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Falar sobre sexualidade é falar de nossa história, nossas emoções, nossas relações com
as outras pessoas, nossos costumes e nossos desejos. É uma forma de expressão,
comunicação e afeto que se manifesta a todo o momento, seja por meio de um gesto, de
um olhar ou de uma ação.  É a energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato e a
intimidade e que se constrói passo a passo, a partir do momento em que nascemos.  

A sexualidade é, portanto, uma construção sociocultural que sofre influências dos
valores e das regras de uma determinada cultura, do tempo e do espaço em que vivemos.
Por exemplo, se conversarmos, com uma mulher mais velha, de uns 70 ou 80 anos,
provavelmente ela nos contará que, quando era jovem, tudo o que se referia a sexo era
associado à “coisa feia”, “perigosa” e que uma mulher “direita” só poderia ter relações
sexuais depois de casada. Se for um homem dessa mesma idade, ele provavelmente nos
contará que sua primeira experiência sexual foi com uma prostituta contratada pelo pai ou
por um tio. 

Hoje, graças à ciência e à luta dos movimentos sociais, muita coisa mudou, mas,
infelizmente, outras tantas continuam complicadas.  Uma delas é acreditar, por exemplo, que
não se deve conversar sobre sexo nas escolas, pois isso poderia “estimular” adolescentes e
jovens a iniciar sua vida sexual “precocemente”. Antes de tudo, é preciso entender
que a sexualidade não se restringe somente ao ato sexual, pois envolve
sentimentos e nos motiva a procurar o contato físico e afetivo, a
intimidade de um relacionamento, podendo ou não haver
reprodução. Nesse sentido, a nossa sexualidade é um
processo que se iniciou em nosso nascimento e vai até a

nossa morte2.  

Para iníicio 
de conversa1

´

1 Texto adaptado de: ADRIÃO, Maria. Desafios da Escola Contemporânea. Aids,

Sexualidades, Relações Raciais e Gênero, GAPA Bahia, Salvador, 2005.; ARAÚJO,
Teo W.; CALAZANS, Gabriela. Prevenção das DST/Aids em adolescentes e jovens:
brochuras de referência para os profissionais de saúde. São Paulo: Secretaria da
Saúde/Coordenação Estadual de DST/Aids, 2007; Correia da Silva, Rodrigo.
Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, Campinas:
Reprolatina, 2006.
2 CORSA/ECOS. Diversidade Sexual na Escola: uma metodologia de trabalho. São

Paulo: CORSA/ECOS, 2008
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Outro equívoco é ainda acreditar que meninas e meninos não devem ter seus direitos
sexuais respeitados da mesma forma, como se as diferenças biológicas (ter ovário, útero,
poder engravidar etc.) justificassem as desigualdades existentes entre homens e mulheres
no exercício dos seus direitos sexuais.  Da mesma forma que vários aspectos da nossa
sexualidade são social e culturalmente construídos, o jeito de ser homem e o de ser mulher
também o é. Fora os aspectos biológicos, os padrões e as condutas, ligados não apenas à
sexualidade, mas, também, ao lugar que os homens e as mulheres ocupam na sociedade,
são aprendidos. Ou seja, desde pequenos (as), meninas e meninos aprendem as concepções,
os valores e as regras que determinam, em cada sociedade, em cada grupo social e em cada
momento da história, aquilo que é tido como certo ou errado, apropriado ou impróprio.  Por
essa razão, não é possível falar de sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos sem
esclarecer o conceito de gênero:

Gênero é um termo usado para definir os papéis socialmente construídos com base no
sexo biológico. Isso quer dizer que cada sociedade atribui às pessoas funções e identidades
diferentes de acordo com o entendimento que têm do que é ser homem ou ser mulher.
Durante muito tempo, o gênero feminino foi caracterizado como “sexo frágil, sendo as
mulheres encarregadas do cuidado com os(as) filhos(as), marido, família e a casa.
Ultimamente, graças às lutas das mulheres por igualdade, o entendimento do gênero
feminino mudou, e elas passaram a ocupar funções antes tipicamente associadas ao
gênero masculino, como trabalhar fora de casa ou assumir cargos políticos. Nesse sentido,
dizer que não é permitido qualquer tipo de discriminação com base no gênero significa
dizer que todas e  todos merecem igual respeito da lei, dos governantes e das pessoas em
geral, independentemente de seu sexo biológico, da identidade que assumam ou do papel
social que exerçam3.

Para completar, desde que o mundo é mundo, além das pessoas que se sentem
atraídas afetiva e sexualmente por pessoas do outro sexo, as chamadas heterossexuais,
sempre existiram aquelas cujo desejo é orientado para pessoas do mesmo sexo, as
homossexuais,  ou por ambos os sexos, as bissexuais. Isso sem falar nas novas categorias
e conceitos relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, discutidos em
Brasília, em 2007, durante a 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Travestis e Transexuais. Nessa Conferência, discutiu-se e esclareceu-se o significado de
algumas das nomenclaturas utilizadas pelo movimento social, que precisavam ser
apropriadas por todas as pessoas comprometidas com as políticas de enfrentamento ao
preconceito e à discriminação. 

Então, assim, convencionou-se que orientação sexual significa para onde o desejo de
uma pessoa é direcionado, ou seja, com quem ela ou ele tem prazer: por uma pessoa do
mesmo sexo, por uma do sexo diferente do seu ou se pelos dois sexos.  Já a identidade de

3
Mattar, Laura Davis (coordenação). Direito à saúde da mulher negra: manual de referência/Conectas Direitos Humanos,

Geledés – Instituto da Mulher Negra. São Paulo: Conectas Direitos Humanos, 2008.
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gênero refere-se ao modo como a pessoa se sente (feminina ou masculina),
independentemente do corpo biológico. 

O importante é enfatizar que, seja lá qual for a orientação sexual ou a identidade
sexual, o desejo e as relações afetivas e sexuais, sendo livres e consentidas entre pessoas

adultas, são igualmente válidas, não devendo existir hierarquia entre elas4.

Sexualidades, adolescências e juventudes
Apesar de, nos dias de hoje, o tema da sexualidade ser tratado com mais naturalidade,

se comparado ao início do século XX, por exemplo, ainda tem muita gente que não só tem
a maior dificuldade de falar desse assunto como, também, tem um monte de preconceitos
e acredita nas coisas mais estranhas: que masturbação faz crescer pelo na mão; que a
menina não engravida na primeira vez que transa; que “tirar fora” na hora de gozar é uma
forma de evitar uma gravidez. 

Falando sério, se considerarmos que a grande maioria das pessoas sente amor, carinho
e desejo por outras, gosta de abraços e de expressar o que sente pelos(as) amigos(as) e
pela família, o ideal seria que esse tema fosse conversado abertamente nos mais diversos
espaços, não é mesmo?

Parece fácil, mas para muita gente ainda é complicado aceitar o exercício da
sexualidade dos(as) adolescentes e jovens como um fato natural e isso acaba sendo um
dos principais obstáculos na implantação de políticas e programas para esse público. Um
exemplo disso seria um(a) adolescente fazer uma pergunta na sala de aula e o(a)
professor/a olhar de cara feia e dizer que vai chamar a mãe ou o pai dele(a). Outro, é um
jovem ou uma jovem ir ao posto de saúde buscar camisinhas e escutar que ele(a) é muito
novo(a)  para pensar (e fazer) sexo. 

Desse jeito, por conta da nossa cultura e da forma como alguns serviços estão
organizados, muitas vezes, em vez de os(as) adolescentes e jovens terem acesso a
informação e atendimento de qualidade, adequado às diferentes faixas etárias, alguns
serviços de saúde acabam não funcionando como incentivo para a prevenção e o
autocuidado.

Sexualidade e vida com HIV5

Além de enfrentar os desafios comuns a essa fase da vida, os(as) adolescentes e
jovens vivendo com o HIV e aids têm ainda de conviver com o preconceito. A discriminação
contra eles e elas pode acontecer na escola, na rua ou mesmo dentro da própria família e
no grupo de amigos(as), o que faz com que boa parte deles esconda o fato de viver com
HIV. 

4
CORSA/ECOS. Diversidade Sexual na Escola: uma metodologia de trabalho. São Paulo: CORSA/ECOS, 2008

5 Extraído e adaptado de: Revista Saber Viver Jovem nº 1 e nº 2, disponível em:
www.saberviver.org.br/index.php?s_op=saber_viver_jovem; Adolescentes e jovens vivendo com HIV/aids: cuidado e promoção da
saúde no cotidiano da equipe multiprofissional. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/11ManualECI_final.pdf
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Apesar de o Brasil ser um dos únicos países em que o acesso gratuito aos
medicamentos antirretrovirais é garantido, inclusive para adolescentes e jovens, é
importante reconhecer que só isso não basta.  Adolescentes e jovens com HIV e aids
também precisam de perspectivas para o futuro e projetos de vida, o que não ocorrerá sem
que existam possibilidades concretas de inserção social.

Ao se pensar em sexualidade, percebemos que o que acontece com todos(as) os
adolescentes e jovens  também ocorre com aqueles(as) que vivem com HIV e aids. Como
qualquer outra pessoa dessa idade, necessitam ser aceitos pelos(as) amigos(as) e
namorar. Só que o fato de viver com o HIV potencializa o medo de serem rejeitados(as)
pelos seus pares e namorados(as), uma vez que  percebem que vivem num mundo
preconceituoso no qual “ter aids” ainda é um estigma. 

Quando começam a namorar, se apaixonar e a ter interesse pela dimensão sexual e
afetiva da vida, surge um grande desafio: como contar para os(as) parceiros(os),
namorado ou namorada, que vivem com o vírus da aids? 

A Revista Saber Viver Jovem (nº 1 e 2) ilustra bem situações como essas:

Eu me preparei toda para contar, mas na hora congelei.
Diana, 14 anos – Rio de Janeiro (RJ)

Não conto para minha namorada. Não é por medo dela terminar, é medo dela 
fazer fofoca.
Moacir, 16 anos - Salvador (BA)

É melhor ir sondando primeiro para ver a reação. Fiz algumas perguntas para
o meu namorado do tipo: `Você namoraria uma garota com HIV? Quando por
fim contei que eu era soropositiva, ele não se importou.
Renata, 16 anos – Rio de Janeiro (RJ)

É importante saber que os(as) adolescentes e jovens vivendo com HIV têm direitos sexuais
e têm, também, o direito de receber orientação detalhada de como fazer sexo sem se reinfectar
ou infectar o(a) parceiro(a).

Do mesmo modo, as pessoas que vivem com HIV e aids têm a possibilidade de planejar uma
gravidez segura. Já as que não querem ter filhos(as) têm à disposição métodos que, associados
à camisinha, aumentam a proteção contra a gravidez.  Os direitos reprodutivos dos(as)
adolescentes e jovens vivendo com HIV e de seus (suas) parceiros(as) devem ser reconhecidos
e, responsavelmente, atendidos. Precisam, sim, receber informações claras e atuais sobre riscos

de infecção, transmissão vertical6, método e eficácia de prevenção e o estado atual das técnicas
de reprodução assistida, em termos de resultados e de condições de acesso.

6
Transmissão vertical é a situação em que a criança é infectada pelo vírus da aids durante a gestação, o parto ou por meio da

amamentação.
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Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva
Em 1994, no Egito, aconteceu uma Conferência7 muito importante. A maioria dos

países estava presente e foi assinado um documento com o compromisso de se programar
uma série de ações relacionadas à igualdade entre mulheres e homens, ao planejamento
reprodutivo, à prevenção das DST, HIV e aids, dentre outros. O Brasil foi um dos países que
assinou!

Lá, também, foram criados dois conceitos importantes: o de saúde sexual e o de saúde
reprodutiva.

O relatório dessa Conferência traz uma série de recomendações e uma delas é que os
países garantam o direito dos(as) adolescentes e jovens à educação, à informação e à
assistência para saúde reprodutiva. Que reduzam significativamente o número de
gestações entre adolescentes e que os programas envolvam e qualifiquem todas as
pessoas, instituições, comunidades, escolas etc. responsáveis pela orientação de
adolescentes e jovens, no tocante ao seu comportamento sexual e reprodutivo.

O governo brasileiro reconhece que a saúde sexual e a saúde reprodutiva de

Sexualidades e Saúde Reprodutiva - 17

7
Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento (CAIRO, 1994) http://portugues.iwhc.org/politicaglobal/nacoesunidas/conferencias/cipd.cfm site

acessado em 11 de outubro de 2008.

Saúde sexual é a integração dos aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e
sociais do ser sexual, de maneira a enriquecer positivamente e a melhorar a
personalidade, a capacidade de comunicação com outras pessoas e o amor. O
propósito dos cuidados da saúde sexual deveria ser o melhoramento da vida e das
relações interpessoais, e não meramente orientação e cuidados relacionados à
procriação e doenças sexualmente transmissíveis.
A saúde reprodutiva é definida como sendo o estado de bem-estar físico, mental e
social em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo, às suas funções e
processos e não à mera ausência de doenças ou enfermidades. A saúde reprodutiva
implica que as pessoas sejam capazes de desfrutar uma vida sexual segura e
satisfatória, com liberdade para decidir se querem ou não ter filhos(as), o número de
filhos(as) que desejam e em que momento da vida gostariam de tê-los(as).
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adolescentes e jovens são direitos que devem ser assegurados para que o exercício da
sexualidade seja livre e protegido.  No contexto da saúde reprodutiva, isso significa que
deve incluir:

4Orientação, informação, educação, comunicação e serviços de planejamento
reprodutivo (métodos contraceptivos).

4Cuidados pré-natais, parto seguro e cuidados pós-natais – especialmente
amamentação e cuidados para a criança e para a mulher.

4Prevenção e tratamento apropriado da infertilidade.

4Prevenção do aborto inseguro, incluindo prevenção do aborto e atenção às
consequências que poderão advir. 

Só que tem uma coisa muito importante: para garantir que os direitos sexuais e
direitos reprodutivos sejam respeitados é preciso, antes de tudo, conhecê-los e batalhar
para que eles funcionem, na prática, do jeito que os(as) adolescentes e jovens querem e
necessitam.

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos 
A definição do Ministério da Saúde para os Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos é

a seguinte:
Os Direitos Sexuais e os Direitos Reprodutivos dizem respeito a muitos aspectos da

vida: o poder sobre o próprio corpo, a saúde, a liberdade para a vivência da sexualidade, a
maternidade e a paternidade. Mas podemos dizer que dizem respeito, antes de mais nada,
aos acordos para a vida em sociedade e à cidadania.

Os direitos reprodutivos compreendem o direito básico de todo casal e de toda pessoa
escolher o número de filhos(as), o espaçamento entre um e outro; a oportunidade de ter
filhos(as), de ter informação e meios de assim o fazer, gozando dos mais elevados padrões
de saúde sexual e reprodutiva. Incluem os direitos:

4De mulheres e homens poderem decidir, livre e conscientemente, se querem ou não
ter filhos(as); se querem, em que momento de suas vidas e quantos(as) filhos(as)
desejam ter.

4De tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência.

4De homens e mulheres participarem com responsabilidades iguais na criação os(as)
filhos(as).

4De acesso aos serviços de saúde pública de qualidade, durante todas as etapas da vida.

4De adoção e tratamento da infertilidade.

4De acesso aos meios, informações e tecnologias reprodutivas cientificamente testadas e
aceitas.

Os direitos sexuais, por sua vez, procuram garantir o direito de todas as pessoas: 
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4Viver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa,  falsas crenças e outros impedimentos à
livre expressão dos desejos.

4Viver a sua sexualidade, independentemente do estado civil, idade ou condição física.

4Escolher o(a)  parceiro(a)  sexual sem discriminações e com liberdade e autonomia para
expressar sua orientação sexual.

4Viver a sexualidade livre de violência, discriminação e coerção e com o respeito pleno pela
integridade corporal do(a)  outro(a) .

4Praticar a sexualidade independentemente de penetração. 

4Insistir na prática do sexo seguro para prevenir a gravidez não desejada e as doenças
sexualmente transmissíveis, incluindo HIV e aids.

Cabe ao poder público o compromisso de fornecer todas as informações, bem como
facilitar o acesso de adolescentes e jovens a todos(as) os métodos anticoncepcionais. Por
outro lado, cabe também aos/às adolescentes e jovens se comprometerem a ter uma prática
sexual protegida e livre de qualquer tipo de preconceito. 

Todos devem estar comprometidos e batalhando juntos para se construir uma cultura de
sexualidade saudável, livre e protegida.
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