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RESUMO 
 

Este trabalho contempla o tema Sexualidade para todos, sem exclusão e faz 
parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do estado do Paraná. O 
objetivo principal foi oportunizar aos educadores, educandos e às suas famílias, bem 
como a comunidade escolar, reflexões, discussões, debates e informações sobre a 
sexualidade humana, respeitando suas fases e diferenças individuais, 
principalmente dos alunos com deficiência. Metodologicamente, adotou-se leituras e 
análises de textos ou de material como uma produção didática e filmes, sobre o 
tema. Verificou-se que a ampliação de debates ao âmbito escolar pode contribuir 
para que eles tenham uma vivência da sexualidade com menos estigmas, menos 
exposta a riscos, consequentemente, mais satisfatória. Este tema que preocupa a 
todos os pais e filhos, educadores e educandos deve ser tratado com toda 
seriedade, mas no contexto de uma educação sexual aberta, prazerosa e inclusiva.  
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ABSTRACT 
 
 This research addresses the theme - sexuality for all, without exclusion and it 
is part of Educational Development Program (PDE) of the state of Parana. The goal 
was favors educators, students, their families and the school community reflections, 
discussions, debates and information about human sexuality, respecting their steps 
and individual differences, especially for students with disabilities. Methodologically, it 
was adopted reading and analysis of texts, educational material and films about the 
subject. It was concluded that the expansion of debates at school can help them to 
have a sexual life with less stigma, less exposed to risk, therefore, more satisfactory. 
This subject, that worries parents, children, educators and students should be treated 
with all seriousness, but in a context of sex education open, enjoyable and inclusive. 
 
Keywords: Sexuality. School. Disability. Inclusion. Awareness. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O trabalho desenvolvido faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) do estado do Paraná, sendo este, uma etapa conclusiva. Através 

do mesmo apresenta-se os resultados da implementação na escola do Projeto de 

Intervenção Pedagógica proposto em fase inicial. Tal projeto contempla o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas para atender as dificuldades 

diagnosticadas pelo professor em seu espaço específico de trabalho - a escola, 

tendo como tema “Sexualidade para todos, sem exclusão”. 

Para o homem, o aspecto sexual desempenha um papel muito importante em 

sua existência: é a sua perspectiva fundamental. Para Amor Pan (2003) a 

sexualidade é uma estrutura configuradora da existência humana, que afeta, 

portanto, a pessoa em sua totalidade. Pela sexualidade passa toda a experiência e 

autoconsciência do indivíduo: a pessoa percebe, sente, pensa e ama como homem 

e mulher. 

Lidar com a sexualidade dos filhos e alunos é um tabu para a maioria dos pais 

e educadores. A angústia e a dificuldade aumentam quando se trata da sexualidade 

de pessoas com deficiência, principalmente a deficiência mental. 

Segundo Zaguri (1996) tanto a família como a escola não devem ignorar, 

ocultar ou reprimir manifestações da sexualidade e, sim, conhecer melhor o jovem e 

o adulto, relembrando as características principais de cada fase do desenvolvimento 

humano. 

 Os autores Guimarães (1995) e Chauí (1983) afirmam que a sexualidade é 

construída social, histórica e culturalmente, assim, se houver repressão, torna-se 

necessário aos educadores desconstruí-la, isto é, repensá-la, reformulando 

conceitos mais adequados, os quais devem estar vinculados às mudanças e ao 

contexto social. 

O desenvolvimento da sexualidade é uma etapa fundamental do ser humano. 

Todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência, têm direito à sexualidade, que 

é parte integrante da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um 

aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. A 

sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações, tanto na saúde 

física como na mental. A disseminação de informações sobre o tema é um dos 

elementos contribuintes para que alguns tabus e mitos sejam revistos e, 
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consequentemente, seu exercício seja possível, saudável e seguro, uma vez que a 

discussão do tema em nossa cultura vem acompanhada de preconceito e 

discriminação. 

             Pais e educadores muitas vezes negam a existência da sexualidade e 

preferem encarar o filho e o aluno com deficiência como assexuado. 

                                   Sprovieri e Assumpção Jr. (2005) reforçam que as pessoas com deficiência 

são seres sexuados. Portanto, pais e educadores devem com franqueza educá-los no 

aspecto da sexualidade para que estes percebam que eles possuem papel sexual 

definido e com necessidades iguais às de qualquer ser humano. 

As pessoas com deficiência não precisam de piedade, mas de compreensão 

quanto à sua condição e, principalmente, de esclarecimento convincente para 

adequar seu comportamento, tornando-a menos excludente. Uma das principais 

fontes de preconceitos é a desinformação existente acerca das potencialidades, 

desejos e dificuldades, deste grupo da população.   

Quando o tema passa a ser sexualidade da pessoa com deficiência, o 

preconceito e a discriminação são intensificados e geram polêmica quanto às 

diferentes formas de abordá-lo, tanto com os próprios adolescentes, quanto com suas 

famílias e na escola. Diante disso, Maia (2006) afirma que a discriminação, o medo 

do diferente e as manifestações da sexualidade e da deficiência são construções 

histórico-sociais e, portanto, está ao nosso alcance modificá-las. 

Ajudar a preencher esta lacuna constitui a principal contribuição deste 

trabalho, o qual foi desenvolvido com professores, funcionários, direção e pais. Para 

tanto, como parte fundamental do trabalho buscou-se propiciar momentos de 

informações sobre o tema através de debates, depoimentos, filmes, leituras e 

análise de textos ou de materiais como uma produção didática, discussão de 

valores, atitudes e integração das pessoas com deficiência, o aspecto biológico da 

sexualidade e como lidar com esta sexualidade e suas fases. Entende-se assim que, 

prever no Projeto Político Pedagógico da escola ações que favoreçam a 

aprendizagem e discussão sobre a sexualidade de todos os alunos, inclusive os com 

deficiência., tornou-se indispensável, pois desta forma os alunos poderão adquirir 

comportamento ponderado e responsável em relação à sua  sexualidade, 

contribuindo na formação de sua identidade e, também, a superar mitos, medos e 

preconceitos. 
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Nessa linha de análise, constata-se que conhecer o estado da arte da 

reflexão sobre a sexualidade do adolescente, com ou sem deficiência, pode 

contribuir para o entendimento sobre o assunto. Através do melhor conhecimento da 

temática pelos educadores e comunidade escolar busca-se, portanto, oportunizar 

uma melhor abordagem, discussão e informação com os familiares e adolescentes, 

tornando possível a inclusão de todos. 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

  

 Este trabalho é resultado do um projeto de implementação pedagógica do 

PDE e foi desenvolvido no Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo, no município 

de Capitão Leônidas Marques, do mesmo participou um grupo de 15 profissionais, 

nos quais estavam envolvidos: a Diretora Auxiliar, docentes do ensino fundamental e 

médio de diversas áreas, professor pedagogo e técnico administrativo, tendo como 

tema: “Sexualidade para todos, sem exclusão”. 

 Os estudos com este grupo realizou-se em oito etapas, com o objetivo de 

viabilizar debates, reflexões e análises de questões relacionadas à sexualidade para 

todos, incluindo pessoas com qualquer deficiência. 

 Na primeira etapa foi realizada a leitura e análise do Projeto a ser 

implementado na escola e também da produção didática (OAC), a  qual se refere ao 

tema. Na sequência aplicou-se um questionário que abordava a percepção dos 

participantes sobre o assunto.  

Pontua-se, então, que os elementos presentes no Projeto Político Pedagógico 

da escola e no plano de trabalho curricular podem auxiliar no desenvolvimento de 

uma prática pedagógica includente e desprovida de preconceitos e discriminação. 

Considera-se, também, que a contemplação da inclusão apareceu de uma forma 

geral e não específica, estando comprometido com a Constituição e com as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná.  

 Outra questão contemplada foi a inserção no Projeto Político Pedagógico 

sobre como trabalhar a sexualidade dos alunos com deficiência. Para tal 

questionamento houve consenso dos participantes em não contemplar este tema 

separadamente. Tal questão se apresenta como um conflito para pais e educadores, 
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bem como para eles próprios. É importante ressaltar, que a sexualidade é um 

assunto difícil em nossa sociedade, tratando-se de pessoas com deficiência ou não, 

pois é mantido sobre muito tabus e repressões sociais. 

 Discutiu-se também a necessidade ou não de trabalhar o referido tema na 

escola e comunidade. Considerou-se a importância de uma reflexão sobre o mesmo, 

com a escola e a comunidade, auxiliando no conhecimento dessas diferenças e para 

eliminação de preconceitos, pois muitos têm dificuldades de conduzir as mudanças 

da puberdade, para serem aceitos e respeitados na comunidade. 

 A última questão investigou quais procedimentos pedagógicos devem e 

podem ser utilizados no âmbito escolar e familiar em relação à sexualidade dos 

alunos com deficiência, sem promover a exclusão. Os participantes se pronunciaram 

sobre a importância de momentos de leitura, filmes, conversação com pais, 

professores e alunos, palestras, depoimentos, orientação familiar e abordar temas 

como: afetividade, confiança, discriminação, entre outros. Bem como em trabalhar 

de maneira mais concreta, fazendo com que os alunos confeccionem cartazes os 

seus próprios manuais de sexualidade, desenvolvendo o programa, baseado nas 

sugestões dos próprios alunos e encontrar uma forma de envolver os pais e os 

demais membros da equipe da escola no projeto. 

 A segunda etapa contemplou a análise e debate do texto: “o Conceito de 

infância na história e na Pedagogia da liberdade medieval aos controles 

institucionais modernos” de César Nunes e Edna Silva no livro A educação Sexual 

da Criança, com o propósito de sensibilizar os participantes sobre a singularidade, 

naturalidade, originalidade e peculiaridade da condição social da criança e sua 

multiplicidade de significados, pois longe de inserir-se no processo de produção 

social e econômico, a criança em nossa tradição familiar e institucional escolar, bem 

como na sociedade e cultura como um todo, permanece uma incógnita, uma grande 

indagação, um desafio e um enigma para nossas pobres convicções e inibidas 

potencialidades críticas e reflexivas. De maneira especial, não somos contribuintes 

de uma cultura que valorize a criança em suas expressões e propriedades.  

 Ainda estamos ressignificando nosso entendimento a respeito da criança. Por 

isso, é importante que tenhamos consciência de que podemos imprimir um sentido 

de desenvolvimento e aperfeiçoamento em nossa relação com esta. 
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A terceira etapa visou examinar e discutir o texto: “Um mergulho na história da 

deficiência” de Ana Rita de Paula, Mina Regen e Penha Lopes do livro Sexualidade 

e deficiência: Rompendo o silêncio. 

 Com este texto foi proposta ao grupo, uma reflexão e análise dos aspectos 

históricos da deficiência; as distintas épocas e situações que projetaram seu modelo 

antropológico sobre esta população; o exame do tratamento que se dispensou, no 

decorrer do tempo, às pessoas com deficiência proporcionará chaves interessantes 

para uma compreensão mais adequada de sua situação atual, pois a deficiência é 

um fenômeno social. 

 A sexualidade das pessoas com deficiência pode ser discutida somente no 

decorrer do século XX, mas recentemente a abordagem psicossocial assumiu um 

lugar em destaque, então, a ênfase passou a ser colocada no direito a exercer uma 

vida sexual satisfatória e na possibilidade de conquistar afeto e autonomia por meio 

de vivências afetivo-sexuais. 

 Essa abordagem histórica ajudará a avaliar avanços alcançados nas últimas 

décadas, ao mesmo tempo em que mostrará as insuficiências que ainda persistem. 

A quarta etapa teve como objetivo analisar o texto “Declaração dos direitos 

sexuais” e oportunizar aos participantes o maior número de informações sobre o 

aspecto biológico da sexualidade (anatomia do sistema genital masculino e feminino, 

reprodução, gestação, métodos anticoncepcionais e DSTs) e desenvolvimento 

psicossexual, cognitivo, afetivo e comportamental da criança. 

Os direitos sexuais são direitos humanos universais baseados na liberdade 

inerente, dignidade e igualdade para todos os seres humanos. Saúde sexual é um 

direito fundamental, sendo assim, a saúde deve ser um direito humano básico. 

Saúde sexual é o resultado de um ambiente que reconhece, respeita e exercita os 

direitos sexuais. 

O aspecto biológico da sexualidade está inserido no conteúdo estruturante 

dos mecanismos biológicos e como conteúdo básico a sexualidade humana nas 

Diretrizes Curriculares Estaduais de Biologia. Estes conteúdos foram abordados 

expositivamente através de recursos informatizados (slides, TV pendrive e DVD). Os 

métodos anticoncepcionais foram apresentados pelos participantes, com alguns 

exemplares destacando as funções, modo de usar, riscos à saúde, efeitos colaterais, 

vantagens e desvantagens. Destacando a importância de procurar um profissional 

da saúde para esclarecer dúvidas. 
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 Para Sprovieri e Assumpção Jr. (2005) devido às dificuldades de adaptação à 

realidade, torna-se difícil para os deficientes, principalmente o mental, administrar as 

situações que a vida em comum determina, sobretudo, no que se refere à prole, uma 

vez que esta envolve aspectos não apenas emocionais, mas também econômico-

sociais de grande magnitude. Isto postula questões relacionadas à determinação de 

sua necessidade organizada por outras pessoas e sob controle destas.  

 Ainda sobre as pessoas com deficiência mental, Amor Pan (2006) salienta 

que embora se produza um desenvolvimento mais lento, sempre com retardo com 

relação à normalidade, o processo segue normas regulares de progresso que, com a 

devida correção cronológica, o equiparam ao desenvolvimento normal. A pessoa 

com deficiência mental segue em seu amadurecimento o percurso normal, mesmo 

que o faça num ritmo lento, com atrasos e fixações precoces. 

 Na quinta etapa foi abordado o texto: “Todos nós, com deficiência ou não, 

somos sexuados” de Ana Claúdia Bortolozzi Maia na obra Sexualidade e 

deficiência. 

 A partir deste texto propôs-se ao grupo uma análise, reflexão e discussão 

sobre sexualidade e deficiência, pois a autora socializa a riquíssima revisão de 

literatura que empreendeu em sua pesquisa, descrevendo relatos de jovens com 

deficiência e de seus pais sobre sexualidade. Foi possível assim aprofundar a 

literatura na área da sexualidade e deficiência, investigando, junto com educadores 

as concepções sobre a sexualidade de seus alunos. 

Estudos demonstram que problemas físicos e mentais têm menor influência 

sobre a expressão sexual da deficiência do que sua integração social e que pais  de 

adolescentes com deficiência ou não devem se unir com os educadores para 

proporcionar uma boa educação sexual para seus filhos (MAIA, 2006). 

 As diferenças marcantes entre a sexualidade do deficiente e a sexualidade 

das pessoas não-deficientes parecem estar mais associadas ao tipo de educação 

sexual que eles têm do que às potencialidades de desenvolvimento de sua 

sexualidade que, em tese, poderia ser plena, fonte de prazer e realização pessoal. 

 É preciso entender que a educação sexual faz parte da educação geral e não 

pode ser desconsiderada, isto é, deve ser reconhecida e encarada numa relação 

pedagógica de fato, entendendo que a pessoa com deficiência merece 

reconhecimento de sua sexualidade como direito, pois é uma manifestação inerente 
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a todo o ser humano.  Somente assim podemos almejar uma sociedade realmente 

inclusiva. 

 A sexta etapa teve como objetivo analisar e debater o texto: “Orientação 

sexual para pessoas com deficiência” de Ana Claúdia Bortolozzi Maia em 

Sexualidade e deficiência. 

A partir deste o grupo refletiu sobre a necessidade de um programa de 

orientação sexual às pessoas com deficiência.  Esta necessidade deve-se ao fato de 

que os problemas sexuais ocorrem nesta população devido à ignorância sobre o 

assunto e a um processo de educação sexual deficitário. Porém, uma orientação 

destinada à pessoa com deficiência não precisa ser “especial” ou, necessariamente, 

“diferente”. O que deve mudar, em muitos casos, são os recursos utilizados, pois 

deve-se torná-los viáveis para que a orientação sexual seja compreensível, de 

acordo com as especificidades próprias de cada deficiência, tendo objetivos 

apropriados e estratégias metodológicas que garantam um aprendizado efetivo. Os 

propósitos do programa devem ter relação com a vida prática e cotidiana dos 

deficientes, para que ele seja eficaz, garantindo as dimensões preventiva, educativa, 

prazerosa e humana. 

Acredita-se que seria ideal estabelecer um respeito mútuo entre os pais  e 

educadores para que possam trabalhar juntos num mesmo programa de orientação 

sexual, uma vez que educadores e pais têm papeis complementares na tarefa de 

contribuir para as manifestações sexuais da pessoa com deficiência sejam 

prazerosas, positivas e responsáveis. 

Na sétima etapa foi assistido, analisado e debatido o filme “Simples como 

amar” com duração de 129 minutos e direção de Garry Marshall, tendo como 

sinopse: após passar alguns anos em uma escola especial, Carla Tate (Juliette 

Lewis) foi "graduada" e poderá voltar para casa de seus pais em São Francisco. 

Mas, apesar de ser intelectualmente limitada, Carla planeja morar sozinha, ter uma 

vida independente e também se libertar da presença da mãe, que a vigia de forma 

sufocante. Este desejo de ter seu próprio apartamento é aumentado quando 

conhece Danny McMann (Giovanni Ribisi), um jovem que como ela é mentalmente 

"lento", mas mora sozinho. Em pouco tempo Carla e Danny estão namorando e já 

pensam em se casar. 

O filme foi discutido a partir do roteiro: qual contexto social em que passa a 

história do filme; quais lembranças (traumas) em que a jovem com deficiência tem 
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da infância; quais são as atitudes super protetoras da mãe; a autoestima baixa das 

pessoas com deficiência, atitude carinhosa do pai, respeito às diferenças e a 

individualidade; as dificuldades de relacionamento das pessoas com deficiência na 

sociedade; o descobrimento da sexualidade e a busca da independência. 

A forma como a pessoa vivencia sua sexualidade depende da trajetória 

individual, de tudo o que se passou com ela, desde as expectativas familiares antes 

de seu nascimento até suas relações bem ou malsucedidas, crenças, alegrias, 

prazeres, encontros, rejeições, medos e desilusões. Também sofre influência do 

momento histórico, dos tabus, mitos e valores predominantes na sociedade. 

Portanto, segundo Paula e Lopes (2005) “a sexualidade transcende a natureza para 

abraçar manifestações pessoais e sociais que mudam ao longo do tempo” (p. 24).   

          Na oitava e última etapa do Grupo de Apoio foi apresentado um roteiro de 

atividades (dinâmicas) que deve ser visto como sugestão sobre o referido tema, pois 

o mesmo pode auxiliar o educador a ampliar nos alunos, dentro dos limites da ação 

pedagógica, a compreensão sobre as necessidades e anseios das pessoas com 

deficiência a partir da reflexão sobre a sexualidade individual. Cada atividade foi 

desenvolvida pelos participantes, onde os mesmos explicavam o objetivo, o material, 

o tempo e a ação de cada técnica.  

�� A dinâmica de grupo constitui um valioso instrumento educacional que pode 

ser utilizado para trabalhar o ensino/aprendizagem, quando opta-se por uma 

concepção de educação que valoriza tanto a teoria como a prática e considera todos 

os envolvidos neste processo como sujeitos. 

      A opção pelo trabalho que promova a interação das pessoas envolvidas faz 

com que o processo de ensino/aprendizagem se coloque como um caminho a 

interferir na realidade, modificando-a. Isso porque a experiência do trabalho com 

dinâmica promove o encontro de pessoas, assim o saber é construído junto, em 

grupo. 

 Constatou-se a importância de fazer planejamento de uma possível conversa 

com os pais e também elaboração de um material informativo sobre o tema. Tendo 

como objetivo oportunizar debate e análise sobre as questões de sexualidade. 

 A família é fundamental para a construção da sexualidade e para a 

possibilidade de vivenciá-la. São os pais, muitas vezes, quem propicia ou não um 

ambiente favorável às intimidades. Pois, ao se deparar com a deficiência, a 

tendência é prolongar a infância e manter os filhos sob dependência, isso não 
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acontece sem motivos. Há fortes razões psico-emocionais que levam os familiares a 

desenvolverem esse comportamento. 

 O educador deve aprimorar sua sensibilidade e atuar cautelosamente, 

estabelecendo um contato franco e acolhedor. Assim, favorece o diálogo e pode 

colaborar para que os pais criem oportunidades para o desenvolvimento da 

autonomia e independência das crianças e adolescentes. 

 Finalizando a oitava etapa, aplicou-se uma avaliação aos participantes, 

quanto ao material de estudo, ambiente de estudo, tutoria do professor PDE e 

metodologia utilizado durante à implementação do projeto, com o objetivo de refletir 

sobre a melhoria da qualidade do trabalho realizado. Neste, foi sugerido a 

continuidade deste projeto envolvendo outros colegas, alunos e comunidade para 

trazer crescimento, satisfação pessoal e colaboração na construção de uma 

sociedade realmente inclusiva. 

 

 

3. CONCLUSÃO 
 

A implementação do projeto PDE na escola deu-se a partir da formação de 

um Grupo de Apoio, possibilitando aos participantes analisar, refletir, debater, relatar 

experiências através de leitura de textos, análise de filme, exposição dos conteúdos 

estruturantes e básicos sobre a sexualidade para todos, sem exclusão. 

O tema sexualidade é inesgotável, porque é dinâmico e vivencial e está 

presente no lar e na escola, independente dos pais, educandos e educadores. 

Sabemos que a sexualidade em si, é encarada com certo preconceito. Falar sobre a 

sexualidade gera polêmica e, a dificuldade e a angustia aumentam quando esse 

assunto é abordado considerando pessoas com deficiência. 

Juntamente com o grupo constatou-se que a sexualidade faz parte da 

natureza humana, vai além do ato sexual e independe da deficiência. Para preparar 

a pessoa a viver em comunidade de forma mais normal possível, deve-se deixar de 

focalizar a atenção apenas nas deficiências e passar a olhar a pessoa como um 

todo. Começar a perceber que antes de serem deficientes, eles são pessoas com 

necessidades, interesses e aptidões individuais como qualquer um. Sendo assim, as 

aspirações sociais e sexuais de pessoas com deficiência não são diferentes de seus 

pares. 
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 Observou-se que é importante pais e educadores conhecer o aspecto 

biológico da sexualidade; o processo do desenvolvimento cognitivo, psicossexual, 

afetivo e comportamental, bem como a história da infância e da deficiência. Para 

assim melhorar a maneira de como lidar com os filhos e alunos, respeitando a faixa 

etária, a individualidade e as diferenças. Facilitando, portanto, a convivência entre 

ambos. 

Por derradeiro cumpre-se dizer que mudanças são necessárias, tanto no 

universo familiar, quanto no universo escolar em relação à sexualidade para todos. 

Deve-se reconstruir conceitos sobre o tema, reavaliar a filosofia e redimensionar o 

Projeto Político Pedagógico da escola, criando estratégias, tais como a formação de 

grupos de estudo, capacitando pais e professores para ajudar e orientar 

adequadamente o desenvolvimento global do indivíduo, incluindo no âmbito afetivo-

sexual. Desse modo, conceitos e atitudes serão revistos, visando assim, o 

desenvolvimento psicossexual dos alunos, tenha ele deficiência ou não. 

A conscientização e o apoio por parte da família e da sociedade em geral são 

fundamentais para que as pessoas com deficiência desenvolvam suas 

potencialidades e adquiram autonomia. 

Dessa maneira, faz-se necessário a ampliação de debates no âmbito escolar 

e da sociedade, contribuindo para que todos tenham uma vivência da sexualidade 

com menos estigmas, menos exposição a riscos e consequentemente mais 

satisfatória. Este tema que preocupa a todos os pais, filhos, educadores e 

educandos deve ser tratado com toda a seriedade, mas no contexto de uma 

educação sexual aberta, prazerosa e inclusiva. 
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