
Responda às seguintes questões: 
 

1- De acordo com o texto, no Brasil os cartórios são obrigados por lei a registrarem 
a união de casais do mesmo sexo, o que abre caminhos a alguns direitos. Quais 
são eles? (3,0) 
A decisão no Brasil abriu caminho para uma série de direitos anteriormente negados a casais 
do mesmo sexo no país, como a adoção conjunta de crianças, herança, a consideração dos 
rendimentos de ambos os parceiros ao se buscar empréstimos ou hipotecas ou o direito de um 
parceiro de tomar decisões sobre o tratamento médico do outro em caso de incapacidade. A 
decisão também traz obrigações que não existiam anteriormente para casais do mesmo sexo, em 
caso de separação. 

 
2- Segundo a autora, a relação entre identidade e alteridade (aquilo que é distinto, 

diferente) merece ser observada. O que as novas regras sociais atuais tem nos 
mostrado sobre essa questão? (3,0) 
De acordo com o texto, a diferença não é sobre se você ama alguém do mesmo sexo ou do sexo 
oposto, ou se você aceita uma atribuição de gênero binário. O que se percebe atualmente é que 
as diferenças são apenas uma parte da nossa identidade, elas não necessariamente nos definem. 
Alteridade não é determinada pelo senso comum, não é para ser encontrada em preconceito e 
ignorância, na criminalização e tabu. Com igualdade absoluta, podemos definir a nós mesmos. 
 

. 
3- Traduza o parágrafo abaixo: (4,0) 

Such rights have been established as the basis for human existence. Those 
countries that have legalised marriage for same sex couples have acknowledged 
that gay men and lesbians are equally entitled to those fundamental rights and 
responsibilities. To deprive gay people of full citizenship is to discriminate in a 
way that effects every aspect of their life, regardless of whether they want to get 
married, or have children. Where there is no choice there is no freedom. 

Esses direitos foram estabelecidos como base para a existência humana. Os países que 
legalizaram o casamento para casais do mesmo sexo reconheceram que gays e lésbicas 
são igualmente intitulados a esses direitos e responsabilidades fundamentais. Privar as 
pessoas homossexuais de cidadania plena é discriminar de uma forma que causa efeitos 
em cada aspecto de suas vidas, independentemente se eles querem se casar , ou ter 
filhos . Onde não há escolha , não há liberdade . 

 


