
DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS 
REPRODUTIVOS 

“A essência dos direitos 
humanos é o direito de 
ter direito” 

Hannah Arendt  



OBJETIVOS DA TEMÁTICA 

 Refletir os direitos sexuais e reprodutivos  

em quanto direitos humanos; 

 Qual o nosso papel na promoção desses 

direitos; 

 Desmistificar os tabus, preconceitos em 

relação ao corpo e a sexualidade humana; 

 Discutir os mitos sobre as questões sociais. 



DIREITOS SEXUAIS 

 Direito de cada indivíduo desenvolver e viver 

a sua sexualidade com prazer, com 

liberdade para escolher seu parceiro sexual 

e com respeitos mútuo nas relações.  

 Capacidade de desfrutar de uma vida sexual 

satisfatória e sem riscos. 

 Ver direitos sexuais pg. 103 



DIREITOS REPRODUTIVOS 

 Fundamentais para que os indivíduos tenham 
acesso a serviços de saúde com qualidade que 
permitam gravidez e partos sem riscos; métodos 
contraceptivos gratuitos seguros, eficazes, 
acessíveis, e de sua escolha; informações claras e 
precisas; privacidade e respeito em suas escolhas; 
liberdade para procriar ou não, quando e com que 
frequencia desejar. 

 

 Ver direitos reprodutivos pg. 103 



DIREITOS DOS ADOLESCENTES 
a saúde sexual e reprodutiva. 

 1- Direito de ser atendido sozinho em espaço 

privado de consulta; 

 2- Confidencialidade, onde as informações 

discutidas durante e depois da consulta não possam 

ser repassadas a seus pais e ou responsáveis sem 

a permissão do adolescente; 

 3- Direito à educação sexual, ao sigilo sobre sua  

atividade sexual, acesso métodos contraceptivos 

(gratuito). 



GARANTIAS DESSES DIREITOS 

 Favorece a saúde sexual do indivíduo; 

 Construção de parcerias baseadas no 

respeito e na responsabilidade entre os 

parceiros. 

 
 Fontes: Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP); Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstretícia (FEBRASGO);Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Código de Ética Médica; 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

 

 



SEXUALIDADE HUMANA 

 SEXUALIDADE -Necessidade básica do ser 

humano, construída entre os indivíduos, desde o 

seu nascimento até a sua morte, a partir de suas 

relações afetivas. 

 SEXO – Necessidade fisiológica do ser humano;  

 Determinante das características biológicas dos 

indivíduos (Macho ou Fêmea) 

 REPRODUÇÃO – ato de reproduzir, procriar. 

 



ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 Também ORIENTAÇÃO DO DESEJO, diz respeito a 

atração afetivo-sexual sentida por uma pessoa do 

mesmo sexo ou não. 

 Elas podem ser: 

 Assexual, bissexual, heterossexual, homossexual, 

pansexual, etc... 

 Direitos sexuais garante o direito a diversidade 

sexual com respeito e responsabilidade 

 OPÇÃO ou ORIENTAÇÃO 

 



ABORTO 

 Método utilizado para interromper a gestação. 

 Recurso de retaguarda, para casos de falha  do método 
contraceptivo 

 Prática proibida no Brasil, exceto, quando existe risco para a 
vida da mãe, ou quando a gravidez é consequência de uma ato 
de violência contra a mulher. 

 1,4 milhão aborto por ano, gerando alta taxa de mortalidade 
materna 

 Grave problema de saúde pública. 

 Falta de orientação para o planejamento reprodutivo. 



ATIVIDADES DO MÓDULO 

 DINAMICA DE APRESENTAÇÃO 

 ATIVIDADE LIVRE – DIREITOS SEXUAIS E 

REPRODUTIVOS 

 ATIVIDADE – MITOS E REALIDADES 

 DINAMICA DE SEXUALIDADE 

 DINAMICA PROJETO DE VIDA 

 



DINAMICA DE APRESENTAÇÃO 

 Todos devem apresentar-se e fazer a 

apresentação de uma objeto pessoal, 

falando suas características ou a importância 

do objeto para a pessoa. 

 Cada pessoa terá 10 segundos para 

apresentar e um balão deve passar pelas 

mãos dos que estão apresentando-se. 



ATIVIDADE 1 - Livre 

 Dividir a turma em 04 grupos e pedir para 
que cada grupo crie uma situação em que 
houve desrespeito aos direitos sexuais e 
reprodutivos e uma situação em que os 
direitos foram respeitados. 

 Deverá ser feita uma dramatização de 03 
minutos cada grupo. 

 Após apresentação deverá ser discutidas as 
situações apresentadas pelos grupos. 



ATIVIDADE 2 – MITO OU REALIDADE 

Discutir com os jovens os mitos e realidades 

dos direitos sexuais e reprodutivos. 

Fazer tarjetas com as frases e discutir com os 

grupos o que são mitos e realidades, 

aproveitando o momento para esclarecer 

dúvidas que ainda existam sobre a temática. 
 

Xerox Mito e Realidade – Caderno do educador pg.45  



DINÂMICA – Sexualidade 

 Você valoriza suas opções... Pg.225 

 “Razões para ter relações sexuais” 

 “Razões para não ter relações sexuais” 

 Cada grupo deverá defender suas razões e explorar os 
seguintes pontos: 

 As pressões sofridas pelos adolescentes para ter relações 
sexuais; 

 As pressões sofridas pelos adolescentes para não ter relações 
sexuais. 

 O que uma pessoa precisa saber para manter relações sexuais 
de modo responsável.  



DINÂMICAS - Projeto de Vida  
(O que quero, Aonde vou, O que posso alcançar) pg.328 

 Quando temos uma decisão a tomar, o que nos 
acontece... 

 Como nos sentimos... 

 Como procedemos... 

 Pedir para o grupo mencionar quais decisões 
importantes deverão tomas nos próximos dias. 

 Cada’decisão tomada é o desenho da trajetória da 
vida do indivíduo. 

 XEROX DA FICHA DE TRABALHO 



AVALIAÇÃO 

 Todos os participantes deverão preencher 

uma ficha de avaliação onde colocaram suas 

impressões sobre o que foi trabalho, o 

grupo, e seu próprio desempenho. 

 

 Xerox da avaliação 

 


