DIREITO DA SEXUALIDADE
Seminario do Professor Daniel Borrillo
Faculdade de Direito de Campos

Introdução
A proibição do incesto : a sexualidade na origem do mundo normativo.
A evolução dos fundamentos das proibições sexuais: religião, moral, consensualismo.
Regime juridico das sexualidades: liberdade ou direito subjetivo?
A liberdade de dispor de si mesmo, o respeito da vida privada e da dignidade humana, a
igualdade da condição femenina.

Parte geral
I – Questões terminológicas:
1) Sexo, genero e práticas sexuais
2) O sexo como elemento do estado das pessoas: identidade de genero e hermafroditismo
3) Orientação Sexual
4) Sexualidade e reprodução
II – A liberdade sexual
1) A sexualidade escolhida
a) Capacidade de consentir, maioridade sexual e vicios do consentimento
b) A sexualidade dos deficientes mentais
2) O direito de mudar de sexo
3) Representação da sexualidade: a pornografia
III – A igualdade sexual
1) Igualdade dos sexos (Homem/Mulher)
2) Igualdade das orientações sexuais (Heterosexual/Homosexual/Bisexual)
3) As discriminações fundadas no sexo e na orientação sexual
a) A proteção no direito penal e no direito do trabalho.
IV – A criminalidade sexual
1) A sexualidade imposta
a) As agressões sexuais e as infrações sexuais sem violência contra o menor.
b) A repressão das infracções sexuais
2) Violências sexuais, violências sexuadas
3) As circunstâncias agravantes em função da orientação sexual da vítima.
a) A injuria e a difamação sexistas e homofobicas.

Parte especial
I – Sexualidade consentida

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Homosexualidade
Prostituição
Pornografia
Monogamia e dever conjugal
As práticas sexuais extremas
A sexualidade na prisão

II - Sexualidade imposta
1) As agressões sexuais
2) A exibição sexual
3) O assédio sexual
4) A divulgação de mensagens contrárias à decência
5) Pedofilia
6) As mutilações sexuais: excisão
7) O proxenetismo
8) A transmissão voluntária das doenças sexualmente transmissíveis.
III - Direito internacional da sexualidade
1) Fontes internacionais: os direitos sexuais e reprodutivos (contracepção, IVG)
2) O direito de asilo para as minorias sexuais.

