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Como saber o que é consentimento

As regras que definem o que é consentimento variam de acordo com 
o país e a situação. Pode parecer confuso, mas não é preciso saber 
muito para entender como o consentimento funciona na vida real.

É um acordo entre os participantes de qualquer tipo de atividade sexual. Há várias formas de dar 
consentimento, e aqui vamos discutir algumas delas. O consentimento não precisa ser expresso 
verbalmente, mas dizer com clareza que concorda com cada prática sexual pode ajudar você e a 
outra pessoa a respeitar seus limites mutuamente.

O que é consentimento?

Em qualquer atividade sexual, o consentimento é uma questão de comunicação. E deve estar 
presente sempre. Ter consentido uma atividade sexual uma vez não significa que haja 
consentimento para outros tipos de contato sexual, nem para o mesmo tipo de contato outras 
vezes. Por exemplo, concordar em beijar uma pessoa não dá a ela o direito de tirar suas roupas. Ter 
feito sexo com alguém no passado não dá à pessoa o direito de fazer sexo com você novamente.

Como o consentimento funciona na vida real?

Você pode retirar seu consentimento, ou seja, voltar atrás na sua decisão a qualquer momento, 
caso se sinta desconfortável. É importante informar claramente à outra pessoa que você não está 
mais confortável com o que estão fazendo e que quer parar. Conversar sobre o assunto é a melhor 
maneira de saber se as duas partes estão confortáveis com qualquer prática sexual.

Você pode mudar de ideia quando quiser.

• Checar com a outra pessoa quando você mudar a intensidade ou o tipo de 
atividade sexual, com frases como “Tudo bem se eu fizer isso?”

• Concordar bem claramente com determinadas práticas, dizendo “sim” ou 
outra resposta afirmativa, como “Podemos tentar”

• Usar o corpo para dar sinais, mostrando à outra pessoa que você se sente à 
vontade para ir além

Consentimento pode ser:



O que NÃO é consentimento:

• Se recusar a aceitar um “não”
• Presumir que vestir determinadas roupas, flertar ou beijar é um convite para 

algo a mais
• Qualquer atividade sexual com alguém abaixo da idade de consentimento, 

conforme legislação em vigor
• Qualquer atividade sexual com alguém sem pleno domínio de suas 

capacidades devido ao consumo de álcool ou drogas
• Pressionar alguém a participar de alguma prática sexual através de 

intimidação ou medo
• Achar que tem permissão para um novo contato sexual só porque vocês já 

fizeram isso antes

Aviso legal: essas informações não são fonte de orientação jurídica. As declarações encontradas nesta página e nos sites aqui 
citados não devem ser interpretadas como orientação jurídica. Caso precise de auxílio em assuntos legais, procure um advogado.  
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