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A MESMA VIOLENCIA NÃO EXISTE PARA CORPOS DISTINTOS

Corpos subalternizados estão mais sujeitos à violência do que outros, segundo
uma pesquisa realizada pelo Monitor da Violência, em 2018, 1.173 casos de
feminicídio foram registrados, segundo o ministério da mulher as denúncias
pelo 180 tem aumentado anualmente, 11.263 em janeiro de 2018 contra 17.836
em janeiro de 2019. 2010, a cada dois minutos ocorriam cinco espancamentos
de mulheres em suas casas, em 2013, um feminicídio a cada 90 minutos, no
primeiro semestre de 2020 ocorreram 648 feminicídios. Os números de
denúncias de violência doméstica cairam durante a pandemia, o que aponta que
mulheres, presas com seus companheiros, têm mais dificuldade de
denunciá-los.
Corpos racializados são apagados, o caso do menino Henry Borel ecoou pelo
Brasil, como de fato deveria, mas e o caso da Jenifer, do Kauan, do Kauã, do
Kaue, da Agatha, da Kethellen? Seis crianças mortas pela violência policial na
região metropolitana do Rio no ano de 2019? Seis crianças mortas pelo estado,
com idades entre 5 e 12 anos.
Estamos em um sistema que a economia psíquica foi planejada dessa forma,
segundo levantamento que entre os anos de 2017 e 19, mais de 2.215 crianças
foram assassinadas por violência estatal. É sintomático que o nome do último
movimento social a se levantar com força pelo mundo seja Black Lives Matter,

(¹)[https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/01/08/jovem-trans-de-13-anos-foi-morto-a-paulad

as-no-ceara-por-cobrar-divida-de-r-50-do-suspeito.ghtml]

(²)[https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/04/05/adolescente-trans-e-assassinada-a-facadas-e

m-juazeiro-do-norte-no-interior-do-ceara.ghtml]

(³) [https://www.youtube.com/watch?v=qtQ3f1fITfE&t=884s]



Vidas Pretas Importam, se precisamos declarar que elas importam, é porque
materialmente falando elas não têm tido importância.
No Brasil, quem cuida da criança preta? Quem cuida da criança pobre? E quem
cuida da criança queer? Que tem necessidades muito específicas pela forma
com a qual sofre violência na sociedade, sendo normalmente hostilizadas e
abandonadas, quando não mortas, por aqueles que deveriam cuidar delas, ao
mesmo tempo em que a sociedade discute a influência da mídia na sexualidade
do indivíduo em desenvolvimento. A sociedade mata crianças queer, seja no
sentido literal, seja através de um sufocamento identitário, seja através do
abandono e marginalização que sofremos. A imposição e doutrinação
cis/hetero nas crianças em nossa sociedade, uma pesquisa feita em 2018 aponta
que entre jovens com idades entre 15 e 29 anos 62,5% ja tiveram ideação
suicida, as taxas de suicidio entre adolescentes e jovens LGBT são uma das
maiores, uma pesquisa publicada no jornal Pediatrics aponta que a rejeição
familiar é um dos maiores fatores de contribuição para tentativas de tirar a
própria vida dentro da comunidade, e conclui que uma maior aceitação das
pessoas queer pode reduzir drasticamente este quadro.
Em 2020 tivemos documentados, e sabemos que esse número é uma
subnotificação (pois não temos um censo completo da comunidade LGBT no
Brasil, muito devido à relutância por parte do governo em integrar este grupo
como parte funcional da sociedade) oito assassinatos de crianças trans no
Brasil, "Jovem trans de 13 anos foi morta a pauladas no Ceará" Karon Ravach¹,
"Adolescente trans é assassinada a facadas em Juazeiro do Norte, no interior do
Ceará" Pietra Valentina².
A fundamentação da argumentação contra os direitos da comunidade LGBT se
baseiam normalmente, no direito da criança, uma ideia abstrata e fantasiosa de
criança, "que tem o direito de ter pai e mãe, que tem o direito de não ser
sexualizada" como eles argumentam, mas a criança tem direito de ser preta,
pobre, periférica, LGBT e não desaparecer? A criança tem direito à livre
expressão do seu eu? A criança tem direito à educação e representatividade?
"Todas as crianças queer estão sendo empurradas para um abismo, de
violência, de ostracismo, de tortura, enquanto proteje-se o direito dessa criança
no abstrato que é sempre cisgenero e heterossexual, todas as outras crianças
que não são terão suas vidas transformadas em um inferno" - Rita Von Hunty,
tempero drag ³
"Quem defende os direitos da criança diferente? Quem defende os direitos do
menino que gosta de vestir rosa, da menina que sonha em se casar com sua
melhor amiga? Quem defende os direitos da criança homossexual? Da criança
transsexual? Da criança transgênero? Quem defende o direito da criança de
mudar de gênero caso assim deseje, o direito livre à autodeterminação sexual
do seu gênero? Quem defende o direito da criança de crescer num mundo sem
violência de genero, sem violência sexual?



A política de gênero nos vigia desde o berço, para transformarmo-nos todos,
em corpos de crianças heterossexuais" - Paul Preciado, Quem defende a criança
queer?
Sobre a naturalidade, ja é consenso de que o comportamento heterossexual não
é regra na natureza. E sem o argumento científico para os embasar, recorrem ao
divino deles e à moral deles, para nos julgar e legislar sobre nossas vidas e
corpos com biopolíticas estruturadas para nos matar nas periferias da
sociedade. "As minorias se curvam ou desaparecem" Jair M. Bolsonaro.
Precisamos continuar a luta defendendo os mais vulneráveis especialmente
nesse momento de crise. O PL 504/20 visa extinguir a publicidade voltada para
a comunidade LGBT, mas suas implicações são muito mais graves do que isso,
ao permitirmos que isso aconteça, perderemos apoio público ao movimento
pela parte de grandes empresas, o que consequentemente diminuiria nossa
visibilidade, o PL fala em alusão, o que deixa margem para que colocar um
intérprete de um papel que seja LGBT em um comercial pode ser considerado
uma alusão. Além disso abre precedente para que novas medidas sejam
tomadas pouco a pouco visando a ilegalidade da nossa existência e em última
instância nossa morte, calar-se agora é aceitar calado a imposição de nosso
apagamento.
Paul conta que quando criança, e ele havia sido designado uma menina, a
escola pediu que fizessem um desenho de como imaginavam suas familias no
futuro, Paul se imaginava casado com sua melhor amiga, com uns três filhos e
varios animais, o desenho foi parar na direção, os pais foram chamados na
escola, Paul diz que "poucos dias depois o colégio enviou uma carta para a casa
dos meus pais aconselhando-os a levarem-me para um psiquiatra para cortarem
o quanto antes o problema da minha identificação sexual, a visita do psiquiatra
venho acompanhada de fortes represalhas, o despreso do meu pai, a vergonha e
a culpa da minha mãe; espalhou-se no colégio a idéia de que eu era uma
lésbica, uma manifestação de naturalistas conservadores esperava por mim
todo dia ao sair da aula 'Sapatona nojenta', eles diziam, 'vamos estuprar você
para que aprenda a trepar como deus manda', eu tive pai, eu tive mãe, no
entanto eles não foram capazes de me proteger da repressão, da exclusão, da
humilhação, da violência, eu tive pai, eu tive mãe, mas nenhum dos dois me
protegeu do meu direito direito da livre auto determinação do meu genero e da
minha sexualidade".
Por todo o exposto, a União Nacional LGBT vem, por meio deste, se
posicionar publicamente contra a aprovação da PL 504/2020 e solicita ao
Excelentíssimo que anexe tal documento na tramitação de tal Projeto de Lei
para que seja repudiado.

Grata,
Executiva Nacional
União Nacional LGBT - UNALGBT


