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Resumo: As pessoas com deficiência intelectual costumam ser caracterizadas como 

seres assexuados, devido às dificuldades da sociedade em aceitá-los como parte da 

diversidade humana. Isto demonstra uma tendência à desumanização ou mesmo 

infantilização destes deficientes, pois é sabido que a sexualidade é intrínseca a todo 

ser humano e, por meio dela, as pessoas expressam grande parte de seus desejos 

e significados. Objetiva-se com este trabalho compreender as facetas da 

sexualidade das pessoas com deficiência intelectual de uma escola especial do 

interior paulista e colaborar para o processo educacional integral das mesmas. 

Como metodologia foi realizada revisão bibliográfica e será feita uma coleta de 

dados em campo através de encontros socioeducativos com um grupo de 15 

adolescentes com este tipo de deficiência. A análise dos primeiros resultados retrata 

que o assunto não tem tido destaque em pesquisas, possivelmente pelo fato da 

sexualidade no deficiente intelectual aparentar ser ainda um tabu a ser vencido. 

Considera-se que a pouca produção acadêmica cientifica, a falta de conhecimento e 

a dificuldade de alguns pais e de alguns professores podem refletir negativamente 

no desenvolvimento do deficiente intelectual. 

 

INTRODUÇÃO  

 O diagnóstico de deficiência intelectual deve considerar o contexto da pessoa 

em sua forma social e comparação com indivíduos da mesma faixa etária e cultura 

(MORALES & BATISTA, 2010). Segundo Souza e Boemer (2003) a sociedade que 

define a deficiência como uma incapacidade, algo indesejado e com limitações 

intransponíveis para quem a apresenta, do mesmo modo, esta mesma sociedade 

define os padrões de beleza, comportamento e perfeição. E sob essa ótica tanto 

para a sociedade quanto para os familiares a deficiência tem características 

desumanizadoras, chegando a ser considerada como um pressuposto de 

instintividade. 

 O assunto sexualidade na sociedade atual é visto como um tabu, tanto para a 

maioria dos indivíduos quanto para os deficientes, pois o assunto é distorcido, 

repreendido e muitas vezes apenas relacionado ao ato do coito. Para a psicanálise 

sexualidade vai além desta definição do senso comum, ela está imersa nas pulsões 

que o ser humano tem tanto de vida como de morte, amor e ódio, afeto e 

agressividade. Para a psicologia social, sexualidade é algo que provém das relações 

sociais interligadas ao psiquismo, gerando algo cultural em que todos os seres 



humanos desta sociedade estão submetidos (BOCK et al, 2001). Deste modo 

através do presente trabalho científico, busca-se compreender o universo da 

sexualidade para os deficientes intelectuais. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é compreender facetas da sexualidade 

expressadas por alunos adolescentes com deficiência intelectual de uma escola do 

interior paulista através de uma revisão bibliográfica e da realização de grupos 

socioeducativos, visando colaborar com o desenvolvimento integral destes 

indivíduos. 

 

METODOLOGIA 

 Utilizando-se as palavras-chaves “deficiência, intelectual, sexualidade” nas 

bases de dados Scielo Brasil, Pepsic – Periódicos Eletrônicos em Psicologia -, 

LILACS e Bireme realizou-se breve pesquisa, no mês de maio de 2013, sobre 

artigos publicados, que retratassem o assunto sexualidade e namoro na deficiência 

intelectual para fundamentação da pesquisa. Depois disto, excluíram-se todos os 

resultados que consistiam em dados científicos que não eram artigos, os repetidos e 

com data anterior a 2003. Os dados de campo serão obtidos através de grupos 

socioeducativos com adolescentes com deficiência intelectual que frequentam uma 

escola de educação especial de uma cidade do interior paulista. Os grupos foram 

planejados em conjunto com a psicóloga da instituição e visaram a sensibilização, 

discussão e reflexão acerca da sexualidade destes alunos de modo a favorecer o 

seu desenvolvimento integral. Os encontros serão registrados pela pesquisadora a 

posteriori e analisados segundo a busca do invariante sob a luz dos pressupostos da 

psicologia social. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Na pesquisa bibliográfica de bases de dados foram encontrados 34 resultados 

de pesquisa destes resultados, aplicando os critérios de seleção, se excluiu aqueles 

resultados que estavam repetidos ou que não eram artigos científicos, aqueles 

escritos de antes de 2003 e os que não tinham acesso ao texto completo. Sendo 

assim 12 artigos foram identificados para a leitura. 



 A intervenção educativa sobre o tema da sexualidade será realizada em oito 

encontros de sensibilização e discussão. O primeiro encontro ocorreu conduzido 

pela psicóloga da instituição com os professores, para apresentação e seleção dos 

grupos de alunos que participarão da intervenção. O outro encontro será realizado 

com os pais ou responsáveis e será conduzido pela psicóloga da instituição e a 

pesquisadora com a finalidade de apresentar a intervenção, esclarecer dúvidas, 

obter a parceria dos mesmos e ainda orientar quanto a questões do âmbito familiar.  

 A reunião dos alunos contará com frequência semanal, com duração 

aproximada de trinta minutos, onde serão realizadas atividades de sensibilização e 

momentos de reflexão propostos pela pesquisadora e psicóloga responsável local, 

seguindo assuntos: mudanças físicas, identidade, sentimentos, diferentes formas de 

afeto, medos, desejos, questões de saúde, higiene e contracepção.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 As 12 referências bibliográficas trouxeram importantes reflexões sobre como 

o tema tem sido tratado no meio científico e auxiliaram no preparo quanto à 

organização e sequência dos grupos socioeducativos. Estes resultados permitem 

inferir que o assunto não tem uma alta incidência de discussão, visto que, falar de 

sexualidade na sociedade é algo muito constrangedor, sem detalhes sobre o 

assunto e estes fatos aumentam ainda mais quando este tema está relacionado com 

deficientes intelectuais. Assim, o assunto sexualidade para o deficiente intelectual 

demostra ser ainda um tabu a ser vencido e que pouca produção acadêmica 

cientifica, a falta de conhecimento e a alienação de pais e alguns professores podem 

refletir negativamente no desenvolvimento saudável deste aluno em questão. 
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