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 Tabu?

 Constrangimento?     

 IMAGINEM QUANDO FALAMOS DOS ATÍPICOS???



DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM

NEUROTÍCOS – informal: pares, filmes, seriados, internet
 Formal: orientação familiar e escolar, campanhas de 

orientação

ATÍPICOS – não tem os mesmos ganhos sociais, dificilmente 
participam de discussões, possuem

dificuldade de compreender mensagens 

dos amigos ou da mídia

FALTA DE PREPARO? PREJUÍZOS!

LITERATURA ESCASSA!!!!!





Aspecto central do ser humano, presente em toda 
a sua vida. Abrange o sexo, a identidade e os 
papéis sexuais de gênero, o erotismo, o prazer, a 
intimidade, a reprodução e a orientação sexual.

Vivida e expressada através de pensamentos, fantasias, 
desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, 
práticas e papéis sociais.

OMS (2006)



A sociedade ensina às pessoas com autismo 
desde cedo que são incapazes de amar

 sexualidade exagerada;

 sem sexualidade

 eternas crianças, infantilização

 pessoas com deficiência não sentem ou não entendem 
a sexualidade; 



Desenvolvimento
 hormônios;

 mudanças do corpo; 

 curiosidade;

 aparecimento de pelos;

 crescimento dos seios; 

 menstruação; 

 ereção; 

 desejo sexual; 

 prazer. 



Não há incompatibilidade em estar 
no espectro e vivenciar ou desejar:

 Ter um relacionamento romântico

 Apaixonar-se

 Ter desejo sexual





Os TEA tem um ritmo diferente para 
entender questões simples da nossa vida.

Desenvolvimento físico não compatível com a cognição

Ansiedade, agressividade, agitação, sobrecarga sensorial, rigidez

Vulnerabilidade / inocência ( dificuldade de  inferir intenções do outro, 
dificuldade de autocuidado e avaliação do perigo)

Dificuldade :
de nomear  emoções e expressá-las
na comunicação e na interação social
na compreensão de regras sociais, limite do outro

OBSTÁCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO SEXUAL



A pessoa com autismo tem necessidade de 
expressar seus sentimentos de modo próprio e 
único, como qualquer pessoa!



Abraça



Abraça



Abraça







Neurotípicos
0 a 2 anos



3 a 5 anos



6 a 10 anos



11 e 12 anos



TEA
Comece desde cedo!

 Converse sempre desde criança!

 Conversar com naturalidade e sem metáforas

 Falar de forma clara e objetiva

 Explicar sobre o corpo, higiene, cuidado; 

 Consciência corporal:  partes do corpo e sensações;

 Falar sobre mudanças no corpo;

 Antecipar-se porém sempre respeitando o “time” da 
criança



Especificidades
Masturbação Infantil -

 Entender e explicar que aquilo pode ser bom de fazer, 
mas, que na escola tem coisas melhores para serem 
feitas. 

 Evidenciar que as partes íntimas são partes privadas  do 
corpo e não devem ser tocadas publicamente, por isso, 
que vamos ao banheiro para fazer  xixi e cocô. 

 Se ocorrer em público – não gritar (pode passar a 
mensagem que sexualidade e o corpo são ruins e sujos)

 Pode gerar irritação, corrimento....



Experiências Sexuais entre crianças! 

 Explicar que as partes do corpo não devem ser tocadas por 
outras crianças. 

 Experimentações

 Esclarecimentos  e  prevenção 

 Restringir o uso do banheiro a uma única criança por vez (em 
casos específicos)

 Comunicar aos pais, pois pode haver interferência do convívio 
com adultos (mídia, criança presenciar algo)



 Ponham-se no lugar da criança, avaliem o que estão 
fazendo e suas consequências;

 Crie um ambiente sem repressões para permitir a 
liberdade de expressão           Diversidade!!!!

 Promova a socialização das crianças para que possam 
conhecer outras pessoas e vivenciar novas experiências 
e aprendizagem;



Incentive a autonomia

 Não faça nada por eles que eles não possam fazer de forma 
independente. 

 Ensine aquilo que parece óbvio. A maioria das crianças 
aprendem (sempre de forma confusa e contraditória) 
informações sobre crescer, se relacionar com as pessoas, 
como é ser um homem ou uma mulher com os seus 
diferentes papéis. Pense em você quantos papéis diferentes 
você exerce?

 Tenha sempre um tom positivo



Abuso
 O abuso tem relação com o poder que outras pessoas 

podem exercer sobre nós. 

 autonomia = independência               jovem mais seguro. 

 situações inseguras - Dê exemplos diários: problemas com 
fogo, eletricidade, tomar remédios, perigo no trânsito.

 Ensine e pratique como identificar que a situação é perigosa e 
como pedir ajuda: como usar o telefone, como escolher 
alguém na rua que possa ajudar.



Corpo!
 Explique sobre privacidade do corpo!  

 partes são íntimas (pênis, vagina e ânus) e NINGUÉM deve tocar, 
fazer cócegas ou brincar.

 inclua a boca como parte íntima para evitar o sexo oral (qualquer 
estimulação que use a boca em várias partes do corpo).

 4. Converse sobre “toques errados” ! 

 Você precisa ensinar COMO são os toques errados (NÃO fale de 
toque ruim porque o toque pode dar prazer e a criança/adulto não 
saberá  identificar se está certo ou errado). 

 Explique que o toque errado é quando um adulto estimula / 
“mexe” nas nossas partes íntimas. 



Publico # Privado!

 Todas as crianças precisam aprender a diferença entre 
o que é público e o que é privado, incluindo locais, 
partes do corpo, conversas, comportamentos, e 
informações online ou não. 

 Aprender esta diferença ajuda a criança a se comportar 
de forma apropriada e é um fator protetivo para 
situações de abuso.



Ensine a criança a contar os fatos

 Estimule que a criança fale sobre os detalhes de 
situações. Ensine a criança a conversar. Assim ficará 
mais fácil se ela precisar contar alguma situação 
diferente, estranha ou perigosa



Ensine a dizer “NÃO”! 
(CONSENTIMENTO)

 Ensine-os a dar um passo mantendo os braços 
estendidos para frente e dizendo, em voz bem alta 
“Não!”.

 NÃO ensine :“Eu vou contar” (pode resultar  em 
ameaças por parte do abusador).

 Fale sobre “SEGREDOS” - Algumas crianças/jovens 
pensam que podem contar somente segredos bons e 
guardar segredos ruins para não deixar outras pessoas 
tristes. 



Até onde?



Não Punir!

 Historias sociais e gravuras

 Permitir acesso a determinados materiais 
(curiosidade)

 Ir no tempo da criança – informação objetiva

 Reforçar sempre o comportamento adequado

 Livros, vídeos, fantoches, brinquedos específicos, 
(bonecos terapeuticos)





 Usar imagens em casos mais severos

 Empatia - sem esquecer que o funcionamento 
“cognitivo” do TEA é diferente do nosso

 Mudanças no ambiente - bem vindas (roupas “dificeis”, 
indisponibilidade de objetos que podem inclusive ferir 
a criança

 Redirecionar comportamentos inadequados

 Dramatização - a criança compreende, elabora, 
vivencia a realidade que vive ( compreender papéis 
como: mãe, pai, filho, homem, mulher, etc);



 Alerta sobre uso de álcool e drogas

 Explicar sobre IST/AIDS e risco de gravidez

 Não deixar a criança “curiosa” (dentro dos limites)

 Buscar ajuda de profissionais  (medicação?)

 permitir contato com

preservativos e ensinar 

(idade mais avançada)



O Mais Importante....

O que sabemos é que tanto as pessoas com
autismo sentem, desejam, sonham, sofrem, como
qualquer ser humano, portanto nós é que
precisamos libertar-nos dos nossos preconceitos
frente à sexualidade humana e proporcionar uma
vida com qualidade e respeito as singularidades
individuais.



mangelagobbo@yahoo.com.br



 https://www.youtube.com/watch?v=rDL0xFaNGw8

 Pipo e 
FiFi https://www.youtube.com/watch?v=ecmU5B9N960

 Não me toca seu 
boboca: https://www.youtube.com/watch?v=thHBuFB6KS
U

http://www.img.org.br/images/stories/pdf/cartilha_sexualid
ade.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rDL0xFaNGw8
https://www.youtube.com/watch?v=ecmU5B9N960
https://www.youtube.com/watch?v=thHBuFB6KSU
http://www.img.org.br/images/stories/pdf/cartilha_sexualidade.pdf




****
 Conhecimento básico e educação inicial


 Em primeiro lugar, é necessário abordar a questão do ponto de vista do desenvolvimento da criança, uma vez que a 
sexualidade deve ser considerada desde a primeira infância. A primeira questão que surge é: como o(a) menino(a) no 
espectro autista desenvolve o que são conhecimentos básicos relacionados às características de cada gênero, bem como 
contribui à formação de sua identidade e sua futura orientação psicossexual?



 No desenvolvimento de sua futura sexualidade pode ser muito útil ensinar a criança, num processo de pequenos 
passos, as diferentes partes do seu corpo, do geral ao específico, de forma que possa ser identificado nessas 
características de seu corpo e, gradualmente, a qual gênero pertence.



 Pontos que precisam ser revistos:


 A criança identifica seus olhos, nariz, boca, orelhas, braços, mãos e pernas, etc., seja apontando-os ou verbalmente?
 De maneira mais específica, identifica seus lábios, língua, tórax (seios, mamilos), glúteos (nádegas, ânus), pênis, 

testículos, vagina (clitóris).
 Finalmente, identifica as diferenças entre um homem e uma mulher?



 b) a menstruação nas mulheres


 O próximo item a ser considerado é a menstruação na futura mulher. A este respeito, a recomendação seria começar a preparar a menina 
(aproximadamente aos nove anos) para o uso do absorvente (pt-PT penso higiénico). Talvez num princípio as limitações da própria 
compreensão do espectro do autismo [é] explicar o advento da regra, mas ao longo do tempo e com o apoio de imagens ou livros sobre o 
assunto, é possível alcançar uma compreensão da grande importância da menstruação e sua relação com o tema da reprodução.



 Pode ser útil no trato de sua menstruação ensinar [a menina] os seguintes conceitos por meio de diferentes comportamentos que estão 
envolvidos com cada conceito.



 Conceitos e comportamentos que devem ser revistos:


 Expor quando a menstruação se manifesta e por quê.
 Explicar o conceito de desconforto ou dor associada à menstruação.
 Conhecer alguns remédios ou o uso de alguns medicamentos para aliviar o incômodo do período menstrual.
 Transmitir a necessidade de higiene cuidadosa que deve ter a mulher com seus genitais, em especial durante os dias de menstruação.
 Ensinar o uso correto do absorvente e como comprá-lo numa loja, como usá-lo, quando substituir e como e onde descartá-lo.
 Familiarizar a menina com o uso de um calendário que identifica o seu ciclo menstrual, a fim de proporcionar consequências adequadas.
 Levar a menina/jovem à(ao) ginecologista rotineiramente e sempre que necessário.
 Explique o significado e as implicações da menstruação na sexualidade de uma mulher.



 c) Masturbação


 No caso tanto do homem como da mulher, o tema da masturbação pode ser motivo de preocupação para os pais.


 As pessoas no espectro do autismo tendem a apresentar uma manipulação dos genitais com alguma antecedência [em relação às pessoas 
neurotípicas], pois, devido à sua sensorialidade ampliada e à sua ansiedade, crianças descobrem cedo as partes erógenas do corpo e recorrem 
à estimulação como uma fonte de prazer que atenua a ansiedade ou que gera o prazer num ambiente privado de estímulos ou saturado de 
demandas que são incompreensíveis.



 Possivelmente, neste aspecto merecem as seguintes considerações:


 A auto estimulação dos genitais numa criança no espectro do autismo deve ser considerada um problema comportamental mais que uma
masturbação em si. Esta última pode ser vista como uma manifestação mais ligada com a adolescência.

 A razão acima de que a auto estimulação dos genitais pode relacionar-se com situações de ansiedade, ambientes de ócio ou carentes de 
estímulos positivos e, finalmente, com uma falta de educação das condutas corretas que o(a) menino(a) tem que aprender. A sugestão é que a 
masturbação seja tratada de forma proativa com uma abordagem comportamental, como sugerido pela ABA (Applied Behaviour Analysis). 
Para mais informações sobre a abordagem comportamental, você pode consultar em http://www.abaresources.com/

 O importante é ensinar a pessoa com autismo o que é apropriado em público e o que pode ser feito em privado. Geralmente, as medidas 
relacionadas com o tratamento desta questão dependem da formação prévia e do bom controle comportamental que se foi alcançado antes 
da adolescência.





 Conceito de público e privado;

 O que é privacidade e quando precisamos de privacidade;

 Quais as partes do meu corpo podem ser tocadas apenas 
por mim;

 Quando posso ser tocado pelos meus cuidadores e como;

 Quem são as pessoas que posso confiar quando precisar 
pedir ajuda na minha higiene íntima;

 Consentimento e não consentimento;

 Pedindo ajuda;

 Gravidez.



 d) Abuso ou estupro


 Uma questão de grande importância em relação à sexualidade é a prevenção ao abuso ou ao coito 
forçado em pessoas com autismo. A este respeito, alguns ensinamentos que transmitem às pessoas no 
espectro do autismo são mostrados abaixo.



 Lições para evitar abusos ou estupro


 Contato com os outros: ensinar-lhes com quais pessoas eles podem estabelecer certo contato físico, 
que tipo de contato é permitido e qual não é.

 Limites e relações: os contatos, a conversa e a confiança que são aceitáveis em diversos tipos de 
relacionamento.

 Distância social: como dirigir-se aos demais e como os demais devem dirigir-se a você.
 Consequências do contato incorreto: o que pode acontecer se alguém o toca de outra forma incorreta.
 Programa de segurança: o que fazer quando alguém o toca de forma incorreta.
 Consequências do encontro sexual. Isto inclui as consequências do encontro sexual e a reprodução, 

bem como os métodos anticoncepcionais e a contracepção (pt-PT: contraceção).
 Sexo seguro: ensinar o sexo seguro com o uso do preservativo, não só como uma proteção para a 

saúde, mas como um método para evitar a gravidez.



 e) Busca e vida de casal


 Por fim, talvez a questão mais complexa de abordar e explicar 
sobre a sexualidade e o autismo é a busca por um(a) parceiro(a), 
paquera (ptPT: flerte ou curte), namoro e casamento. Esses 
temas têm de considerar o grau intelectual e de discernimento da 
pessoa com autismo, ou seja, deve ter em mente o quão uma 
pessoa no espectro do autismo tem sido educada com programas 
de habilidades sociais que permitam desenvolver uma 
consciência social suficiente para lidar com esta difícil área das 
relações sociais, que implica sensibilidade afetiva, perspectiva 
do(a) parceiro(a) sexual, grau de compromisso e 
responsabilidade no encontro sexual.



 IMPORTANTE


 Falar de vida independente em relação à sexualidade no autismo envolve uma meta muito desejável 
em termos de direitos da pessoa. No entanto, a pergunta óbvia de qualquer pai ou mãe é o quanto o 
seu/sua filho/filha com autismo poderá realizar-se de forma auto suficiente, responsável e consciente 
em relação à complexidade de regras e estratégias que envolvem a vida a dois, a probabilidade de ter 
filhos e criá-los, tudo sem deixar de lado as implicações genéticas.

 A questão da sexualidade se estende e se complica na medida em que é necessário ponderar a 
conveniência de procedimentos contraceptivos transitórios ou permanentes, a depender de cada caso. 
Será necessário também supor que, muito provavelmente, a limitação da capacidade social e de 
autorregulação do jovem com autismo serão fatores que não lhe permitirão expressar sua sexualidade 
de forma convencional.

 As respostas a todas estas perguntas não estão escritas em qualquer manual, mas levam em 
consideração cada caso em particular, a fim de desenvolver as medidas de orientação que levam à 
melhor decisão possível, sempre com respeito pelos direitos da pessoa com autismo e dando-lhe a 
oportunidade de uma expressão de sua sexualidade tanto quanto razoável, em conformidade com um 
determinado contexto social.





Para as pessoas autistas:
 Conheça-se e seja você mesmo;

 Conheça o outro e respeite-o;

 O que te deixa mais confortável? Não tenha medo de 
mudar ou de ser quem você é;
Relacionar-se pode ser difícil, mas vale a pena tentar. A 
sexualidade é natural a qualquer ser humano, autistas 
são seres humanos também;

 Não seja um rótulo, pense por si mesmo, avalie o que é 
certo fazer e faça.












