar aspectos centrais da sexualidade que vêm se apresentando como 

necessárias para a prática desses profissionais no cotidiano da escola. 

Buscou-se construir junto aos professores a consciência da sua importância 

enquanto autores e atores na construção do espaço coletivo que é a escola. O 

intuito foi o de provocar nos professores um olhar mais crítico sobre o próprio 

trabalho, sobre suas concepções de desenvolvimento humano e sobre as 

relações destes processos com o meio socioeconômico e político que os cerca. 

Considerando os aspectos psicanalíticos de ressignificação da sexualidade, a 

partir da revisão histórica das demandas religiosas, políticas, culturais e 

sociais, a educação sexual liberta-se das relações de poder moralizantes que 

reprimem as questões sexuais na escola.  

Este curso em andamento tem avaliado, ainda em forma qualitativa, a 

educação sexual no âmbito da instituição escolar. Mantêm-se centrado nas 

temáticas que se referem à sexualidade, ao gênero, orientação sexual, 

condição física, raça-etnia, pertencimento religioso, classe social e geração, 

com ênfase na Educação Sexual, considerando que a sexualidade é uma 



dimensão humana que vai além de sua determinação biológica por ser 

culturalmente determinada.  

A psicanálise tem contribuído para reestruturar a concepção de 

sexualidade; a subjetividade simbólica do inconsciente psicanalítico subsidia 

uma linguagem capaz de revisar a educação sexual desenvolvidas nas 

escolas. Concedendo à educação sexual legitimada nas escolas, elementos 

teóricos fundamentais para elaboração pedagógica de uma necessária 

revitalização no processo educativo, quanto ao desenvolvimento sexual. A 

psicanálise não traz respostas prontas e nem modelos de como educar 

sexualmente; mas, apresenta-se como possibilidade fundamentada para 

compreender as dimensões da prática educativa escolar no complexo 

desenvolvimento sexual dos indivíduos. 
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