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INTRODU 

A relação entre sexualidade e ; 
ca e sensorial), já foi objeto de meus c 
2006a), principalmente a partir do relate 
ccpções a respeito do tema. De modo 11 

analisada em diferentes publicações na< 
especificar uma deficiência específica, o 
aprofundar ainda mais a questão quandc 
que o aspecto orgânico pode compromet 

Nos três agrupamentos de defj, 
física), nos pareceu claro que os maiore! 
questões psicológicas e sociais c não às I 

cia, como já comentamos em outras oca! 
2006b). No entanto, no caso da sexualid 
eia físicas há uma vertente importante ( 
balho. Potencialmente, o eomprometime 
pode alterar, substaneialmentc, a respost~ 
e orgasmo, o que não ocorreria cntrc ~ 
cias. No entanto, nos parece que é prcc 
baja uma relação direta entre a deficiênc 
to; psicossociais, e não os da resposta 
relevantes na produção das dificuldadcs 

Diante dc uma sociedade em q 
de beleza, de desempenho sexual e de I 

cu Idades na expressão da sexualidade da 
seriam reveladas. Essas dificuldades poc 
(inapetência sexual, anorgasmia, disfunç 
ções emocionais, como dificuldades em 
em atender às exigências mínimas par 
mentos amorosos. Como as pessoas coo 
lidade, a beleza e percepção corporal? 
mações sobre sex.ual idade na família, n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


