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“Nenhum governo tem o direito de
dizer aos seus cidadãos quando
e quem amar. As unicas pessoas
esquisitas são aquelas que não
amam ninguém.”
RITA MAE BROWN

brief

Hoje estamos vivendo um debate social,
político e ideológico que está afetando
um dos direitos primários do ser
humano: o direito de amar.
Nos últimos anos, uma reforma de leis
e regulamentos é em andamento para
tutelar casais, especificamente quando
se trata de casamento homossexual,
uniões civis, união estável e adoção.
Cada vez mais nos encontramos
refletindo sobre os limites do direito
de amar, no seu significado e nas
condições sob as quais duas pessoas
podem ser consideradas um casal.
O direito de amar pode, então, ser
definido como a liberdade de amar, de
viver plenamente a própria orientação
sexual, casar, constituir uma família ou

adotar sem qualquer tipo de limites
ou obstáculos. O amor é um direito,
comparável ao direito de expressão e
ao direito à igualdade de oportunidades.
Portanto, deve ser considerado um
princípio humano fundamental.

OS DIREITOS DOS CASAIS, DA
FAMÍLIA E DO AMOR ESTÃO
MUDANDO PAULATINAMENTE.
O AMOR E O DIREITO DE AMAR
SÃO ARGUMENTO CENTRAL
DE DEBATE EM TODO O
MUNDO.
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DIREITO DE AMAR

O direito de amar, independentemente
do sexo, raça, nacionalidade ou religião,
tem-se tornado, ao longo dos anos,
uma declaração básica que significa
liberdade de expressão e igualdade
humana.
No entanto, este importante
reconhecimento ainda está longe de
ser alargado a todo o mundo: algumas
culturas, comunidades e nações ainda
lutam para obter direitos iguais. Todos
os dias, no mundo inteiro, ainda existem
casos nos quais a homossexualidade
é vista como uma doença ou um
problema, muitas vezes legalmente
punível com prisão e até pena de morte.
Estas condições obrigam, em
muitos casos, homens e mulheres
homossexuais a sustentar casamentos
heterossexuais para se esconder da
sociedade.
Da mesma forma, existem mulheres
que ainda são tratadas como inferiores
aos homens, privas do direito de
ser tratadas igualmente se não são
casadas.
Mesmo na sociedade ocidental, a
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O QUE VOCÊ PENSA SOBRE
“O DIREITO DE AMAR”?
RETRATE O QUE SIGNIFICA
SER “UM CASAL” NO LUGAR
DE ONDE VOCÊ VEM COM
UM CARTAZ.
homossexualidade, embora tolerada,
ainda encontra obstáculos e barreiras
ideológicas que ameaçam o sucesso
das campanhas de conscientização
promovidas pela comunidade LGBTT.
Estas barreiras são muitas vezes
baseadas nas crenças que a
homossexualidade é algo contra as
leis da natureza e procuram restringir
a orientação sexual a uma dimensão
puramente privada, eliminando qualquer
reconhecimento público e/ou legislativo.
Este é o cenário atual. Hoje vivemos
em um mundo que, aos poucos, está
repensando no significado de amar
e que acredita na possibilidade de
reescrever as leis quebrando os
confins que dividem o amor e os direitos
humanos.
A nova edição de Posterheroes
questiona a comunidade criativa sobre
o amor e o direito de amar no mundo.
Ajudem-nos a iluminar o debate sobre
o direito de amar e sobre o real
significado de ser um casal.

