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Existem muitas razões pelas quais jovens fazem 
sexo – não apenas amor ou desejo. Alguns se sentem 
pressionados ou forçados a ter relações sexuais. Outros 
fazem isso por dinheiro, poder ou para se encaixar com um 
grupo. Alguns jovens querem esperar até que fiquem mais 
velhos ou casados antes de terem relações sexuais.

Em um relacionamento amoroso com alguém em quem 
confiamos, o sexo pode ser uma ótima maneira de 
expressar como nos sentimos. Mas muitos jovens fazem 
sexo sem pensar cuidadosamente sobre o que poderia 
levar. E as conseqüências podem ser gravidez indesejada 
e/ou uma infecção sexualmente transmissível (ITS), como 
o HIV.

É por isso que é importante decidir se você quer ter 
relações sexuais com alguém.

Tomando a decisão certa
Não tem certeza se você deveria ter 
relações sexuais? Então pensa sobre essas 
questões:

▲▲ Você é atraído pela outra pessoa?

▲▲ Você e a outra pessoa se respeitam?

▲▲ Se você tem relações sexuais, porquê isso 
seria?

▲▲ Vocês já tomaram a decisão juntos? Você já falou sobre 
isso? Tem certeza que ambos querem sexo?



▲▲ Você já tem bebido álcool? Ou usando drogas?

▲▲ Você quer ter um filho com essa pessoa? Você quer 
ter um filho agora? Se não, como você vai evitar a 
gravidez?

▲▲ O aborto seguro está disponível, se 
necessário?

▲▲ Algum de vocês pode ter uma DST, incluindo 
o HIV?

▲▲ Você pode falar com a outra pessoa sobre 
o uso de um preservativo?

▲▲ Você sabe onde obter preservativos?

▲▲ Você sabe como usá-los corretamente?

▲▲ Você acha que qualquer um de vocês pode 
ficar ‘parando’ a qualquer momento e a 
outra pessoa concordará?

Ainda não tem certeza? Então espere até que 
pareça certo.

Ser capaz de dizer não
É o seu corpo. Então cabe a si se você tem relações 
sexuais – ou tem contato sexual de qualquer tipo – com 
outra pessoa.

Você tem o direito de dizer não. E você tem o direito de 
mudar a sua mente. E alguém precisa entender isso, 
especialmente meninas e mulheres jovens. As raparigas 



podem dizer o que querem, da mesma maneira que os 
rapazes podem.

Isso significa que:

▲▲ Só porque você gosta de beijar alguém não significa 
que você tenha que ter relações sexuais com eles. Você 
pode não querer.

▲▲ Só porque você concordou em ter relações sexuais 
com alguém meia hora atrás, não significa que você 
não pode mudar de ideia agora e dizer não. Você pode 
parar de sexo a qualquer momento e por qualquer 
motivo.

▲▲ So porque você teve relações sexuais com alguem na 
semana passada não significa que você tem que ter 
relações sexuais com eles novamente esta semana.

▲▲ Só porque você tem um namorado ou namorada não 
significa que você tem 
que fazer sexo com eles. 
É a sua escolha.

▲▲ Só porque você não quer 
ter relações sexuais com 
alguém não significa que 
você não os ama. 

Dizendo não – consentimento recusando 
– nem sempre é fácil. Então é uma boa 
idéia para praticar dizer não com firmeza e 
clareza. 

“Não, eu 
não quero 

ter relações 
sexuais.” 



Ser capaz de ouvir não
Se alguém diz que não, a outra pessoa deve respeitar sua 
escolha e não forçá-los, caso contrário este poderia ser 
agressão sexual ou estupro. Isso nunca é bom.

Se alguém estiver dormindo, inconsciente, bêbado ou alto, 
não poderá concordar em ter relações sexuais.

Às vezes não é tão simples como “sim” ou “não”. A 
outra pessoa não pode realmente dizer não: eles pode 
simplesmente dizer: “Eu não tenho certeza” ou “ainda 
não”. Talvez eles não dizem nada. Mas isso não significa 
que eles estão dizendo sim!

“Não tenho 
certeza ... 

talvez outra 
hora.” 

“Isso é um 
sim ou um 

não?”

“Ela não  
disse sim, 

então respeite 
a escolha 

dela.” 



Não, não significa sim.

Talvez não signifique sim. 

Sim significa sim.

Ambos precisam estar claros sobre o que vocês 
concordaram quando se trata de sexo ou atividade sexual. 
Esta é uma responsabilidade compartilhada: trata-se de 
buscar ativamente consentimento, bem como dando-lhe. 
Se você não tiver certeza, pergunte. Fale sobre isso.


