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Resumo: Numa escola da cidade do Rio de Janeiro, deficientes intelectuais começaram a 
expressar de forma inapropriada sua sexualidade. Foi desenvolvido um projeto de educação 
sexual que teve como objetivo geral educar para não repreender, mas sim, proporcionar 
acesso à sexualidade e também levar pais e professores a reconhecerem que o exercício da 
sexualidade é um direito de todo ser humano. Usou-se como referencial os estudos de Glat & 
Freitas que frisam que todo ser humano deve ter acesso à sexualidade e pode exercê-la bem e 
os estudos de Rabenhorst e Pequeno sobre os direitos humanos. Como metodologia utilizou-
se da observação participante e questionários. Concluiu-se que, quando bem orientados, os 
portadores de deficiência intelectual passam a ter responsabilidade sexual e a demonstrar 
capacidade de exercerem sua sexualidade.  
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Resumo: En una escuela de la ciudad de Río de Janeiro, deficientes intelectuales empezaron a 
expresar de modo inapropiado su sexualidad. Así que fue desarrollado un proyecto de 
educación que tuvo como objetivo general educar para no reprender, sino proporcionar acceso 
a la sexualidad y también llevar padres y profesores a reconocer que el ejercicio de la 
sexualidad es un derecho de todo ser humano. Se usó los estudios de Glat & Freitas que 
subrayaron que todo ser humano debe tener acceso a la sexualidad y puede ejercerla bien, y 
los estudios de Rabenhorst y Pequeno sobre los derechos humanos. Como metodología se 
utilizó de la observación participante y  cuestionarios. Se concluyó que, cuando bien 
orientados, los portadores de deficiencia mental empezaron a tener responsabilidad sexual y a 
demostrar capacidad de ejercer su sexualidad.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho faz um relato da experiência vivida pelo professor de classe especial 

composta por deficientes intelectuais ou mentais da Escola Municipal Rivadávia Corrêa na 

Cidade do Rio de Janeiro- RJ. Ele relata o projeto de educação sexual desenvolvido pelo 

professor da turma na escola que teve início em abril de 2010 e término em novembro do 

mesmo ano. 

            A ideia do projeto surgiu quando alunos deficientes intelectuais de duas turmas 

diferentes começaram a expressar sua sexualidade de forma inadequada no espaço escolar. 

Atitudes como masturbação em sala e masturbação bem demorada no banheiro foram notadas 

pelos professores, tanto por alunos do sexo masculino como do sexo feminino. Além disso, 

alguns alunos do sexo masculino foram flagrados tocando, de forma violenta, em partes 

íntimas no corpo de algumas alunas. 

Percebeu-se que não dava mais para fugir do assunto da sexualidade com estes alunos. 

Mas de que forma teria de ser abordado? Deveria ser com a finalidade de reprimir, como se 

estes não tivessem o direito à sexualidade e à educação sexual, ou de orientar para que estes 

pudessem estar mais preparados para exercerem esta necessidade do ser humano? 

          Já não é fácil ter o consentimento dos pais para falar de sexualidade com os alunos 

“ditos normais”, quanto mais com alunos com deficiência intelectual. Mesmo entre 

professores, haviam aqueles que achavam difícil tratar de sexualidade com essa clientela. 

Muitos preferiam não entrar neste assunto por não se sentirem preparados para desenvolver 

um programa que abordasse o tema como também imaginavam que pelo fato de que o 

deficiente intelectual, na maioria dos casos, não teria vida sexual ativa, não necessitaria de 

uma educação sexual. 

          Para desenvolver um programa abordando essa temática era necessário antes dialogar 

com os pais para levá-los a entender o objetivo da proposta. Isso evitaria que fossem feitas 

interpretações equivocadas sobre o projeto. Era importante ouvir os pais para saber o que 

estes achariam da idéia de implementar um programa de educação sexual voltado para os 

alunos deficientes intelectuais. Mesmo porque se a maioria dos pais se opusesse a este 

programa de educação sexual, o trabalho não teria continuidade em casa. 



        Além do apoio dos pais, era também necessário, contar com o apoio dos outros 

professores, pois surtiria um efeito maior se envolvesse toda a escola. Por isso era necessário 

também dialogar com os professores sobre este assunto. 

        Esse trabalho teve como objetivo principal não só desenvolver um programa de educação 

sexual que envolvesse alunos especiais dessa escola como também verificar se ao receberem 

uma boa educação sexual esses poderiam deixar de ter comportamentos sexuais 

inapropriados.  Além disso, ouvir pais e professores no sentido de verificar sua opinião em 

relação à implementação de um programa de educação sexual voltados aos alunos deficientes 

intelectuais. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Os pensamentos de Glat & Freitas (2007) começaram a nortear o trabalho. As autoras 

colocam que pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes, apresentam comportamentos 

sexuais inapropriados por não terem tido acesso às informações que tratassem deste assunto. 

Segundo as autoras,  

pessoas com deficiência mental exibem comportamentos sexuais 
inapropriados, ou são sexualmente inativas ou inibidas, por não lhes ter sido 
dada uma educação e orientação sexual adequada, ou pelo menos, a 
oportunidade de “aprender na vida”, como os demais. (p.18) 

 

Refletindo com base nesse referencial, o comportamento sexual inapropriado de 

alguns alunos com deficiência intelectual poderia ser fruto da falta de acesso à informação e 

educação sexual. Será que recebendo uma boa educação sexual estes alunos poderiam deixar 

de manifestar essas atitudes inapropriadas e em público? 

Muitos acreditam que a sexualidade dos deficientes intelectuais é “anormal” ou com 

falta de afetividade. Acham que por serem “eternas crianças” e dependentes, não poderão 

arcar com as conseqüências deste ato. Também acham que muitos deles, por terem 

desenvolvido poucos pudores, não saberão a hora certa nem o local certo para executarem 

suas vontades sexuais. Esse olhar subestimado a respeito da sexualidade dos deficientes 

intelectuais é constatado não só entre a família como também por professores. Symansky & 

Jansen (1980) apontavam sobre isso quando diziam que 

podemos ser tentados a especular que, do ponto de vista psicodinâmico, a 
negação dos direitos sexuais das pessoas retardadas mentais é uma extensão 
da atitude de que elas são eternas crianças. Sexo é proibido para crianças; é o 



privilégio dos adultos. A noção de uma criança tendo atividade sexual pode 
estimular a ansiedade dos adultos, talvez até mesmo por eles terem tido sua 
própria sexualidade reprimida durante a infância. Logo, qualquer forma 
de expressão sexual deve ser, então, reprimida (p. 114) 

Não se deve achar que todos os deficientes mentais apresentem características e 

atitudes infantis. Segundo a Associação Americana de Retardo Mental, deficiência mental é 

caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual global, 

acompanhadas por dificuldades acentuadas no comportamento adaptativo, manifestadas antes 

dos dezoito anos de idade. (Glat & Freitas, 2007) 

Mesmo apresentando algumas características semelhantes, os deficientes intelectuais 

ou mentais não formam um grupo homogêneo. Indivíduos com deficiência intelectual leve ou 

moderada têm muito mais em comum com os “normais” do que com os deficientes 

intelectuais severos ou profundos (Symansky & Jansen, 1980). Isso deve ser levado em conta 

em vários aspectos da vida desses indivíduos, inclusive em relação à sexualidade. 

Muitos pais e professores não acham viável criar um programa de educação sexual que 

envolva os alunos especiais.  Pensam que como a maioria desses alunos não vai ter vida 

sexual ativa, não precisará ter acesso à informação. Muitos também acham que falar de sexo 

poderia ainda mais suscitar a curiosidade e ser ainda mais difícil de controlar os 

comportamentos sexuais inadequados desses indivíduos. Quanto mais  quando se imagina em 

futuras consequências que a sexualidade mal usada pode acarretar, como doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Ao invés de ficar fugindo do assunto sobre 

as consequências do ato sexual irresponsável "O fundamental é criar um espaço em casa ou na 

escola para falar de fecundação e da necessidade de evitar a gravidez" (Gherpelli, 1995, p. 

101). E também de se evitar as doenças sexualmente transmissíveis. 

 Mas essa ideia de privação em educação sexual para esse grupo de indivíduos vai de 

encontro ao que é defendido por Egypto (2003), quando este coloca seu olhar sobre a 

sexualidade: 

A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É uma 
necessidade básica e um aspecto do ser humano que pode ser separado dos 
outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita 
à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso, é a 
energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade e se 
expressa na forma de as pessoas tocarem e serem tocadas. A sexualidade 
influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e tanto a saúde 
física como a mental. Se a saúde é um direito humano fundamental, a saúde 



sexual também deveria ser considerada como um direito humano básico. 
(1975 apud Egypto, 2003) 

 

O autor frisa que a sexualidade é um direito humano e não aponta nenhum aspecto 

negativo nesta necessidade humana. Pelo contrário, estudos comprovam que a sexualidade 

pode trazer grandes benefícios ao indivíduo. Por exemplo, a sexualidade promove a 

aprendizagem de si mesmo e do seu corpo. “Podemos começar a ver que a sexualidade 

permite desenvolver nossa capacidade de curiosidade. Sem a sexualidade não haveria 

qualquer curiosidade e sem curiosidade o ser humano não seria capaz de aprender” (Britzman, 

2007 p 89) 

Negar ao indivíduo a oportunidade de exercer sua sexualidade não estaria ferindo os 

princípios dos direitos humanos, visto que todo ser humano tem direito à saúde física, mental 

e emocional? 

Segundo Pequeno (2008) os direitos humanos asseguram ao indivíduo o exercício 

pleno de sua condição humana. 

São aqueles princípios ou valores que permitem a uma pessoa afirmar sua 
condição humana e participar plenamente da vida. Tais direitos fazem com 
que o indivíduo possa vivenciar plenamente sua condição biológica, 
psicológica, econômica, social, cultural e política. Os direitos humanos se 
aplicam a todos os homens e servem para proteger a pessoa de tudo que 
possa negar sua condição humana. (p. 24) 

 

               A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada ser humano. É uma 

necessidade básica do ser humano que não pode ser negada. O seu exercício é necessário para 

que o indivíduo possa se conhecer e se desenvolver. 

            Não poderão ser características de gêneros, físicas, étnicas, sociais ou de qualquer 

outra natureza que farão com que o indivíduo possa deixar de usufruir dos aspectos ligados à 

dignidade humana.  

            Os direitos humanos clássicos não valorizavam os elementos de diferenciação de um 

indivíduo com relação ao outro (gênero, etnia, idade, orientação sexual e etc.), mas 

concebiam seus titulares de forma genérica e abstrata (o homem, o cidadão e etc.). Na 

contemporaneidade, ao contrário, tendem a vislumbrar os sujeitos de forma concreta e 

particular “como indivíduos historicamente situados, inseridos numa estrutura social, e 



portadores de necessidades específicas. Daí, falarmos de “direitos das mulheres”, “direitos 

das crianças”, “direitos dos portadores de deficiências” e “direitos da população LGBT” 

dentre outros.” (Rabenhorst, 2008, p.18) 

            Se estivermos lutando para que cada ser humano possa usufruir dos direitos 

relacionados às necessidades e à dignidade humana, será sábio da nossa parte privar um 

grupo de seres humanos de usufruir de um de seus direitos apenas por apresentarem 

características físicas e de comportamento diferentes dos outros grupos? Não será mais justo 

propiciar condições mais seguras para que o deficiente intelectual possa usufruir e exercer 

sua sexualidade, como por exemplo, oferecendo informação e educação sexual? 

            Seria justo privar seres humanos de usufruírem das suas necessidades individuais e 

afetivas apenas por temer consequências desses atos? Subestimar os direitos dessas pessoas 

não seria uma forma de estarmos excluindo? Se quisermos incluir esses cidadãos de forma 

plena na sociedade deveremos estar constantemente refletindo sobre os seus direitos.  

Inclusão não significa apenas aprendizagem escolar. Também “é um processo que reitera 

princípios democráticos de participação social plena (...) de qualquer cidadão em qualquer 

arena da sociedade em que viva, à qual ele tem direito, e sobre a qual ele tem deveres” 

(Santos & Paulino, 2003: 81) 

           Estaremos afirmando os direitos humanos de um indivíduo quando reconhecemos as 

suas necessidades como ser humano e buscamos de toda maneira encontrar formas para que 

essas necessidades possam ser atendidas. 

 

METODOLOGIA: 

 

            Como metodologia para realização deste trabalho utilizou-se da pesquisa qualitativa. 

(Bogdan & Biklen, 1994); (Monteiro, 1998), adotando os seguintes procedimentos: 

1- Questionários: 
 

       Realizados com os pais ou responsáveis e também com os professores com o objetivo 

de saber deles se era viável um programa de educação sexual para deficientes intelectuais. 

   2- Observação participante feita através da elaboração das seguintes atividades: 



  a) Planejamento com o grupo de professores que participaram do projeto. Neste foram 

programadas as atividades a serem executadas no projeto 

  b) Aula expositiva envolvendo as duas turmas de classe especial de alunos com deficiência 

mental da escola, onde era exposto o tema utilizando recursos como: livros, cartilhas, atlas do 

corpo humano e retroprojetor. 

  c) Atividades na sala de leitura onde eram convidados a participar alunos de classe comum. 

Essa era uma das oportunidades em que os alunos deficientes intelectuais interagiam com os 

outros alunos trocando informações sobre sexualidade. Neste espaço eram pesquisados 

literaturas e informativos que tratavam de educação sexual e sexualidade. Geralmente os 

alunos eram separados em grupos mistos onde participavam tanto deficientes intelectuais e 

não deficientes. Eram realizadas dinâmicas de grupo onde eram trabalhadas noções que 

focalizavam a identidade corporal. 

  d) Culminância do projeto feito através de uma exposição de trabalhos realizados por vários 

alunos da escola. Trabalhos como: cartazes, produções textuais e peça de teatro. Esta 

culminância teve a participação de toda comunidade escolar (alunos, professores, pais e 

demais funcionários). 

Modelo do questionário feito para os pais: 

Questões: 

1) Você acha importante uma educação sexual para o seu filho? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

2) Em caso negativo, o que leva você a discordar que o seu filho tenha uma educação sexual? 

(   ) O fato de  suscitar maior curiosidade ao sexo 

( ) O perigo de consequências como, gravidez indesejada; doenças sexualmente 

transmissíveis; demonstração de conduta sexual inapropriada. 

Modelo de questionário feito com os professores: 

a) Você acha que o deficiente intelectual deve receber uma educação sexual na escola? 



(  ) Sim 

(  ) Não 

b) Em caso positivo, essa educação deverá ser para: 

(  )Reprimir a manifestação da sexualidade 

(  )Informar para que este possa exercer a sexualidade com responsabilidade e consciência. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: 

 

        O questionário realizado com 8 pais de alunos de classe especial revelou que 3 desses 

achavam importante que seus filhos tivessem uma educação sexual na escola e 5 desses 

achavam isso inapropriado. Desses 5 pais que achavam inviável a educação sexual na escola, 

2 temiam conduta sexual inapropriada ou em público; gravidez indesejada e doenças 

sexualmente transmissíveis. Os outros 3 achavam que essa educação sexual poderia ainda 

mais aguçar seu interesse por sexo. 

        Mesmo aqueles pais que falaram que não era importante uma educação sexual para os 

deficientes intelectuais, não fizeram objeção ao projeto por terem entendido que se tratava de 

uma proposta que se baseava num referencial de estudos sério. Sendo assim, com o 

consentimento dos pais foi possível implementar o projeto na escola. 

       Em relação ao questionário realizado com 12 professores de diferentes áreas na escola, 8 

achavam importante a realização de um programa de educação sexual que atendesse aos 

alunos com deficiência intelectual. Desses 8 professores que concordavam com a ideia, 4 

achavam que essa educação deveria ser repressiva. 

       Interessante notar como, mesmo entre professores, ainda existe um grande número que 

fica dividido com a ideia de uma educação sexual para essa clientela. E muitos daqueles que 

concordam que esses alunos devam receber uma educação sexual, acham que essa educação 

tem que ser para evitar que eles demonstrem ou expressem sua sexualidade. Em outras 

palavras alguns professores, como os da escola citada, acreditam que essa educação deva ser 



para reprimir. Não apostam que o deficiente intelectual possa a ter uma vida sexual ativa e 

satisfatória.  

      Como resultado das atividades realizadas na observação participante, constatou-se que 

muitos dos alunos que demonstravam comportamentos sexuais inadequados, tais como 

masturbação em sala e atitudes sexuais violentas para com outros, não tinham recebido uma 

educação sexual durante sua trajetória de vida nem por parte dos pais nem por parte da escola. 

Quando recebem uma boa educação sexual esses indivíduos passam a demonstrar menos 

atitudes sexuais inapropriadas. (Glat & Freitas, 2007). 

      Depois que a temática da sexualidade foi desenvolvida com esses alunos da escola, os que 

demonstravam atitudes inapropriadas começaram a apresentar um progresso. O resultado não 

foi imediato, mas foi contínuo. Até o final do projeto que durou 7 meses, muitos desses 

alunos haviam melhorado em atitudes e também passaram a demonstrar um maior 

conhecimento sobre o assunto. Até aqueles alunos que antes não tinham demonstrado nenhum 

interesse pela temática começaram a despertar para o assunto da sexualidade. 

      De acordo com os estudos de Glat & Freitas (2007); Gherpelli (1995); Egypto (2003) e 

outros autores, se o deficiente intelectual receber uma boa educação sexual ele passará a 

deixar de demonstrar atitudes sexuais inapropriadas, assim como os demais seres humanos se 

forem bem educados. Isso foi bem constatado na Escola Municipal Rivadávia Corrêa. A 

educação sexual para esses indivíduos não deve ser para reprimir, mas sim para informar e 

desenvolver seu senso crítico com o intuito de levá-los a reconhecer as possibilidades e os 

limites que essa necessidade humana exige. 

      Constatou-se também que a sexualidade é uma necessidade básica de todos os seres 

humanos e que não podem ser características físicas, culturais ou de qualquer outra natureza 

que possam privar a sociedade de usufruir desse bem natural.  
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