
Nota de Repúdio ao Projeto de Lei nº 504 de 2020, que tramita na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.

São Paulo, 27 de Abril de 2021.

Nós Blogueiras Negras, um coletivo de mulheres negras reunido através da plataforma
blogueirasnegras.org, gostaríamos de manifestar nosso repúdio ao Projeto de Lei número
504 de 2020 que trata sobre a censura à publicidade sobre a diversidade afetiva e sexual
em si e movimentos que as defendem tratados como “preferências sexuais e movimentos de
diversidade sexual relacionado à crianças".

Ora, a própria redação desta peça se caracteriza como uma afronta à população
LGBTQIAP+ brasileira, por demonstrar a profunda ignorância e ao mesmo tempo ódio que a
ela são dirigidos cotidianamente. Descrever como “preferência sexual” aquilo que é inerente
à condição humana, tanto à afetividade quanto à sexualidade, faz com que se acredite que
estamos falando de uma escolha que pode ser mudada. O que por sua vez nos fazem
pensar nas falsas ciências e espiritualidades que dizem promover a chamada “cura gay”,
nada mais que tortura.

O desrespeito à humanidade permeia toda a construção deste projeto que odiosamente
apresenta um genocida de “desconforto emocional a inúmeras famílias” causado pela
publicidade da diversidade afetiva e sexual, considerada pelo documento como uma “prática
não adequada a crianças que ainda, sequer possuem, em razão da questão de
aprimoramento da leitura (5 a 10 anos), capacidade de discernimento de tais questões”.

O que fere inclusive o direito de crianças e adolescentes da referida população previsto em
seu estatuto por terem sequestrado seu direito à “inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral da criança e do adolescente” o que também toca a preservação “sua da
imagem, da identidade, da autonomia” por terem suas imagens censuradas de si mesmas.

Salientamos que a presença de pessoas dos diversos espectros afetivos e sexuais não
promove em nenhuma medida “desconfortos sociais e atribulações de inúmeras famílias”.
Muito menos a “inadequada influência na formação de jovens e crianças”. A preservação do
direito à vida incomoda senão àqueles que motivados pelo ódio buscam agora eliminar dos
veículos de comunicação e mídia um de seus valores mais caros, a diversidade. O que virá
depois uma vez que não possam aparecer na televisão, por exemplo?

Nós Blogueiras Negras estamos comprometidas em primeiro lugar com a preservação da
vida dessa população, da qual pessoas negras também fazemos parte. Nosso país, que
possui 54% de pessoas negras, tem vivenciado inúmeras violações de direitos, sobretudo
neste contexto pandêmico. Num país como o nosso, onde a pluridiversidade, como bem nos
lembrou Abdias do Nascimento, é essencial para a construção de uma verdadeira nação, é
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essencial que as nossas diferenças e diversidades sejam visibilizadas, compartilhadas,
compreendidas e respeitadas.

Os meios de comunicação, ainda que pertencentes dominados por uma elite, exercem um
papel significativo na disseminação dos diferentes conhecimentos e diferentes maneiras de
ser e existir. A televisão, por exemplo, deve mostrar além do jornalismo, o entretenimento
produzido em diferentes regiões e abordagens, o que possibilita conhecer mais sobre outros
povos e a produção de seus conhecimentos.

Com a internet, a possibilidade de produção e disseminação de conteúdo a partir das
diferentes perspectivas foi essencial para que populações consideradas minorizadas
pudessem se fazer escutas e assim reivindicassem direitos e pudessem também imprimir
suas respectivas narrativas.

A valorização da pluralidade é fundamental para que crianças e adolescentes aprendam a
conviver com o diferente e também consigo mesmas, além de que seja possível desenvolver
criatividade, resiliência e respeito à diferença. Um contraponto desejado no país que mata
especialmente pessoas trans e travestis negras, cuja expectativa de vida é criminosamente
inferior àquela de pessoas cisgêneras.

O reconhecimento e a preservação da diversidade cultural são tão importantes que estão
previstos na Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural, que trata
especificamente desse tema e foi aprovada em 2001 pelos 185 Estados-membros. Ela tem
como objetivo valorizar os saberes e garantir o respeito a todas as pessoas,
independentemente de suas especificidades.

À vista disso, compreendendo e respeitando a importância da diversidade e da pluralidade
humana, apresentamos desprezo e repúdio ao Projeto de Lei nº 504 de 2020, que tramita na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. De autoria da Deputada Marta Costa, o
projeto de lei mencionado “proíbe a publicidade, por meio de qualquer veículo de
comunicação e mídia, de material que contenha alusão a preferências sexuais e
movimentos sobre diversidade sexual relacionada a crianças no Estado”.

Ao propor tal projeto, a Sra. Deputada deveria compreender que vivemos em um país
consolidado democraticamente e pautado por uma Constituição Federal, que em seu Art.
227, elenca os Direitos Fundamentais especiais de crianças e adolescentes, tais como o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Dimensão
importante desses direitos diz respeito à necessidade de proteger crianças e adolescentes
de situações que afetem seu desenvolvimento, bem como assegurar que tenham acesso, de
forma segura, ao conhecimento, à cultura e ao lazer.

Dessa maneira, e com a ciência das nossas companheiras de organização, repudiamos e
convocamos a sociedade civil a pressionar deputadas e deputados da ALEP que estão
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comprometidos com os direitos humanos e com a garantia do exercício da democracia nesta
cidade, e no Brasil.

Larissa Santiago, Charô Nunes e Viviane Rodrigues
Blogueiras Negras
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