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RESUMO 

 

 

O tema deste trabalho é a inabilidade familiar no trato com a sexualidade de crianças e 

adolescentes com Síndrome de Down. Para seu desenvolvimento, foi realizado uma revisão 

de literatura. Com tal suporte, verificou-se que a família se depara com novos desafios para a 

integração social dos seus filhos (a) com Síndrome de Down quando estes chegam à 

adolescência, principalmente quanto ao despertar da sexualidade. De raízes históricas crenças 

e preconceitos alimentam no campo da sexualidade e limitam as famílias diante as 

manifestações sexuais dos de seus filhos (as) adolescentes, assim como as instituições 

enquanto esferas de proteção social. A ampliação desse debate e a implementação de 

programas de orientação sexual são fatores que podem contribuir para que a pessoa com 

síndrome de Down viva sua sexualidade e a tenha respeitada.  

      

Palavras-Chave: Síndrome de Down, Sexualidade, família. 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

The theme of this work is the familiar inability in dealing with the sexuality of children and 

adolescents with Down syndrome. For its development it was performed a literature review. 

With such support, it was found that the family is faced with new challenges for the social 

integration of their children (a) with Down syndrome when they reach adolescence, especially 

related to the awakening of sexuality. Historical beliefs and prejudices roots feed the field of 

sexuality and limit families on the sexual manifestations of their adolescent children, as well 

as the institutions as spheres of social protection. The expansion of this debate and the 

implementation of sex education programs are factors that can contribute to enable a person 

with Down syndrome live his/her sexuality and to have it be respected. 

 

Keyword: Down syndrome, sexuality, family
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 INTRODUÇÃO 

 

A sexualidade é um dos aspectos essenciais para equilíbrio psicossomático e o 

desenvolvimento do indivíduo. O desenvolvimento humano e da sexualidade se vinculam 

como elementos constitutivos da personalidade. O desejo, o erotismo, a construção de gênero, 

as relações afetivas e sexuais são expressões da condição humana de modo indiscriminado. 

Manifestações de ternura, simpatia e atração expressam amor e afeto, o que revela que o 

indivíduo é sexuado. Nesse sentido, se faz necessária a distinção entre sexo (expressão 

biológica que faz parte do conjunto de características anatômicas e funcionais) do que se 

compreende por sexualidade (dimensão abrangente, produto de expressões culturais). 

A sexualidade é um processo que se inicia no nascimento. Durante a infância, surgem 

algumas dúvidas e questões a ela relacionadas, o que demarca questões que serão indagadas 

pelas crianças, consideradas essenciais para se estabelecer a educação sexual, inicialmente, 

por parte da família.  

Na adolescência, que é fase considerada fundamental ao desenvolvimento da 

sexualidade e que se expressa na transição entre a infância e a idade adulta, é imprescindível a 

difusão de práticas de orientação sexual que corroborem com a constituição da identidade 

sexual e de gênero. Tais orientações funcionam como suporte autoestima e inserção do sujeito 

na estrutura social. Esse processo de transição da adolescência para a idade adulta é 

determinado por características individuais e recebe influência direta da família e do meio 

social de convivência mais próximo.  

No entanto, as pessoas com deficiência, consideradas as suas limitações, encontram-se 

em desvantagem, sendo geralmente estigmatizadas no que diz respeito à sua sexualidade. 

Vale destacar que a sexualidade das pessoas com deficiência, e aqui sobre recorte na pessoa 

com Síndrome de Down (SD), sofre influência direta de crenças, sendo a mais comum a 

noção de que a pessoa nessa condição é incapaz de aprender adequadamente comportamentos 

sexuais ou qualquer aspecto relacionado à sexualidade. 

 Tratados como “eternas crianças”, tais sujeitos vivem sob a mística da infantilização e 

de que não possuem desejos sexuais e afetivos. Inspirando-se nessa noção, surgiu o interesse 

de aproximação da discussão e relação entre e deficiência. Tal interesse se manifestou através 

de inserção no campo de estágio, em conversa com algumas famílias de usuários da APOE 

(Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais). Nessas conversas, identificaram-se 

algumas das dificuldades por parte dos pais de pessoas com SD com relação a este assunto. O 
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tema deste trabalho é a Inabilidade Familiar no Trato com a Sexualidade da Criança e 

Adolescente com Síndrome de Down. O objetivo é contribuir para maiores esclarecimentos e 

suporte aos pais com relação ao desejo e práticas sexuais de seus filhos.  

Algumas questões nortearam a análise, tais como: será que, nos dias atuais, as famílias 

de crianças e adolescentes com Síndrome de Down ainda desconhecem ou não desejam falar 

acerca da sexualidade do seu filho (a)? Para a família, esse tema é considerado um tabu? Ao 

se falar sobre sexualidade para as famílias e para quem desconhece a sexualidade da pessoa 

com deficiência, como elas reagem? Será possível perceber o preconceito em suas reações 

enquanto pais ou apenas um sinal de que para eles a sexualidade dos filhos (as) não é 

possível?  

Com o recurso da pesquisa bibliográfica identificou-se que o tema sexualidade/ 

deficiência é permeado por discussões que revelam o quanto os preconceitos vêm sendo 

nutridos no seio da sociedade, em conjunto, e família, em particular. Há uma tendência na 

percepção da sexualidade da pessoa com deficiência como algo biologizado, genitalizado e 

destituído de prazer. No imaginário das famílias, observa-se, por um lado, que as pessoas com 

SD são consideradas sexualmente infantis e, por outro, sexualmente agressivas, sem controle 

ou hiperssexuadas. Isso pode ocorrer pelo fato de muitas famílias terem duvidas sobre o modo 

de lidar com o desenvolvimento da sexualidade de seus filhos (as).  

Diante da inabilidade com o assunto, os pais tendem a se sentir confusos e ansiosos, e, 

por esse motivo, acabam por ter atitudes ambivalentes diante do assunto. Isso justifica a 

relevância na implantação de projetos e programas de orientação sexual no âmbito das 

instituições de referência de atendimento a esse público-alvo. Trata-se de recurso 

fundamental, que pode incidir sobre os repertórios e condutas dos pais quanto à visão que 

possuem sobre a sexualidade de seu filho (a), de modo a desmistificar as noções existentes de 

que estes são sujeitos sexualmente infantis, assexuados ou hiperssexuados. 

A revisão de literatura foi o recurso metodológico utilizado. Os autores selecionados 

para o debate foram Ana Teresa Reis, Maria João Velez e Conceição Oliveira , por debaterem 

o assunto em torno da criança e adolescente com deficiência. Já a escolha por Lília MA 

Moreira e Fábio AF Gusmão se deve ao fato de focarem nos aspectos genéticos da 

sexualidade em pessoas com síndrome de Down. A abordagem de Cássia V.D. Leme e 

Emiren e M.T.N Cruz  soma-se pelo enfoque em pesquisas realizadas sobre a visão dos pais 

acerca da sexualidade  de filhos (as) com SD; Rosana Glat e Michel Foucault  contextualizam 

a relação entre  a sexualidade e assimetria de poder. Do ponto de vista da relação deficiência 
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X vulnerabilidades, os autores de suporte são Ana Rita de Paula, Fernanda Guilardi Sodelli, 

Glaucia Faria, Marta Gil, Mina Regen e Sérgio Meresman.  Na abordagem da categoria 

preconceito X sexualidade de pessoas com deficiência, destaque é dado aos pesquisadores 

Ana Cláudia Bortolozzi Maia e Paulo Rennes Marçal Ribeiro.  

Referenciada nesses autores, a proposta deste trabalho se desenha e se estrutura em 

dois capítulos fundamentais.  No primeiro capítulo, intitulado Sexualidade de Pessoas com 

Deficiência, é dado tratamento à trajetória histórica da deficiência, da antiguidade aos dias 

atuais. No fluxo dessa análise, são apresentados conceitos relativos à relação deficiência e 

sexualidade e sobre o desenvolvimento da mesma. Finaliza com a abordagem sobre os 

direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência.   

O capítulo II foca na sexualidade negada aos filhos (as) com Síndrome de Down 

através de repertórios e condutas dos pais diante da sexualidade de seus filhos (as).   
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1     SEXUALIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

1.1 Trajetória histórica da deficiência 

 

Para dar tratamento à temática da sexualidade da pessoa com deficiência, inicialmente 

é necessário apreender algumas das representações sociais nas quais esta prática se inscreve 

da antiguidade aos dias atuais. 

Partimos do entendimento de que a noção sobre “deficiência” é reproduzida no 

imaginário da vida social, a partir da referência a uma série de condições gerais que limita 

biológica, psicológica ou socialmente a vida da pessoa durante todo o seu desenvolvimento 

(MAIA, 2006). Essa noção qualifica a pessoa com deficiência como quem tem alguma 

limitação ou incapacidade para desempenho de atividades. Classificada por diferentes tipos, a 

deficiência é compreendida como física quando promove alteração parcial ou completa de 

alguma parte do corpo, compromete funções físicas e se apresenta sob algumas formas, dentre 

elas a paraplegia e paralisia cerebral (BRASIL, 2004).  

Caracterizada legalmente, a condição da pessoa com deficiência é apresentada: 

 

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 

de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de 

atividade e se enquadra nas seguintes categorias: a) deficiência física: alteração 

completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções; b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 

2.000Hz e 3.000Hz; c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é 

igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 

visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 

ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 

das condições anteriores; d) deficiência mental: funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. 

comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4 . utilização dos recursos 

da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. 

trabalho; e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e II -

 pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de 

pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 

movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da 

mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.(BRASIL, 2004) 
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A ocorrência da deficiência auditiva compreende a perda bilateral parcial ou total 

nesse âmbito. A deficiência visual é definida como perda total ou parcial, congênita ou 

adquirida da visão. O nível de acuidade visual pode variar e isso determina dois grupos de 

deficiência: a cegueira e baixa visão ou visão subnormal.  Nos casos em que a pessoa tenha o 

funcionamento intelectual inferior à média e limitações associadas ás áreas de habilidades 

adaptáveis, como a comunicação, cuidados pessoais, habilidades acadêmicas, saúde e 

segurança etc, considera-se deficiente mental ou intelectual. Tal deficiência é geralmente 

diagnosticada na infância, até os dezoito anos de idade.  Há outros tipos de deficiência que 

afetam o desempenho cognitivo, como algumas síndromes, dentre elas a de Down ou 

trissomia 21, como também é chamada.   

Dentre as deficiências citadas, o recorte analítico será no âmbito da deficiência mental 

com corte na síndrome de Down (SD) e pela via reflexão sobre a sexualidade da criança e do 

adolescente e os preconceitos por elas enfrentados. 

Há que se esclarecer que a síndrome de Down é um distúrbio genético descrito pelo 

médico inglês John Langdon Down em 1866, por ser condicionada pela presença do 

cromossomo 21 adicional nas células de seu portador. A SD é caracterizada pelo o atraso no 

desenvolvimento mental e motor (MOREIRA; GUSMÃO, 2002). Crianças e jovens com essa 

síndrome possuem características físicas semelhantes, e, embora apresentem deficiência 

intelectual e de aprendizagem, têm geralmente uma personalidade única, de boa comunicação 

e interação; isso, se estimulados desde a infância.   

As percepções sobre deficiência, seja ela auditiva, motora, intelectual ou qualquer 

outro tipo de síndrome, procederam do modo como foram representadas ao longo da história, 

em meio a acontecimentos políticos, sociais e econômicos distintos ao longo do espaço-

tempo. 

Registros históricos indicam como pessoas com deficiência eram tratadas no período 

de 1200 a 1940.  

 

A deficiência, nesse período histórico, era tratada como motivo de pilhéria e, até 

mesmo, como justificativa para a exclusão e o abandono dessas pessoas. Na Grécia 

Antiga, no período grego clássico, a sexualidade estava dissociada do amor e os 

objetivos principais do casamento eram as alianças político-militares e a procriação. 

Mas os filhos deveriam ser homens sadios, os chamados “herdeiros da Polis”. Os 

gregos cultuavam a perfeição e a beleza (PAULA; REGEN, 2010, p. 34). 

 

É bom que se registre que nesse período o objetivo principal da procriação estava 

relacionado à política. Dessa maneira, quando o filho nascia com algum tipo de deficiência, 
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era abandonado pela família e/ou levado pela igreja católica para mosteiros, em concordância 

com o Estado. Ocorre que estas crianças não correspondiam aos ideais de “homem”, enquanto 

padrão da sociedade.  

No período da Idade Média, as crianças com deficiência eram vistas como possuidoras 

de demônios e maus espíritos, e, por esse motivo, submetidas a torturas e geralmente 

queimadas vivas. Lopes (2013, p. 2) afirma que no período de 1930 á 1940, as deficiências 

genéticas eram tratadas com a esterilização e exterminação, pois, naquele período, as pessoas 

com deficiência não poderiam, de forma alguma, procriar. O entendimento social da época 

pautava-se, no argumento de que eram pessoas mental ou intelectualmente “mortas”, cuja 

utilidade social era desconsiderada pela sociedade.  

Na Roma Antiga, como afirma Paula e Regen (2010), a pessoa com deficiência era 

exposta em eventos públicos como objeto de curiosidade, ao contrário do que aconteceu na 

Idade Média, onde era abandonada e morta.  Para a Roma Antiga, o homem era considerado 

como um ser indissociável, ou seja, o seu corpo formava uma unidade com o espírito e ambos 

não eram separados, por esse motivo. O corpo era algo pertencente ao campo de mistério 

produzido pela divindade; esta permitia que todos os homens tivessem acesso ao 

conhecimento através de especulações e da reflexão filosófica. A deficiência era considerada 

como um “capricho dos deuses” (Ibidem, 2010, p. 35).  

No final do século XV houve a Revolução Burguesa, e, com ela, ocorreram algumas 

mudanças no que diz respeito à concepção de homem e de sociedade. Isso proporcionou uma 

nova mudança na concepção de deficiência, que passa a ter conotação diretamente relacionada 

ao sistema econômico proposto. A sociedade considera as pessoas com deficiência como 

sendo indivíduos não produtivos economicamente. O início da formação dos Estados 

Modernos caracterizou uma divisão social do trabalho, iniciando o processo de 

estabelecimento de contratos de trabalhos entre os donos de produção e os operários, que 

passavam a vender a sua força de trabalho. Nesse contexto, aos indivíduos não produtivos 

somavam-se pessoas com deficiência, que oneravam a sociedade em termos de sustento e 

manutenção.  

 Com o avanço da medicina, a deficiência, principalmente mental, passa a ser vista 

como um problema de saúde e não mais como questão espiritual (SILVA; DESSEN, 2001). 

Dá-se o início da visão organicista da deficiência.  

Essa visão entende a deficiência como problema orgânico, de um corpo dissociado da 

mente. A partir dos séculos XVII e XVIII, é que se cria a idéia da estimulação sensorial para 
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desenvolvimento das pessoas com deficiência, pelo filosofo Locke. Nessa época, o tratamento 

da deficiência dava-se por duas perspectivas: a primeira fundava-se na intervenção médica 

atrelada à concepção de deficiência como doença e a segunda, a atrelava à noção de 

treinamento para o desenvolvimento de habilidades, fruto da concepção de pedagogia da 

deficiência.  

 Silva e Dessen (2001) afirmam ainda que nos séculos XVII e XVIII foram ampliadas 

as concepções sobre deficiência em todas as áreas do conhecimento, o que favoreceu 

diferentes atitudes frente à questão, como, por exemplo, a institucionalização do ensino 

especial. O século XIX traz grandes avanços e a consolidação da tendência organista com a 

Revolução Francesa, que foi a visão orgânica existente sobre a deficiência nos séculos 

anteriores (XVII e XVIII). Portanto, é a partir do século XIX que surge e se desenvolve a 

idéia de que todas as pessoas têm direito à cidadania, pois o lema da Revolução Francesa foi 

liberdade, igualdade e fraternidade.  

A partir dessa Revolução, ocorreu uma acentuada valorização da mente, da razão, do 

psiquismo e surge uma divisão teórica que se mantém até os dias atuais, de que deficiência é 

um campo onde as pessoas necessitam desenvolver suas habilidades através da educação ou 

terem o seu corpo tratado pela medicina (BRASIL, 2010 p. 37). Também foi a partir do século 

XIX que se puderam observar atitudes de responsabilidade pública diante das dificuldades das 

pessoas com deficiência. 

 Mais adiante, no século XX, conforme Aranha (1995, p.3, apud SILVA; DESSEN, 

2001), ampliou-se a visão a respeito da deficiência, através de modelos explicativos, dentre os 

quais se destacam o metafísico, o médico, o educacional, o da determinação social e o sócio-

construtivo ou sócio-histórico. Foi através dessas referências que se começou a entender a 

deficiência como produto de diferentes fatores. Desse modo, as atitudes sociais frente à 

deficiência eram orientadas para normalização e integração social.   

Isso abre caminho para que o século XX seja marcado pela atuação de inúmeros 

movimentos sociais de caráter reivindicatório, como o movimento pelos direitos humanos, 

pela liberdade e instauração de novas relações familiares, por meio do movimento hippie. É a 

partir de então que a sociedade passa a trabalhar com a noção de processo de inclusão, que 

ganha destaque em movimentos sociais de pessoas com deficiência em 1970, onde outros 

movimentos sociais nacionais também ganharam visibilidade em suas defesas por uma 

sociedade participativa e democrática.  
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As reivindicações visavam ao alcance de garantias constitucionais, legais e mudanças 

dos valores sociais, relacionados às percepções sobre deficiência e à pessoa com deficiência. 

Tal luta se assentava na garantia de direitos sociais comuns a todos os cidadãos como saúde, 

educação, trabalho, lazer. Com isso, o movimento social da pessoa com deficiência traz para a 

sociedade a oportunidade de tomada de consciência da importância do convívio social com 

respeito às diferenças.  

Conforme afirma Paula e Regen (2010, p. 38), no final do século XX, começam as 

mudanças nos paradigmas de serviços, que até então se baseavam no princípio da integração 

social, para o paradigma de suporte, baseado no ideário de inclusão. Essa proposta de 

mudança traz em seu bojo a idéia de que as pessoas com deficiência devem ser atendidas e 

freqüentar os mesmos espaços da sociedade e ter direitos garantidos de forma igualitária, 

respeitando-se as diferenças. 

 Este novo paradigma desloca o foco da intervenção do sujeito para a sociedade. As 

responsabilidades não recaem mais somente na pessoa com deficiência, mas na sociedade, 

que deve prover condições para as pessoas tenham seus direitos e necessidades atendidas. 

(BRASIL, 2010, p. 38).  É a partir disso que surge o conceito de vida independente, entendido 

como o reconhecimento de que pessoas com deficiência não devem estar ligadas apenas às 

autoridades institucionais e familiares. Essa perspectiva sugere uma visão que não se limite às 

abordagens médicas e atinja a dimensão sócio–cultural que a temática exige.   

Neste cenário atual, que se convencionou chamar de pós-moderno, a deficiência, passa 

a ser entendida como condição social e seu caráter histórico e político se torna relevante, pelo 

fato da pessoa com deficiência alcançar o status de sujeito e de sujeito de direitos (PAULA; 

REGEN, 2010, p. 38). 

Na linha desse raciocínio, Maia (2006, p. 20.) afirma que a noção de integração social 

está relacionada à inserção da pessoa com deficiência na sociedade, para possível inserção na 

mesma pela via de participação dos deficientes entre pares (escolas especiais e profissionais).  

Marques (1997, p. 19, apud MAIA, 2006, p. 20) revela que essa discussão surgiu pelo 

fato da sociedade não aceitar as diferenças e atribuir a estas pessoas um grau de inferioridade 

e subalternidade.   

 

Diferença, por mais acentuada que seja, representa apenas um dado a mais no 

universo plural em que vivemos, sem que isso signifique a perda do essencial da 

existência humana, a sua humanidade. (MARQUES, 1997, p. 19, apud MAIA, 

2006.) 
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Como podemos observar, historicamente, as ações voltadas para as pessoas com 

deficiência reproduziam a lógica que presidia o imaginário social da época. Atualmente há 

maior importância e preocupação, por parte da família, profissionais e pesquisadores com a 

luta dos diretos sociais para as pessoas com deficiência, tanto no âmbito educacional, 

profissional, como social.    

No âmbito educacional observamos também um avanço a partir da inclusão de pessoas 

com deficiência em escolas de ensino regular. A primeira referência e/ou aparição dessa 

perspectiva ocorre em 1961, com a primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases) da Educação 

Nacional e a Política de Educação Especial que previam a educação para crianças 

“excepcionais”, numa expectativa integracionista e, posteriormente, com a Constituição de 

1988, as crianças com deficiência adquirem o direito de estudar em escolas regulares, sob 

garantia do Estado numa perspectiva de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Verifica-se que, enquanto ideário, a inclusão é um processo que acontece 

gradualmente, tendo avanços e retrocessos próprios da complexidade da condição humana e 

social. 

 No que diz respeito à sexualidade das pessoas com deficiência, podemos observar que 

estas, assim como a condição das mulheres e negros, sempre estiveram em plano secundário. 

A sexualidade sempre foi objeto de controle e limites sempre foram impostos. Na antiguidade, 

as mulheres, por exemplo, tinham a prática do sexual liberada apenas para a procriação.  “A 

sexualidade era vista como uma expressão humana e, portanto, liberada, mas só àquelas 

pessoas que tinham a sua condição de humanidade reconhecida. Ou seja, aos homens 

sadios...” (PAULA e REGEN, 2010, p. 35). 

Isso significa dizer que, para evitar a procriação de pessoas com deficiência, 

consideradas não sadias e que não correspondiam aos ideais e padrões de estética exigidos 

pela sociedade antiga, a sexualidade só poderia ser permitida para homens em condição 

humana de plena concordância com os padrões societários. 

Sobre o conceito de sexualidade podemos observar: 

 

O conceito de sexualidade foi usado no século XIX para se referir a saberes sexuais 

decorrentes dos estudos sobre os significados das práticas sexuais que foram 

construídas culturalmente (CHAUI, 1985; FOUCAULT, 1988; MOTTIER, 2008, 

apud. MAIA e RIBEIRO, 2011, p. 3).  

 

É um conceito amplo que envolve a manifestação do desejo e sua representação no 

estabelecimento de relações que envolvem o afeto, a comunicação, a gratificação 

libidinosa e vínculo afetivo entre as pessoas e cuja expressão depende de influências 

culturais, da sociedade e da família, por meio de ideologias e crenças morais, 

envolvendo ainda questões religiosas, políticas etc. (DANIELS, 1981; CHAUÍ, 
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1985; RIBEIRO, 1990; ANDERSON, 2000; BLACKBURN, 2002; 

COUWENHOVEN, 2007, apud MAIA e RIBEIRO, 2011, p. 3). 

 

Sexualidade é um conceito amplo e complexo, utilizado no século XIX como 

resultante de estudos sobre os significados de práticas construídas culturalmente. Tal conceito 

envolve a apreensão de manifestações de desejos, expressas em crenças ideológicas, morais, 

religiosas e políticas. Estabelecer o diálogo entre os conceitos de sexualidade e deficiência é 

embrenhar-se em terreno cheio de mitos, crenças e preconceitos culturalmente construídos e 

carregados de conotações negativas. Ocorre que, apesar de haver declarações que garantam 

direitos a essas pessoas, ainda impera uma visão arcaica sobre o assunto. 

Mitos expressam narrativas de caráter simbólico, relacionados à determinada cultura, 

para demonstrar as origens das coisas. Utilizados ao longo dos tempos como fonte de 

comunicação, buscam explicar a sexualidade humana. 

 

Os mitos e valores fundamentais de cada sociedade predeterminam sua concepção 

do corpo e da sexualidade humana, eles correspondem às diferentes visões de 

realidade que as várias culturas incorporam na religião, no folclore e na arte e que 

deixam sua marca indelével em todo o espectro da atividade humana. (CARDOSO; 

LAZZAROTTO, 2003 p. 3) 

 

No âmbito desse raciocínio, Foucault (1988) refere-se à hipótese repressiva.  

 

A idéia do sexo reprimido, portanto, não é somente objeto de teoria. A afirmação de 

uma sexualidade que nunca fora dominada com tanto rigor como na época da 

hipócrita burguesia negocista e contabilizadora é acompanhada pela ênfase de um 

discurso destinado a dizer a verdade sobre sexo, modificar sua economia no real, a 

subverter a lei que o rege, a mudar seu futuro (FOUCAULT, 1988, 14 p.).  

 

Para o referido autor, o sexo é reprimido pelo fato de que o discurso sobre sexualidade 

ultrapassa os limites impostos socialmente. A aceitação da hipótese repressiva vincula a 

revolução da ideia do prazer na liberação sexual. Insiste na hipótese repressiva, ao afirmar que 

tudo que é relacionado ao sexo vira tabu, mas, ao mesmo tempo, pondera que se deve 

ultrapassar a hipocrisia do tempo histórico e debater abertamente sobre o assunto. A visão de 

Foucault (1988) contribuiu para maior abertura na discussão em torno do sexo. 

 Ocorre que a sexualidade em sua amplitude pode ser considerada como expressão 

cultural que se manifesta de forma singular e individual e ultrapassa o campo biológico.  

Portanto, é inerente a todo ser humano e se manifesta em todas as idades. Compreender a 

sexualidade em diversas dimensões supõe a consideração de aspectos históricos, culturais, 
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biológicos e sociais.  Foi no ambiente social e político de cada época que a sexualidade 

passou por transformações, se re-significando enquanto um marcador histórico e social.   

Com o declínio do Império Romano, a igreja passa a exercer papel forte na sociedade 

e, consequentemente, no que diz respeito à sexualidade. A partir de então, tem-se a dualidade 

entre corpo e espírito, onde questões espirituais alcançam maior valor do que as do corpo, 

dando lugar à repressão sexual nas relações sociais, decorrentes das correlações estabelecidas 

entre prazer e pecado (AMARAL, 2004, p. 18).   

No século XIX, conforme Paula e Regen (2010, p. 37), a manipulação dos corpos, sua 

dissecação, antes proibida, passa a ser prática valorizada para o estudo do corpo humano com 

objetivo científico. As primeiras cirurgias começam a ser realizadas nesse período. 

Desenvolve-se a ideia do corpo como um sistema mecânico, que funciona de forma 

semelhante a um relógio, com uma série de engrenagens mecânicas dependentes umas das 

outras. Posteriormente, surge a ideia de corpo como organismo, como um conjunto de órgãos 

que funcionam segundo leis naturais. Isto ocorre em um contexto no qual a centralização do 

mundo em Deus perde força e a natureza, submetida pela razão, ganha importância nesse 

momento da história. E, assim, a sexualidade passa ser considerada como algo natural, mas 

que se trata de um comportamento que precisa ser acompanhado e controlado por 

profissionais da saúde e, particularmente, por aqueles que começam a atuar na área da saúde 

mental.  

Saúde, nessa época, pode ser traduzida como sanitarismo, prática ligada à vigilância 

de todo o fator externo e comportamental do homem que poderia levá-lo a adquirir doenças. 

Não só a bactéria recém-descoberta gera doenças, mas o comportamento humano, motivo 

pelo qual a sexualidade, para ser sadia, precisaria ser acompanhada pela medicina (BRASIL, 

2010, p. 37).  

 A sexualidade de pessoas com deficiência mental e síndrome de Down é permeada 

por crenças, sendo a mais comum a noção de que a pessoa nessa condição e incapaz de 

aprender adequadamente comportamentos sexuais ou qualquer aspecto relacionado à 

sexualidade. Tratados como “eternas crianças”, tais sujeitos vivem sob a mística da 

infantilização e de que não possuem desejos sexuais e afetivos.  

Na linha desse raciocínio, Glat (1992, p. 69, apud AMARAL, 2004, pag. 19) comenta 

que, de acordo com diversos estudos, não há evidências científicas que sustentem tais crenças, 

visto que a sexualidade das pessoas com deficiência mental não é diferente das demais 

pessoas, a não ser em casos considerados neurologicamente prejudicados.  
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No caso das pessoas com síndrome de Down, a abordagem não é diferente. 

Representadas socialmente como sujeitos assexuados, tem essa crença desmistificada, como 

nas pesquisas realizadas por Pueschel e Scola (1988), que, ao partirem das percepções 

parentais das interações sociais, do interesse dos sujeitos com SD no sexo oposto, da função 

sexual e da educação sexual de jovens com SD, concluem que mais da metade do grupo 

estudado mostrou interesse no sexo oposto; poucos indivíduos tiveram educação sexual, e, 

entre os jovens, a masturbação era praticada por 40% dos homens e por 22% das mulheres 

(PUESCHEL; SCOLA, 1988, apud MOREIRA; GUSMÃO, 2002, p.96).  

Manifesta, sobretudo na fase da adolescência, devido a mudanças físicas, hormonais e 

emocionais, a sexualidade aflora, mas seu impulso deve ser publicamente contido. Nesse 

aspecto, é possível verificar os níveis de maturidade e adequação às normas sociais por 

pessoas com síndrome de Down. Os que apresentam nível de deficiência mental considerada 

leve à moderada conseguem controlar seus impulsos, como, por exemplo, não se masturbar 

em público. Nos casos considerados agravados, esse tipo de comportamento não é contido e 

há, também, dificuldade na compreensão das regras de sociabilidade e de interações sociais.   

Moreira e Gusmão (2002) afirmam que, nesses casos, é compreensível a atitude da 

família, quando impedem o desenvolvimento emocional e sexual do sujeito em situação, por 

se sentirem ameaçadas pelas possibilidades de manifestação de suas pulsões sexuais e dos 

constrangimentos gerados publicamente. 

O mesmo ocorre com a pessoa com deficiência mental. Se “leve ou moderada”, os 

sujeitos possuem adequada noção de sua sexualidade. Ocorre que tanto entre pessoas com 

deficiência mental ou Síndrome de Down, os preconceitos ganham contornos inusitados, pois 

não há na sociedade uma real compreensão da relação entre sexualidade e deficiência. Assim, 

o entendimento e esclarecimento quanto à sexualidade de pessoas com deficiência se mostra 

importante, pois é a partir do momento em que o sujeito não deficiente passa a compreender 

variáveis definidoras da relação entre sexualidade da pessoa com deficiência, que se torna 

possível o enfrentamento de práticas discriminatórias e preconceituosas sobre homens, 

mulheres e crianças com deficiência ou com comprometimentos cognitivos. 

 

Conhecer e esclarecer os mitos e idéias errôneas sobre sexualidade de pessoas com 

deficiência é uma tarefa importante porque essas crenças podem afetar a todos, 

quando por meio delas se incentivam as relações de discriminação e de dominação 

que podem ocorrer entre não deficientes sobre os deficientes, entre homens com 

deficiência sobre as mulheres com deficiência, entre pessoas com deficiências 

menos comprometedoras sobre as que têm maior comprometimento etc. (MAIA; 

RIBEIRO, 2005, p. 5).  
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A construção social da deficiência e da sexualidade exige aproximação para que 

diferenças possam ser compreendidas e as atitudes discriminatórias, eliminadas.   

 

Do mesmo modo como a sexualidade, a deficiência é um fenômeno socialmente 

construído na medida em que o julgamento sobre a diferença impregnada ao corpo 

do deficiente dependerá do momento histórico e cultural e, em geral, a avaliação 

social que se tem da deficiência é a de que ela explicita um corpo não funcional e 

imperfeito e daí impõe ao sujeito uma desvantagem social... Apesar dos avanços, a 

partir do paradigma da inclusão social, as concepções de deficiência e diferença são 

também socioculturais e ainda se configuram como marcas de descrédito social. 

(MAIA; RIBEIRO, 2005, p. 4).  

 

Na medida em que a pessoa com deficiência é julgada pela diferença física, o 

referencial de avaliação social é o da não funcionalidade. Por esse motivo, o sujeito que a 

encarna encontra-se em posição de desvantagem social; isso ocorre pela falta de 

conhecimento da sociedade, pois esta sustenta em seu imaginário a crença de que a 

deficiência é um problema capaz de transformar pessoas em sujeitos incapazes e indefesos.  

A sexualidade esta submetida a regras sociais e, por esse motivo, deve ser orientada de 

acordo com as normas da sociedade. Nesse sentido, considera-se a educação sexual como 

parte do processo de educação global das crianças e adolescente com deficiência, assim como 

das pessoas em qualquer condição. A desinformação sobre a sexualidade tende a aumentar a 

vulnerabilidade das pessoas com deficiência e permitir que estas fiquem ainda mais expostas à 

ocorrência de abusos sexuais, assim como, de doenças como as DSTs (Doenças Sexualmente 

Transmissíveis), HIV/AIDS e a gravidez não planejada. Isso deve ser objeto de reflexão para 

aqueles que se debruçam sobre o tema dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com 

deficiência.  

 

1.2  Direitos sexuais e reprodutivos  

 

Mudanças ocorreram no século XX, no que diz respeito à interpretação e efetivação de 

direitos em saúde, assistência e conhecimentos médicos, através de lutas e movimentos 

sociais que buscavam as melhores condições de serviços públicos na área da saúde, em prol 

das condições dignas de vida e políticas públicas favoráveis.  

Com relação aos diretos sexuais e reprodutivos, ocorreram grandes movimentos, 

dentre os quais se destaca o movimento feminista, que defendia a liberdade sexual 

diretamente relacionada à autonomia e domínio do corpo e de decisão da vida reprodutiva, 

como afirma Ávila (2003). 
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Na perspectiva feminista aqui adotada, os direitos reprodutivos dizem respeito à 

igualdade e à liberdade na esfera da vida reprodutiva. Os direitos sexuais dizem 

respeito à igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade. O que significa tratar 

sexualidade e reprodução como dimensões e cidadania e consequentemente da vida 

democrática. [...] É também um reconhecimento das razões históricas que levaram o 

feminismo a defender a liberdade sexual das mulheres como diretamente relacionada 

à sua autonomia de decisão na vida reprodutiva. (ÁVILA, 2003, p. 466) 

 

Para falarmos sobre os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência, se 

faz necessário primeiramente fazermos uma abordagem sobre os direitos humanos, que no seu 

2º Artigo reconhece e reafirma como igualitários inalienáveis e dignos a todas as pessoas e 

membros da mesma família.  

 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na 

presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, 

de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 

fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita 

nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou 

do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob 

tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. (ONU, 1948, p. 2). 

 

Legalmente, todos têm direitos iguais sem distinção de classe, gênero e condição 

física. Para reafirmar esses direitos, a Declaração dos Direitos das Pessoas com deficiência, 

no inciso três, complementa o que anteriormente foi mencionado pela Declaração dos diretos 

Humanos.  

 

As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por sua dignidade humana. 

As pessoas deficientes, qualquer que seja a origem, natureza e gravidade de suas 

deficiências, têm os mesmos direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma 

idade, o que implica, antes de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, tão 

normal e plena quanto possível. (ONU, 1975). 

 

É importante destacar quatro princípios oriundos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948): Universalidade, Indivisibilidade, Diversidade e o Principio 

Democrático. O primeiro está relacionado à condição da pessoa como requisito único e 

exclusivo para titularidade de diretos, sendo a dignidade humana o fundamento dos direitos 

humanos. O segundo contempla os direitos civis políticos e são ligados aos direitos 

econômicos, sociais e culturais. O terceiro princípio relaciona-se à especificação do sujeito de 

direito e passa a ser visto pelas suas particularidades, onde determina tipos de violação de 

direito e respostas específicas para cada um deles (com diferenciação para os tais tipos de 

violação).  
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Por fim, o princípio democrático implica na necessidade de elaboração de políticas 

públicas e programas sociais que assegurem a participação dos sujeitos beneficiados, na 

identificação de prioridades, nas tomadas de decisões, no planejamento e estratégias para 

alcance de direitos, onde este inclui os direitos sexuais e reprodutivos.  

Com relação à sexualidade da pessoa com deficiência, o reconhecimento e a garantia 

das condições para que seus direitos não sejam negados e violados, devem ser garantidas. A 

partir da perspectiva de garantia de direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com 

deficiência, foram realizadas consultas, conferências e seminários nacionais para debater o 

assunto. Destaque há que ser dado ao I Seminário Nacional de Saúde: Direitos Sexuais e 

Reprodutivos de Pessoas com Deficiência1 em 2009, que ocorreu em Brasília/DF, nos dias 23 

a 25 de Março de 2009, elaborado em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA), resultando na publicação do livro: Direitos Sexuais e reprodutivos na integralidade 

da atenção à Saúde de pessoas com deficiência2 (BRASIL, 2010). O que mostra as diretrizes e 

linhas operacionais para o desenvolvimento nacional, pelos gestores e profissionais de saúde, 

de ações e programas em saúde sexual e reprodutiva.  

Tal debate sinaliza para os direitos de livre exercício da sexualidade, paternidade e 

planejamento familiar previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu 16º 

Artigo: 

 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir 

família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o 

casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. 

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos 

futuros esposos. 

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à 

proteção desta e do Estado. (ONU, 1948, p. 4). 

 

Em seu Artigo 23º, podemos observar. 

                                                           
1 O I Seminário Nacional de Saúde: Direitos Sexuais e Reprodutivos e Pessoas com Deficiência foi organizado 

pelo Ministério da Saúde em parceria com o UNFPA (Fundo de populações das Nações Unidas). (BRASIL, 

2009).   
2 O presente documento, portanto, tem como objetivo contribuir para a discussão e a construção de práticas, 

trazendo o marco legal, histórico e conceitual sobre o tema, bem como apresentar diretrizes e propor ações 

operacionais para o SUS, voltadas à atenção integral à saúde das pessoas com deficiência. É importante ressaltar 

que a construção das Diretrizes seguiu os eixos programáticos da Política Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência, e as propostas de Operacionalização foram desenvolvidas coletivamente durante o último dia de 

atividades do I Seminário Nacional de Saúde: Direitos Sexuais e Reprodutivos e Pessoas com Deficiência, 

realizado em Brasília durante os dias 23 a 25 de março de 2009. Novos aportes foram feitos a partir da Consulta 

Pública e outras contribuições importantes foram incorporadas por meio da participação das Áreas Técnicas do 

Ministério da Saúde. (BRASIL, 2009, 17 p.)  
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1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a 

discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os aspectos relativos a 

casamento, família, paternidade e relacionamentos, em igualdade de condições com 

as demais pessoas, de modo a assegurar que: a. Seja reconhecido o direito das 

pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer 

família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes; b. Sejam 

reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de 

ter acesso a informações adequadas à idade e a educação em matéria de reprodução 

e de planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esses 

direitos.  

c. As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, em 

igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2007, p. 27). 

 

Para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos é necessário que sejam alcançados 

também os objetivos de igualdade e participação, mas não bastam apenas as medidas de 

reabilitação que são voltadas para as pessoas com deficiência, mas, sim, que o meio em que 

essa pessoa convive não o torne incapacitado a tomar as suas próprias decisões, configurando 

dessa forma como uma pessoa relegada a sua deficiência.  

No entanto, observa-se no Item 21º do Programa de Ação Mundial para as Pessoas 

com Deficiência. 

 

Para se alcançar os objetivos de “igualdade” e “participação plena”, não bastam 

medidas de reabilitação voltadas para o indivíduo portador de deficiência. 

A experiência tem demonstrado que, em grande medida, é o meio que determina o 

efeito de uma deficiência ou de uma incapacidade sobre a vida cotidiana da pessoa. 

A pessoa vê-se relegada à invalidez quando lhe são negadas as oportunidades de que 

dispõe, em geral, a comunidade, e que são necessárias aos aspectos fundamentais da 

vida, inclusive a vida familiar, a educação, o trabalho, a habitação, a segurança 

econômica e pessoal, a participação em grupos sociais e políticos, as atividades 

religiosas, os relacionamentos afetivos e sexuais, o acesso às instalações públicas, a 

liberdade de movimentação e o estilo geral da vida diária. (ONU, 1992). 

 

Com isso, pode-se concluir que as pessoas com deficiência como qualquer outra 

pessoa, ainda que não deficiente, devem pactuar a garantia universal dos direitos.  No que diz 

respeito aos direitos a saúde, a Constituição Federal de 1988 o apresenta como dever do 

Estado com acesso universal aos serviços. 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. (BRASIL, 1988). 
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No tocante à acessibilidade e igualdade de oportunidades em vários setores incluindo a 

habitação, cultura e principalmente na saúde, o Programa de Ação Mundial para a pessoa com 

deficiência no seu item 12º revela que:  

 

A igualdade de oportunidades é o processo mediante o qual o sistema geral da 

sociedade – o meio físico e cultural, a habitação, o transporte, os serviços sociais e 

de saúde, as oportunidades de educação e de trabalho, a vida cultural e social, 

inclusive as instalações esportivas e de lazer - torna-se acessível a todos. (ONU, 

1992). 

  

O que significa dizer que a assistência à saúde de forma integral depende da 

acessibilidade de serviços através de instalação de aparelhos e equipamentos de acordo com 

as necessidades das pessoas em suas diversas demandas visando à equiparação de 

oportunidades. 

Podemos observar também na Declaração da IPPF (2009) “Direitos Sexuais: Uma 

Declaração IPPF” que, nos artigos 7 e 8, os direitos à saúde, educação e informação,  se 

relacionam aos direitos à saúde sexual.     

 

ARTIGO 7 Direito à saúde e aos benefícios do progresso Científico. Todas as 

pessoas têm o direito ao acesso aos mais altos níveis de saúde física e mental, o que 

inclui os fatores determinantes de saúde sexual, incluindo o acesso a cuidados 

médicos para a prevenção, diagnóstico e tratamento de distúrbios, desordens ou 

transtornos sexuais. 

ARTIGO 8 Direito à educação e à informação. Todas as pessoas, sem 

discriminação, têm o direito à educação e à informação em geral, e à educação 

sexual abrangente, bem como a informações necessárias e úteis para exercer a 

cidadania plena e igualdade nos domínios privados, públicos e políticos.  

(IPPF, 2009, p. 7).  

 

Tais artigos visam à garantia de que nenhuma pessoa, seja ela deficiente ou não, corra 

risco de vida por falta de acesso a serviços e informações relacionadas à sua saúde sexual e 

reprodutiva e que, também, não ocorra qualquer tipo de discriminação por questões 

relacionadas à idade, gênero, opção sexual ou deficiência física ou mental, no que for 

referente ao acesso à informação e aos cuidados com a saúde.  

Vale ressaltar que o acesso a programas de atenção à saúde sexual e reprodutiva é 

garantido na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2007) no artigo 

25.  

 

Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar 

do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na 

deficiência. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar 

às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de 
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reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero. Em especial, os 

Estados Partes: 

a) Oferecerão às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde 

gratuitos ou a custos acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que são 

oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva e de 

programas de saúde pública destinados à população em geral; (BRASIL,2007).  

 

No item 25 do Programa de Ação Mundial para as pessoas com deficiência 

(Organizações das Nações Unidas, 1992), há reafirmação dos direitos sexuais e reprodutivos.  

 

25. O princípio da igualdade de direitos entre pessoas com e sem deficiência 

significa que as necessidades de todo indivíduo são de igual importância, e que estas 

necessidades devem constituir a base do planejamento social, e todos os recursos 

devem ser empregados de forma a garantir uma oportunidade igual de participação a 

cada indivíduo. Todas as políticas referentes à deficiência devem assegurar o acesso 

das pessoas deficientes a todos os serviços da comunidade. (ONU, 1992)  

 

Se, na comunidade onde a pessoa com deficiência está inserida, existir programas 

relacionados à saúde sexual e reprodutiva, ela tem direito a fazer parte desse programa, pois 

as suas necessidades são de igual importância e, sendo assim, essas necessidades devem ser 

incluídas no planejamento social, para que os recursos recebidos possibilitem maior 

oportunidade.  

Outro assunto de suma importância é a questão das doenças sexualmente 

transmissíveis e a contaminação pelo vírus HIV/AIDS em pessoas com deficiência, assim 

como a questão da vulnerabilidade e do abuso sexual, pois com a abertura dos direitos das 

pessoas com deficiência, inclusive os direitos sexuais, elas passam a ter direito ao amplo 

convívio social, não apenas com pessoas com deficiência em instituições especializadas, 

como era anteriormente. Adquirem oportunidades para acessar novas experiências, se 

relacionar de forma afetiva, o que antes era algo limitado e reservado, pois viviam restritas ao 

convivo familiar. Isso, é claro, é o que está proclamado, não necessariamente viabilizado. 

Conforme exposto na Convenção dos Direitos da Criança (BRASIL, 1990), no Artigo 

23 item 3. 

 

3. Atendendo às necessidades especiais da criança deficiente, a assistência prestada, 

conforme disposto no parágrafo 2 do presente artigo, será gratuita sempre que 

possível, levando-se em consideração a situação econômica dos pais ou das pessoas 

que cuidem da criança, e visará a assegurar à criança deficiente o acesso efetivo à 

educação, à capacitação, aos serviços de saúde, aos serviços de reabilitação, à 

preparação para o emprego e às oportunidades de lazer, de maneira que a criança 

atinja a mais completa integração social possível e o maior desenvolvimento 

individual factível, inclusive seu desenvolvimento cultural e espiritual. (BRASIL, 

1990). 
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O artigo 23, item três, expõe o direito de acesso e acessibilidade das crianças com 

deficiência a serviços relacionados à educação e saúde, o que também deve incluir o acesso  

aos direitos sexuais e reprodutivos. Assunto que deve ser tratado com maior relevância, no 

sentido de viabilizar medidas preventivas a formas de violência, abuso sexual, e doenças 

sexualmente transmissíveis, principalmente entre adolescentes. Isso implica em recursos 

institucionais e capacitação dos profissionais da saúde e educação, assim como a 

disponibilidade de informação e comunicação, através de material pedagógico acessível e 

adequado.   

Na linha desse raciocínio Paula, et al (2010, p.59) afirmam que: 

 

 Segundo as organizações AIDS-Free World (Disponível em Download da 

apresentação disponível em ) e Disabled Peoples’ International (trabalho 

apresentado na XVII Conferência Mundial de AIDS, México, julho de 2008): 

Pessoas com deficiência correm o risco de se infectarem com o vírus HIV numa 

proporção duas vezes maior do que o restante da população. Os casos conhecidos de 

pessoas com deficiência parecem indicar que correm risco duas vezes maior de 

contrair o vírus, mas elas não são incluídas na coleta de dados e pesquisa sobre o 

HIV e, em grande parte, são ignoradas pelos serviços de prevenção, tratamento e 

cuidados relacionados.(PAULA, et al, 2010, 59 p.). 

 

Com relação à vulnerabilidade das pessoas com deficiência, estima-se que as mulheres 

com deficiência são mais vulneráveis a sofrer abuso sexual do que as mulheres que não tem 

deficiência. Segundo afirmação de Paula, et al (2010, p. 59), a não inclusão das pessoas com 

deficiência nos programas de saúde sexual agrava esta vulnerabilidade. A possibilidade dessas 

pessoas com deficiência serem afetadas por fatores de risco do HIV/AIDS é igual ou 

significantemente maior, e, por esse motivo, é que devem ser incluídas em todas as 

campanhas contra AIDS. (PAULA, et al, 2010, p. 59).  

Ainda na linha desse raciocínio Gil e Meresmam (2005, s.p., apud, PAULA, et, al 

2010, p. 59) afirmam que:  

 

A exclusão de pessoas com deficiência de programas e medidas de prevenção e de 

atenção ao HIV/AIDS representa uma falta de visão. Tendo em vista o tamanho 

deste segmento da população (15% da população brasileira, segundo o Censo 

Demográfico 2000, do IBGE), a epidemia de AIDS não pode ser controlada, com 

sucesso, se estas pessoas não estiverem incluídas em todos os esforços feitos.  

 

Groce (2006, apud PAULA, et al, 2010, p. 59)), em pesquisa, agrupou algumas 

condições de vulnerabilidades para avaliar a infecção pelo HIV/AIDS das pessoas com 

deficiência, separando-as em oito categorias distribuídas entre os eixos individuais, sociais e 

programáticos:  
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(1) pobreza, (2) Nível educacional; (3) Ausência de informação e de pesquisas sobre 

sexo seguro neste grupo; (4) Elevado risco de violência e estupro aliado à ausência 

(ou fragilidade) de proteção legal; (5) Uso abusivo de drogas; (6) Orfandade precoce 

em função de óbitos relacionados ao HIV/aids, com consequente institucionalização; 

(7) Dificuldade de acesso a serviços acessíveis às suas demandas e características; e 

(8) Duplo estigma aplicado às pessoas com deficiência que passam a viver com 

HIV/aids.  

 

O resultado da pesquisa apontou para alguns fatores que potencializam a 

vulnerabilidade ao HIV/AIDS, que podem ser agrupados sobre o eixo desigualdades, 

fortemente presente em segmento populacional das pessoas com deficiência. Verificou-se 

que, em geral, estes apresentam características de maior nível de pobreza e com taxas de 

escolaridade inferiores às da população sem deficiência .  

A referida pesquisa aponta uma correlação entre as condições de pobreza, 

vulnerabilidades e pessoas com deficiência, sendo necessário destacar que, quando utilizada 

como categoria no campo da saúde, a vulnerabilidade se relaciona à noção de risco (ao 

contexto de epidemias). O Ministério da Saúde (BRASIL, 2007) adota a leitura da 

vulnerabilidade na perspectiva de fragilidades e precariedades sociais.  

 

Vulnerabilidade significa a capacidade do indivíduo ou do grupo social de decidir 

sobre sua situação de risco, estando diretamente associadas a fatores individuais, 

familiares, culturais, sociais, políticos, econômicos e biológicos.  

A noção de vulnerabilidade vem confirmar a visão de um homem plural, construído 

na sua diversidade a partir das suas diferenças, nas dimensões sociais, político 

institucional e pessoal, e, a partir daí, identificar questões que podem aumentar o 

grau de vulnerabilidade dos indivíduos frente a riscos, tais como: questões de gênero 

cruzadas com raça/etnia e classe social, condições de vida; condições de saúde; 

acesso ou não à informação; insuficiência de políticas públicas em saúde e educação, 

etc. (BRASIL, 2007). 

 

O referido documento mostra que a vulnerabilidade, sob este enfoque, é resultante de 

fragilidades, tanto individuais como de precariedades sociais, que consequentemente atinge 

pessoas em condições de vida e saúde influenciadas/determinadas pela sociedade e pela 

história.  

Nesse campo, a pessoa com deficiência passa a ser vista como fator constituinte ou 

agravador da vulnerabilidade na área da saúde, pelo fato de sua trajetória remeter à 

marginalização e por experimentar situações de desvantagem pessoais, grupais e sociais, 

como, por exemplo, a baixa autoestima, a rejeição familiar, a baixa escolaridade, a 

desinformação, o desemprego, a falta de acesso e acessibilidade.  

Nesse debate, Brasil (2009) revela que, no caso das pessoas com deficiência, a área da 

saúde sexual é somente mais um campo, onde diferentes fatores de vulnerabilidade se 
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sobrepõem. O fenômeno da invisibilidade social é um dos fatores de agravamento da 

vulnerabilidade das pessoas com deficiência, razão pela qual, ainda hoje, se tenha que reiterar 

a possibilidade e o direito destas pessoas expressarem seus desejos sexuais e exercitarem sua 

sexualidade.  

Gil (2008, apud BRASIL, 2009 p. 48) também afirma que a vulnerabilidade das 

pessoas com deficiência à infecção pelo vírus HIV e ao adoecimento pela AIDS pode ser 

compreendida pela via da baixa autoestima, da falta de informação sobre os riscos à saúde, do 

sentimento de exclusão (nível individual) e até de aspectos relacionados à sua inserção na 

sociedade. Trata-se, em geral, de sujeitos com baixa escolaridade, poucas oportunidades de 

renda própria e consumo, dificuldades de acesso aos serviços de saúde (nível social) e ao 

desenvolvimento de ações institucionais, especificamente aquelas voltadas para o problema da 

aids como: informação e educação em sexualidade, promoção da saúde, serviços sociais e não 

discriminação em relação às pessoas que vivem com HIV e Aids (nível programático).  

Sob o enfoque da vulnerabilidade das pessoas com deficiência frente a situações de 

violência, Ferreira (2008, apud BRASIL, 2009, p. 50) aponta que os fatores são a sua 

invisibilidade na malha social, amplamente reconhecida pelas próprias pessoas e, também, a 

presença da deficiência, que dá confiança ao agressor, que, por sua vez, sabe que a denúncia, 

a descoberta do crime e a punição praticamente inexistem. 

Outra crença sobre a pessoa com deficiência, que aumenta sua vulnerabilidade social, 

relaciona a identificação do abuso sexual somente a meninas e mulheres com deficiência, o é 

que uma visão equivocada, pois em diversos países homens com deficiência também são 

suscetíveis ao abuso de agressores de ambos os sexos, como se observa no registro da 

UNITED NATIONS POPULATION FUND (2008, apud BRASIL, 2009, p. 50). 

 

Em muitos países são freqüentes as crenças de que homens não são vítimas de abuso 

sexual. No entanto, isso é errado. Em particular, os homens com deficiência são 

suscetíveis ao abuso sexual de agressores de ambos os sexos, masculino e feminino. 

Vale a pena destacar que a necessidade de informação acessível e de programas de 

intervenção é tão importante para os homens quanto para as mulheres com 

deficiência.  

 

 Diante das considerações apresentadas, ressalta-se a noção de sujeito, que unifica 

estas concepções. Partimos da premissa de que as pessoas com deficiência são entes 

psíquicos, sociais, históricos e políticos e, que a estes, deve-se garantir o reconhecimento de 

sua condição como seres sexuados e sujeitos de direitos. 
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2    SEXUALIDADE NEGADA AOS FILHOS (AS) COM SÍNDROME DE DOWN 

 

2.1 Sexualmente infantis, assexuados ou hipersexuados? 

 

A pessoa com Síndrome de Down, assim como as demais pessoas que não possuem a 

síndrome, tem na família seu primeiro processo de socialização. É lá onde apreendem valores 

e normas de conduta, que fundamentalmente influenciarão sua identidade. É nesse sentido que 

vale destacar a influência da família na constituição da identidade social de seus membros.  

O pressuposto aqui utilizado é o de que a atitude sexual tende a ser mais produto da 

cultura do que de condições inatas. Mudanças socioculturais e políticas são responsáveis por 

alterações no tempo e espaço e no modo de organização e vivência na família. Mas, 

independentemente dos diversos arranjos e dinâmicas familiares atualmente existentes, é bom 

lembrar que tais núcleos permanecem como elementos modeladores e disciplinadores das 

condições de sexualidade e gênero de seus membros. Pois é a família que exerce o papel 

essencial na educação sexual da pessoa, assim como também é ela a principal responsável 

pela socialização das concepções de mundo e formação da auto-imagem e, consequentemente, 

o lócus onde as primeiras noções de valores associados à sexualidade são capturados, 

incorporados e/ou processados.  

França Ribeiro (2000, apud ALBUQUERQUE, 2011 p. 110), ao abordar a educação 

sexual, afirma que se trata de um processo continuo, no qual a pessoa aprende sobre 

sexualidade ao longo da vida. Na linha desse raciocínio, Werebe (1998, apud 

ALBUQUERQUE, 2011 p. 110) ressalta que a ação educativa da família na vida sexual de 

seus membros é fundamental, por envolver a formação de opiniões, de atitudes e de 

comportamentos entre os jovens. Essa ação tem como principal via a informalidade, pois, em 

geral, os pais não costumam se dar conta de que transmitem ensinamentos mais pelo que 

fazem do que pelo que dizem e, com isso, já estão educando.  

 O comportamento dos pais, os tipos de relações estabelecidas com seus filhos, as 

palavras utilizadas nessa interação, as expressões materiais e imateriais, os consentimentos e 

as proibições, são referências aprendidas e apreendidas. Ocorre é que cada família tem seu 

conjunto particular de valores e que, num movimento de oscilação, varia entre práticas ora 

mais conservadoras ora mais liberais. Ao eleger seus mecanismos formadores e educacionais, 

tais famílias contribuem em maior ou menor escala com o desenvolvimento sexual dos filhos 

e/ ou daqueles para os quais se tem deveres e obrigações. 
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Apesar dos pais serem os principais educadores sexuais de seus filhos, visto que são os 

primeiros referenciais de homem e mulher com os quais as crianças interagem, Schiavo 

(2004, apud ALBUQUERQUE, 2011) pontua que muitos pais experimentam dificuldades 

quanto à abordagem da temática sexual entre eles próprios, sendo tal atitude ainda mais 

desafiadora com seus filhos.  

Para aqueles que são herdeiros de modelos educacionais rígidos e repressores, os 

sentimentos de constrangimento e insegurança são inevitáveis. Dessa forma, é comum a falta 

de preparo dos responsáveis para a prática de orientação sexual de filhos. (SCHIAVO, 2004, 

apud ALBUQUERQUE, 2011).  

Ocorre que a sexualidade faz parte da vida de todas as pessoas, seja ela portadora de 

algum tipo de deficiência ou não. O fato é que a sexualidade está para além do sexo 

(componente biológico) e relaciona-se ao desenvolvimento da afetividade, entendida aqui 

como a capacidade de entrar em contato consigo mesmo e com o outro, o que contribui para a 

construção da auto-estima do sujeito. 

 

A sexualidade é uma das funções naturais de todo o ser humano, pelo que a pessoa 

deficiente não é exceção, apesar de constituir, ainda hoje, um tabu, na medida em 

que a sociedade os olha como seres "assexuados", portanto, sem se lhe conceder o 

direito a uma plena realização afetiva”. Este modo de pensar começa na própria 

família, estendendo-se depois à sociedade em geral. (REIS; OLIVEIRA;VELEZ e 

OLIVEIRA, 2010, p.4). 

 

O tema sexualidade da pessoa com deficiência é permeado por preconceitos nutridos 

no seio da própria família. Esta tende a perceber (através de representações sociais 

apreendidas) que a sexualidade da pessoa com deficiência é algo biologizado, genitalizado e 

destituído de prazer. Giami (2004, apud ALBUQUERQUE, 2011 p. 110) constatou que as 

percepções de muitas famílias e profissionais, sobre sexualidade em pessoas com deficiência 

se alternam; por um lado, estes são considerados sexualmente infantis e assexuados e, por 

outro, sexualmente agressivos e sem controle ou hiperssexuados. Esse estereótipo advém da 

visão popular da antiguidade, para qual a pessoa com deficiência era vista como um ser 

“demoníaco” ou uma “eterna criança”.  

O referido autor afirma ainda que tanto pais, como educadores, consideradas as 

diferenças entre seus papéis e crenças, partilham, nesses casos, do fundamento e da tendência 

de negação da sexualidade (GIAMI 2004, apud ALBUQUERQUE, 2011 p. 110).  

Leme e Cruz (2007, p.31), em pesquisa exploratória com abordagem quanti-

qualitativa, investigaram adolescentes com Síndrome de Down e seus pais. Através de 
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entrevistas (questionários), foram entrevistados 42 indivíduos, entre esses 22 foram os pais de 

adolescentes com SD. Dentre algumas das questões levantadas no decorrer da pesquisa, uma 

vale destaque: sobre a possibilidade do filho adolescente com a síndrome ter vida sexual. 

Foram obtidas respostas em que 5% dos pais entrevistados responderam que a sexualidade é 

inerente ao ser humano, enquanto 95% consideram inexistente a sexualidade em adolescentes 

com SD, visto que os veem como mentalmente infantis. Esse dado reforça a noção apreendida 

socialmente de que a sexualidade de adolescentes com a referida síndrome é vista pela lente 

da assexualidade e/ou sexualidade infantilizada e da hiperssexualidade. Com essa noção, os 

pais tendem a assexuá-los e, com isso, prejudicam o ingresso na vida adulta de maneira 

satisfatória.  

Maia e Ribeiro (2010) esclarecem que o pensamento de que pessoas com deficiência 

são assexuadas é uma maneira de negligenciar a possibilidade da expressão da afetividade e 

da construção de relacionamentos. Além disso, geralmente o que se observa é que.  

 

As funções e desejos eróticos estão potencialmente preservados e não deveriam ser 

negados quando há algum tipo de limitação ou deficiência. Em nenhuma situação há 

alguém que não seja sexuado, a dessexualização do indivíduo é social e não 

fisiológica (MAIA; RIBEIRO, 2010, p 165). 

 

De outro ponto de vista, considerar que as pessoas com Síndrome de Down são 

hiperssexuadas significa dizer que seus desejos são incontroláveis e exacerbados. E, por esse 

motivo, os pais vêem os seus filhos como sujeitos imprevisíveis, que precisam ser vigiados e 

controlados, pois se tal prática é permitida e exercida publicamente, trata-se de perversão. 

Nessa ótica, Maia e Ribeiro (2010) afirmam que não há relação entre a sexualidade exagerada 

e as questões orgânicas da deficiência.  

 

Diante do fato de que recebem poucas informações sobre sexualidade e têm poucas 

oportunidades de socialização, a expressão considerada inadequada dos desejos 

sexuais nas pessoas com deficiência, refere-se à manifestação da sexualidade de um 

modo grosseiro que não correspondente às regras sociais e isso prejudica a imagem 

que as pessoas têm do deficiente que os colocam como dotados de uma sexualidade 

atípica. Desse modo, o desejo, que é normal em todo ser humano, aparece como 

diferenciado e exagerado pela sua exteriorização inadequada (MAIA; RIBEIRO, 

2010, p. 166). 

 

Os pais de crianças com Down tendem a ter dúvidas sobre o modo de lidar 

adequadamente com o desenvolvimento da sexualidade dos filhos (as), ficando ansiosos e 

confusos, e, por esse motivo, acabam por ter atitudes ambivalentes diante do assunto.  
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Como forma de “proteger” os filhos (as) dos “perigos do mundo”, a família acaba por 

limitar sua saída de casa, evitando a ocorrência de trocas sociais. Alguns pais evitam fornecer 

aos seus filhos (as) informações sobre a sexualidade, por pensar que, com isso, não os 

incentivaram a praticá-la. Sampaio (1995,  apud ALBUQUERQUE, 2011) identificou que 

mães tendem a limitar, por insegurança, desconhecimento ou superproteção, as interações dos 

filhos (as) com outras pessoas; afirma também que tendem a não promover situações 

facilitadoras para que seus filhos (as) possam criar vínculos de amizade, e, com isso, 

contribuem para manter as pessoas com deficiências como eternas dependentes funcionais.  

Essa insegurança sentida pelos responsáveis, principalmente as mães, é tida como 

normal, pois a família teme que algo negativo aconteça a seu filho (a), com, por exemplo, 

uma gravidez indesejada. Os pais temem também que a sexualidade seja expressa de maneira 

inapropriada, o risco de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis e que seus 

filhos (as) se tornarem vítimas de abuso sexual, além de constrangimentos oriundos de 

situações embaraçosas e perigosas. 

 A “superproteção” dos pais tem como justificativa os medos acima referidos. 

Contudo, tal atitude põe em estado de privação os filhos (as) adolescentes, sendo impedidos 

de viver sua sexualidade, experimentar o direito à liberdade. Albuquerque (2011) revela que a 

superproteção é uma forma de repressão sexual, que pode vir a causar danos, às vezes 

irreparáveis, ao desenvolvimento psicológico e social do indivíduo (ALBUQUERQUE, 2011, 

p. 111).   

Movidos pela crença de que sempre estarão ao lado dos filhos (as) para protegê-los 

(as), esse sentimento de superproteção é sustentado pela suposição de onipotência paterna. 

Trata-se de um mecanismo de defesa que alivia a tensão temporária e gera, como 

consequência, a imposição de limites ao desenvolvimento dos filhos. O que aumenta a 

exposição e a vulnerabilidade dos adolescentes com deficiência, na medida em que estes não 

apreendem a lidar adequadamente com a sexualidade e os riscos dela derivados.  

Silva e Dessen (2001) revelam que  

 

A família constitui o primeiro universo de relações sociais da criança, podendo 

proporcionar-lhe um ambiente de crescimento e desenvolvimento, especialmente em 

se tratando das crianças com deficiência mental, as quais requerem atenção e 

cuidados específicos. A influência da família no desenvolvimento de suas crianças 

se dá, primordialmente, através das relações estabelecidas por meio de uma via 

fundamental: a comunicação, tanto verbal como não verbal. (SILVA; DESSEN, 

2001, p. 4). 
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A relação da família com a criança e, sobretudo, com aquela com deficiência mental 

ou Síndrome de Down é de fundamental importância para o seu desenvolvimento. 

 

A família constitui um grupo com dinâmicas de relação muito diversificadas, cujo 

funcionamento muda em decorrência de qualquer alteração que venha a ocorre em 

um de seus membros ou no grupo como um todo. (SILVA; DESSEN, 2001, p. 4).  

 

Observa-se que o desenvolvimento do indivíduo deve coincidir com o 

desenvolvimento familiar.  Por esse motivo, quando acontece algo como a chegada de uma 

criança com deficiência, a família se reinventa diante de tal desafio.  

 A comunicação entre os pais e seus filhos é de suma importância para o 

desenvolvimento da criança, pois é através da linguagem verbal ou não verbal que vínculos de 

afinidade e carinho se expressam e possibilitam a constituição de ambientes saudáveis, que 

tendem a ser incorporados e reproduzidos no futuro.  

Ainda que seja um tabu, ao longo dos anos o tema sexualidade de pessoas com 

deficiência vem ganhando atenção por parte da sociedade e da família, estimulando a 

socialização de repertórios conceituais, de condutas de instituições de apoio e da mídia. As 

buscas por informações adequadas e capacitação de pais e profissionais que atuam com 

pessoas com síndrome de Down é algo a se investir, para que tabus sejam desconstruídos em 

direção a uma perspectiva que atinja o conjunto da sociedade, instrumentalizando-a no seu 

conjunto, para lidar com a realidade e demandas das pessoas com a referida síndrome.  

 

2.2 Repertórios e condutas de pais em relação à sexualidade de filhos (as) com Síndrome 

de Down.  

 

A família é formada por grupos, cujas dinâmicas relacionais são diferenciadas; ao 

longo dos ciclos de vida e das demandas a eles correspondentes, a família se reconstitui. O 

fato é que as famílias se constituem por vínculos consanguíneos e/ou de afeto. Trata-se de um 

lócus de convívio entre pessoas, para as quais se tem deveres e obrigações. Com 

características próprias, cada arranjo familiar se organiza em torno de complexidades e 

cumplicidades. Desse modo, a família assume o protagonismo nos cuidados e suporte no 

desenvolvimento da criança. Nas famílias em que há pessoas com deficiência, isso se amplia, 

dado o caráter específico que demanda.  Há, nesses casos, maior exigência em termos de 

adaptação e de reorganização no espaço-tempo, de relações, até então, constituídas. Trata-se 

de um processo lento e desafiador, na medida em que a oferta de apoio, proteção e segurança 



36 

 

  

é restrita, no âmbito da própria família, da sociedade e do Estado, o que contribui para o 

agravamento da dificuldade de inclusão e integração social dos sujeitos com deficiência e suas 

famílias. 

Autores como Paula, et al (2010, p. 53), em pesquisa, constataram alguns repertórios e 

condutas de famílias diante da chegada de uma criança com deficiência, desde o nascimento 

até a fase da adolescência. Observaram que a família, no desenvolvimento da sexualidade da 

pessoa com deficiência, tende a, num primeiro momento, negar o diagnóstico da deficiência, 

de forma a sempre estar procurando outros especialistas, podendo dificultar um vínculo de 

afeto com a criança, pois a primeira reação que permeia é um sentimento de perda do filho 

sadio e idealizado.  

 

A primeira manifestação de meu coração, quando eu soube que ela seria sempre uma 

criança, foi a velha pergunta que todos nós fazemos frente a um sofrimento 

inevitável: “Por que tinha de acontecer comigo?” Para esta pergunta não pode haver 

resposta, e, de fato, não houve nenhuma. (PAULA, et al, 2010, p. 54). 

 

Estes autores afirmam ainda que, se for o primeiro filho (a), muitos pais desistirão de 

ter outro filho (a), e, conforme sinalizam os autores, a criança ficará privada do convívio com 

irmãos, o que poderia contribuir para exercitar as primeiras relações sociais de apoio mútuo 

ou de competição, de carinho ou de raiva, de ataques ou de defesas, que serão, mais tarde, 

transpostas a outros ambientes (PAULA, et al, 2010, p. 54). 

A partir de certa idade, mas precisamente no segundo ano de vida da criança, ela já 

caminha sozinha, domina seus movimentos e começa a treinar o controle das suas 

necessidades fisiológicas (controle das esfíncteres). Trata-se de período onde se inicia a 

disputa de poder entre crianças e adultos, onde estes tendem a impor os limites necessários; 

mas, ao se tratar das crianças com deficiência, muitos familiares, por piedade, às vezes se 

sentem incapazes de colocar limites, mostrando-se, assim, condescendentes e prejudicando o 

processo de socialização e a aprendizagem de regras, aspectos fundamentais para a formação 

da autoestima e para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável.  

Paula, et al (2010, p. 54) retratam ainda que na fase de identificação de gênero, quando 

a criança aprende as diferenças entre homem e mulher, ela procura repetir os comportamentos 

do progenitor do mesmo sexo, na tentativa de atrair o outro. As crianças com deficiência têm 

mais dificuldade para vivenciar esta relação triangular, pois dependem, na maior parte do 

tempo, dos cuidados maternos, já que os pais freqüentemente se afastam das obrigações 

ligadas aos cuidados desses filhos (PAULA, et al, 2010, p. 54). Algumas crianças nessa etapa 
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estão se conhecendo e tocam os seus órgãos genitais como forma de explorar melhor o seu 

próprio corpo. Os referidos autores afirmam que a família deveria encarar isso como algo 

comum e natural, pois faz parte do conjunto de descobertas que permeiam a existência.  

Ao se tratar da pessoa com deficiência, geralmente estas descobertas são vistas pela 

família com certo receio e medo, e, preocupadas com outros aspectos (anteriormente 

mencionados), acabam por restringir esta etapa do desenvolvimento. Seguindo a linha do 

pensamento dos autores Paula, et al (2010, p. 54) revelam que momentos de frustração podem 

acontecer na vida de qualquer um, mas a infância também significa período de descoberta de 

si mesmo e do mundo e a felicidade, nessa fase, depende muito mais do amor familiar e das 

possibilidades reais de expressão da criatividade do que da imaginação oferecidas pelo mundo 

dos adultos. No caso das crianças com deficiência superprotegidos por pais, professores, 

profissionais e outros, o que se verifica é o prolongamento da infância e adiamento de 

experiências de vida valiosas, interferem na formação da autoconfiança, autonomia e na 

construção de sua sexualidade. No depoimento de uma mulher com deficiência, apresentado 

pelos referidos autores, podemos confirmar que o raciocínio que conduz essa análise, procede.  

 

Eu fui assim muito fechada na minha casa porque a minha mãe precisava trabalhar 

pra trazer o sustento da casa, então até a minha primeira menstruação eu nem sabia o 

que era menstruação, aí que a minha irmã veio me explicar, minha irmã mais velha, 

porque minha mãe não tinha nada de estudo então ela não passou nada pra gente. A 

minha irmã foi aprendendo num local que ela foi trabalhar e aí depois ela passou pra 

nós. (PAULA, et al, 2010, p. 54). 

 

Leme e Cruz (2008, p. 310) afirmam que o período mais preocupante para os pais de 

pessoas com síndrome de Down é a fase da puberdade. Na busca de verificar qual a percepção 

dos pais quanto ao significado desse período para seus filhos (as) com SD, as referidas 

pesquisadoras solicitaram aos pais que estes definissem “adolescência” e  obtiveram as 

seguintes respostas: 39% dos pais consideraram que é um período de transição entre criança e 

adulto; para 35%, trata-se de uma fase de transição, transformação e consolidação das 

mudanças biológicas e psicológicas; para 17%, equivale a um período de rebeldia, em que o 

adolescente sente-se onipotente, sendo necessário maior cuidado pelos pais e 9% dos pais não 

souberam definir o termo. Em relação à resposta dada sobre a  demonstração de onipotência, 

os pesquisadores mencionam que isso é esperado, já que é nesta fase que o adolescente busca 

o desligamento dos pais e novas referências fora de seus antigos modelos - os pais - havendo 

uma tendência a se mostrar auto-suficiente na busca de se firmar como indivíduo diferente 

dos demais (LEME; CRUZ, 2008, p. 31).  
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Quando os mesmo pais em entrevista aberta foram questionados quanto ao tema 

sexualidade, 23% a relacionaram como algo ligado ao sexo, ao instinto sexual e à necessidade 

biológica; já 18% relataram que é um processo de tocar e descobrir a si e ao prazer; enquanto 

que 18% pensam ser algo relacionado ao amor e ao corpo em conjunto, 9% responderam que 

é um cuidado pessoal; enquanto outros 9% se referiram ao interesse pelo sexo oposto, e por 

fim, 23% não quiseram responder. Com relação estes que não quiseram se posicionar, 

evidencia-se, conforme os pesquisadores, certa resistência à discussão do tema, por 

referências culturais, por falta de informação ou por apenas não se sentirem à vontade para 

falar abertamente sobre o assunto.  Leme e Cruz (2008, p. 31) reforçam, a partir dos dados 

colhidos, o caráter oportuno da pesquisa e a urgência quanto à discussão da temática. (LEME; 

CRUZ, 2008, p. 31).   

Em pesquisa também realizada por Albuquerque e Ramos (2007, p. 4), as 

pesquisadoras revelam percentuais que coincidem com o da pesquisa referenciada 

anteriormente. Verificou-se nesta abordagem que 10% das famílias têm atitude aberta em 

relação ao tema, 50% das famílias mantêm atitudes mais fechadas, sendo para estas famílias 

um tabu tratarem do assunto, uma espécie de algo que não se deve falar e 40% apresentaram 

atitude passiva diante do assunto. Os dados confirmam, conforme argumentam as referidas 

pesquisadoras/autoras, que os pais continuam preocupados com as possíveis consequências 

negativas que os comportamentos sexuais de seus filhos (as) com SD possam provocar.  

 

Os pais, assim como a sociedade em geral, adotam atitudes mais tolerantes diante da 

normalização e respeito dos direitos fundamentais das pessoas portadoras de 

deficiência mental, quando enunciados como princípios gerais; contudo, tudo se 

torna mais difícil de aceitar o próprio filho (a) formula exigências concretas nesse 

âmbito. O que, normalmente, acontece é que os pais tendem a não ampliar estes 

princípios gerais a situações concretas, manifestando, por outro lado, atitudes de 

superproteção. As razões para essa intolerância poderiam ser encontradas na 

ignorância e na ansiedade face a possíveis abusos sexuais e diante de uma possível 

descendência. (ALBUQUERQUE; RAMOS, 2007, p. 4).  

 

Como peça fundamental desse processo, a família ocupa centralidade na educação 

sexual de seus membros e contribui diretamente para ampliar ou restringir suas formas de 

socialização, integração e desenvolvimento. Os processos de integração social estão 

diretamente relacionados ao campo de oportunidades e das relações sociais estabelecidas. 

Somado a isso, supõem-se que as instituições de ensino estimulem a ampliação dos 

contatos sociais das crianças e adolescentes por elas acolhidas, como também as instituições 

que dão apoio às pessoas com deficiência e a sua família, como no caso a APOE e APAE, que 
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têm como uma de suas finalidades, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com deficiência em seus ciclos de vida (fases de crianças, adolescentes, adultos e idosos), 

buscando assegurar-lhes o exercício da cidadania. Trata-se de instituições cujo foco é o 

atendimento voltado a pessoas em condições de vulnerabilidade e risco social.  

De caráter filantrópico e ou público, tais instituições visam apoiar os cuidadores de 

pessoas com síndrome de Down, através de apoio institucional e profissional, expresso em 

programas e projetos de orientação sexual para pais e alunos. A proposta é que os pais 

obtenham informações e a aprendam a lidar com a sexualidade, como fato não apenas 

biológico ou algo tipicamente relacionado à pessoa com deficiência, mas como produto 

derivado e pertencente à condição humana.  

É desafiador o trabalho nessa perspectiva, com famílias com poucos recursos 

financeiros, baixa escolaridade e nível de responsabilização com corte de gênero, no caso, 

focado nas mães. A estas mulheres-mães, historicamente, tem competido a esfera do cuidado, 

e isso se amplia nos casos em que assumem a responsabilidade e chefia familiar.  

Um dos principais entraves dos trabalhos realizados pela APOE é a freqüência e 

participação nos projetos. As tarefas diárias executadas pelas mães são uma das principais 

causas, assim como, também, a dificuldade com o transporte; visto que muitas famílias 

residem em locais distantes da instituição ou até em outros municípios, os custos com 

passagem e alimentação também são levados em consideração, como fatores agravantes.  

 A partir da aproximação com os referidos estudos realizados acerca da sexualidade e 

deficiência, observa-se a necessidade da orientação sexual para as famílias, de modo que estas 

possam alcançar maior participação, compreensão e aceitação da sexualidade do seu filho (a).  

Conforme Amaral (2004), o programa de orientação sexual é uma ferramenta 

relevante, que pode incidir qualitativamente sobre os repertórios e condutas dos pais quanto à 

visão que possuem sobre a sexualidade de seus filhos (as), desmistificando as noções de que 

estes são sujeitos sexualmente infantis, assexuados ou hiperssexuados. Albuquerque (2011), 

faz referencia ao grupo de pais que acompanha em seu projeto de intervenção. 

 

De forma geral, as principais indicações de mudanças apresentadas pelo grupo dos 

pais referiram-se a alterações na forma de enxergar a sexualidade na deficiência 

intelectual, destacando-se um maior reconhecimento das expressões sexuais e das 

necessidades das pessoas com deficiência intelectual, bem como uma maior reflexão 

sobre o tema. Parece ter havido também uma revisão dos participantes quanto à sua 

posição diante da questão sexualidade/ deficiência intelectual, com quebra de tabus, 

perda da timidez e aumento da visualização de um papel ativo no cotidiano dos 

filhos. Tudo isso pode se refletir na qualidade das interações relacionadas à 

educação/orientação sexual dos filhos. (ALBUQUERQUE, 2011, 117 p.). 
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Amaral (2004) e Albuquerque (2011) apontam para a necessidade de que se projetos 

de pesquisa e intervenção direcionados aos pais das pessoas com deficiência (SD), no intuito 

de capacitá-los para que possam lidar com os seus filhos, incentivando e estimulando seu 

desenvolvimento e aceitação de sua condição como pessoa.  

Todo trabalho com crianças/adolescentes com deficiência supõe trabalho em parceria 

com pais ou responsáveis, visto que estes são fontes de cuidados, estímulo e incentivo à 

autonomia. O argumento é de que o meio familiar contribui para a construção da autoestima e 

da autoimagem da pessoa com deficiência. Embora possamos encontrar, no meio familiar, 

conflitos expressos em manifestações e atitudes ambivalentes (o que inclui a frustração e 

culpa), a família é e continuará sendo fonte integradora e responsável pelo desenvolvimento 

da pessoa com deficiência.  

 A família carece de suporte institucional/profissional para auxiliar a 

criança/adolescente na criação de uma autoimagem, onde ela se aceite como parte de uma 

sociedade diversa, onde seu corpo não carece ser moldado pela lógica da normalidade e, 

portanto, não é imperfeito ou distorcido.    

Werebe (1984, apud. MAIA 2009, p.6) afirma que existem fatores que influenciam a 

elaboração da imagem corporal que são socioculturais, isto é, crenças, valores e 

conhecimentos históricos relativos a cada cultura. Os modelos culturais que propagam uma 

determinada aparência física como adequada, um padrão de beleza restrito, papéis sexuais e 

formas específicas de utilização do corpo, refletem uma forma repressiva de construção da 

imagem corporal, da consciência de si mesmo e da autoestima. Assim, os padrões de beleza e 

estética corporal são apelativos tanto para as pessoas “normais” quanto para as diferentes, e os 

padrões de vivência e percepção corporal, em ambos os grupos de pessoas, - deficientes ou 

não – levam os sujeitos à discriminação predominante na nossa sociedade.   

 

O fato é que os padrões culturais de aparência física, valorizados positivamente pela 

sociedade estão criando cada vez maiores problemas para os que não podem 

competir com os bem dotados fisicamente. As pessoas com características físicas 

inabituais encontram, mais do que às outras, dificuldades (maiores ou menores, 

segundo suas deficiências) para levar uma vida “normal”. São vítimas da 

intolerância em relação à diferença (WEREBE, 1984, apud. MAIA, 2009 p.6). 

 

A sociedade supõe que apenas as pessoas jovens e fisicamente perfeitas é que tem 

direito a desfrutar de uma vida afetiva e sexual. Portanto, as pessoas com deficiência 
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incorporam a crença de que são indesejáveis sexualmente em função de uma baixa 

autoestima, o que, geralmente, é repassado pela própria família. 

Conforme afirma Maia (2009), o desenvolvimento da autoestima da pessoa com 

deficiência dependerá de relações sociais e eróticas favoráveis, tanto na família quanto em 

outras instituições. Em outras palavras, uma boa autoestima dependerá de feedback positivo 

de pares e de familiares, assim como de condições adequadas, que devem ser favorecidas pela 

sociedade inclusiva, visando garantir a esses sujeitos aceitação social, integração, 

independência e autonomia (MAIA, 2009, p.7).  

O conhecimento, por parte da família, sobre a relação entre deficiência e sexualidade, 

tem impacto direto na qualidade de vida de seus filhos. A proposta é que as instituições 

invistam em trabalhos socioeducativos nesta perspectiva. Ocorre que, apesar de avanços 

constitucionais, sociais e institucionais, a pessoa com SD carece de mais atenção e espaço na 

vida social, familiar e afetiva/sexual.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir da análise em torno das percepções da 

família e da sociedade sobre a sexualidade em pessoas com SD. A proposta foi contribuir com 

o debate em torno do tema; para tal, optou-se pela retomada da trajetória histórica da 

deficiência, de como a mesma era vista desde a antiguidade até os dias atuais. A categoria 

sexualidade foi tomada neste trabalho, não apenas sob a perspectiva biológica, mas cultural e 

social. Direitos sociais e reprodutivos mereceram destaque no curso dessa análise, por partir-

se da premissa de que as pessoas com deficiência são entes psíquicos, sociais, históricos e 

políticos e que, a estes, deve-se garantir o reconhecimento de sua condição como seres 

sexuados e sujeitos de direitos. 

 Vista historicamente como tabu, a sexualidade, mesmo imersa sob um rol de 

crenças, vem ganhando atenção por parte da sociedade e da família, através de estímulos à 

socialização de repertórios conceituais, de condutas institucionais de apoio e da mídia. A 

busca de informações adequadas e a capacitação de pais e profissionais que atuam com 

pessoas com síndrome de Down, é objeto de atenção no qual se deve investir, com intuito de 

se desconstruir tabus e crenças, rumo a uma direção que aponte para uma nova mentalidade 

em torno do tema, para que este alcance o conjunto da sociedade.  

Através de revisão de literatura sobre o tema, o objetivo deste trabalho se cumpre ao 

demonstrar a importância de investimento na implementação de programas de orientação 

sexual para as famílias e as pessoas com síndrome de Down. Esta é sua principal contribuição, 

além de fomentar o debate acerca do tema.  

Entende-se que nossa sociedade é alimentada pela cultura da normalidade e, com 

isso, pelo desrespeito à diferença e às diversidades. Com esse pressuposto, observa-se como 

desafio central o investimento em trabalhos na perspectiva socioeducativa, que sirvam como 

instrumentos geradores de oportunidades para usufruto de ambiente adequado para o 

desenvolvimento da sexualidade e social como um todo.  
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