
ano é 2018. O ser humano já vi-
ajou ao espaço, já pode se co-

municar com qualquer lugar do mun-
do em tempo real, fabrica robôs, pro-
duz vacinas, desvendou o genoma hu-
mano, erradicou doenças. Fez o ini-
maginável, aprendeu o incompreen-
sível. O ano é 2018. O homem voou
alto, mas ainda precisa pôr em prática
um dos mais básicos princípios da hu-
manidade: o respeito à diversidade.

A ideia de igualdade universal é
muito recente: a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos foi adota-
da pela Organização das Nações

Unidas em 1948. Para reforçar
esse conceito, a Fiocruz, por meio
do comitê Pró-Equidade de Gê-
nero e Raça da Fundação, inicia,
em dezembro de 2018, a campa-
nha Fiocruz é Diversidade. A
proposta é alertar sobre a impor-
tância de se reconhecer e respei-
tar a diversidade, seja ela de gê-
nero, raça ou religião, e promo-
ver a acessibilidade e a inclusão
de pessoas com deficiência.

A presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade Lima, lembra que tais va-
lores fazem parte da Tese 11, apro-
vada no último Congresso Interno da
Fundação. “A Fiocruz reforça seu
compromisso institucional com a
defesa da inclusão dos grupos mais
vulneráveis socialmente, a redução
das desigualdades, o respeito à diver-
sidade e contra a violência”, afirma.

Para Andréa da Luz, coordena-
dora-geral de Gestão de Pessoas da
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O Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz,
foi criado em maio de 2009. O seu objetivo é consolidar
uma agenda institucional pelo fortalecimento dos temas
de raça e gênero na instituição, colaborando para a reori-
entação de suas políticas, bem como de suas ações, seja
nas relações de trabalho, seja no atendimento ao público e
na produção de conhecimento. Coordenação colegiada:
Hilda Gomes (Casa de Oswaldo Cruz), Roseli Rocha (IFF)
e Andréa da Luz (Cogepe). Contato: (21) 3836-2044.

O Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pes-
soas com Deficiência foi criado em 2017 e nasceu da inici-
ativa de profissionais da Fiocruz em identificar pessoas que
trabalhavam com o tema na Fundação. Do levantamento
inicial e do apoio institucional foi proposto um Termo de
Referência, que daria origem à institucionalização do Co-
mitê. Atualmente, o grupo é constituído por integrantes es-
tabelecidos pela Portaria de criação e por um Grupo de Tra-
balho Ampliado, com profissionais de diferentes áreas da
Fiocruz, a fim de garantir uma gestão horizontal e partici-
pativa. Contato: acessibilidade@fiocruz.br

Sobre os Comitês Pró-Equidade
e de Acessibilidade

Fundação e uma das coordenado-
ras do Comitê Pró-Equidade, é um
momento de combate a qualquer
forma de preconceito. “Estas ações
serão constantes, porque temos li-
dado com denúncias internas e te-
mos um compromisso de reforçar
cada vez mais nossos valores insti-
tucionais, mostrando que a Fiocruz
não só é intolerante a qualquer for-
ma de violência e preconceito, mas
está organizada para acolher e tra-
tar as reclamações”, explica.

Cores do Brasil
Segundo o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), mais
da metade da população brasileira
(54%) é de pretos ou pardos. Apesar
de serem maioria, negros vivem uma
realidade distinta, resultado de três
séculos de escravidão, seguidos pela
falta de políticas públicas pós-aboli-
ção que os inserissem na sociedade
e no mercado de trabalho. Um cená-
rio que serviu de base para o racis-
mo estrutural existente no Brasil.

O preconceito enraizado na cul-
tura do brasileiro não é sutil. “Lem-
bro que eu era pequena, estava an-
dando na rua com a minha mãe e
passei perto de uma senhora bran-
ca. Ela imediatamente abraçou a
própria bolsa e ficou protegendo-a,
me olhando. Apesar de ser criança,
entendi ali o que tinha acontecido e
fiquei me perguntando ‘o que ela
acha que eu poderia ter feito contra
ela?’”, relata Mychelle Alves, vice-
presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores da Fiocruz (Asfoc-SN).

Perspectiva
sócio-histórica
“As pessoas pensam que essas dis-

cussões são novas, mas na verdade
existem desde sempre”, explica Ro-
seli Rocha, assistente social do Insti-
tuto Nacional de Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente Fernandes
Figueira (IFF) e outra coordenadora
do Comitê. “Este mito de democracia
racial fez com que a desigualdade não
fosse discutida e que o racismo não
fosse tratado como um problema de
injustiça social”, afirma. “Sabemos
que não existe ‘diferença de raças’, no
sentido biológico da palavra. Mas não
podemos ignorar essa definição, por-
que o racismo deriva dela. Se não fa-
larmos de raça, ignoramos a existên-
cia do racismo”, completa.

Sem acesso à terra, sem qual-

quer tipo de indenização pelos tra-
balhos forçados e geralmente anal-
fabeta, a “população negra livre” do
Brasil pós Lei Áurea, em 1888, pre-
cisou sobreviver com subempregos
por décadas. A primeira escola pú-
blica no Brasil surgiu apenas na dé-
cada de 1930. Apesar dos avanços,
somente 12,8% dos estudantes de en-
sino superior são negros.

Recentemente, a Fiocruz fez os
primeiros concursos públicos com
cotas para negros. “As cotas são
uma reparação. Não acho que elas
devem existir para sempre, mas o
ciclo básico do ensino público pre-
cisa ter qualidade, para que haja
igualdade de oportunidades”, afir-
ma a vice-presidente da Asfoc.
Mychelle entrou para o serviço pú-
blico na Fiocruz em vaga de ampla
concorrência, mas chegou a ouvir
de um colega: ‘ainda bem que você
não entrou por cota’. “Há muito
preconceito ainda, mesmo aqui
dentro”, complementa.

Violência
Dados do Atlas da Violência

2018 mostram que 71,5% dos bra-
sileiros assassinados em 2016
eram pretos ou pardos. As maio-
res taxas de homicídios de negros
estão em Sergipe (79 por 100 mil
habitantes) e no Rio Grande do
Norte (70,5 habitantes por 100
mil). Entre 2006 e 2016, enquan-
to a taxa de homicídios de negros
aumentou 23,1%, a de não negros
diminuiu 6,8%. Outro ponto cru-
cial se refere ao feminicídio - as-
sassinato de mulheres por sua
condição de gênero. Os números
também são alarmantes entre a
população preta. As estatísticas
são do Mapa da Violência 2015,
elaborado pela Faculdade Latino-
Americana de Estudos Sociais:
entre 2003 e 2013, o percentual
de mulheres negras assassinadas
cresceu 54%. Já o de mulheres
brancas, caiu 10% no mesmo pe-
ríodo.

O medo tem razão de ser e é
também uma das principais preo-
cupações de familiares de jovens
negros, como conta Mychelle.
“Meu afilhado estava indo para a
minha casa, mas esqueceu a iden-
tidade. No meio do caminho per-
cebeu e voltou em casa para bus-
car. Quando chegou, me explicou
com naturalidade ‘Sabe como é,

né, tia? Jovem preto não pode fi-
car sem documento, senão os po-
liciais já acham que é bandido’”.

E quanto mais características
fenotípicas de uma pessoa negra,
ou seja, mais características físi-
cas, menos oportunidades a pes-
soa tem de exercer sua cidadania
e acessar espaços de poder. “Dia
desses fui visitar uma amiga,
branca, e na hora de ir embora,
ela me levou até o táxi. No meio
do caminho o motorista pergun-
tou se eu pagaria no cartão de cré-
dito da minha patroa. Fiquei sem
fala. Decidi que foi a última vez
que perdi a voz por racismo. Não
vão mais me calar”, declara.

De braços abertos,
mas nem tanto
O Brasil é o país que mais mata

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Transgêneros (LGBT)
no mundo. A cada 19 horas, uma pes-
soa é vítima de homofobia. E vale
lembrar: a Constituição de 1988 não
garante direitos aos homossexuais.
“Ainda há uma confusão das pessoas
quando dizem ‘ah, mas também mor-
rem heterossexuais’. Sim, mas eles
não morrem por isso. Os LGBTs es-
tão morrendo por serem quem são,
pelo ódio e pela intolerância dos ou-
tros”, afirma R.V., de 33 anos, traba-
lhador de Fiocruz que preferiu não
se identificar.
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Para denunciar ca-
sos de preconceito na
Fiocruz, é necessário se
dirigir aos canais exis-
tentes que recebem de-
núncias: Ouvidoria (21
3885-1762); serviços de
Gestão de Pessoas das
unidades, Asfoc e Coor-
denação-Geral de Ges-
tão de Pessoas (Cogepe).
Estes espaços acolhem
os casos e dão tratamen-
tos diferenciados a cada
denúncia apresentada,
que será então analisa-
da pelo Comitê de Ética
e/ou Corregedoria.

O preconceito não é de hoje. Ao
longo da história, já contou com “em-
basamento científico”. A homossexu-
alidade foi considerada patologia até
a década de 1970, e doença mental –
listada internacionalmente até 1990.
Já a transexualidade foi considerada
doença mental até junho deste ano,
quando a Organização Mundial da
Saúde (OMS) reverteu o conceito.
Esta concepção inadequada, soma-
da ao desconhecimento, tem o pre-
conceito como consequência. E,
como já se sabe, o preconceito é o
berço da intolerância.

Apesar de não haver uma esta-
tística oficial dos números da violên-
cia motivados por LGBTfobia, cau-
sando uma subnotificação destes ca-
sos, um relatório do Grupo Gay da
Bahia (GGB) mostra que nos anos
2000 foram notificados 130 homi-
cídios deste tipo. Já em 2017, o Bra-
sil registrou 445 homicídios. “Eu e
meu namorado não fazemos de-
monstrações públicas de amor. Te-
mos medo de como vão reagir e
muito medo da violência”, conta Fla-
vio Marques, líder de setor no Insti-
tuto de Ciência e Tecnologia em Bio-
modelos (ICTB).

O termo orientação sexual é uti-
lizado justamente por não ser uma
opção do indivíduo. “O LGBT nasceu
assim e, apesar disso, todos os dias
precisa passar por situações cons-
trangedoras de preconceito - seja
num olhar para um casal homoafeti-
vo, que às vezes dói mais do que pa-
lavras, seja nas piadinhas pejorati-
vas no trabalho ou nos comentários
da família, que teoricamente são
aqueles que mais deveriam nos acei-
tar”, relata R.V. Flavio Marques teve
experiência diferente. “Minha mãe
não aceitou desde o começo. Ela fa-
leceu há dois anos, sem aceitar. Mas
tenho uma filha, de 24 anos, que não
só aceitou super bem, como me dá o
maior apoio. Inclusive, o namorado
dela me chama de sogrão”, conta.

A educação sexual é apontada
por especialistas como uma das
principais formas de diminuir os
crimes de ódio. Ensinar crianças e
adolescentes a reconhecer e respei-
tar a diversidade reduz a prática de
bullying e resulta, a longo prazo, em
adultos conscientes e empáticos às
diferenças. “Eu gostaria que as pes-
soas percebessem que somos nor-
mais. Nosso caráter não muda por

sermos gays ou lésbicas”, aler-
ta Flavio. “A gente não precisa
que aceitem ou entendam nossa
orientação sexual. A gente precisa
de respeito”, finaliza R.V.

Transfobia
Quanto aos transexuais e traves-

tis (pessoas que se identificam com
a identidade de gênero diferente de
seu sexo de nascença), os números
da violência são ainda maiores. Da-
dos do Mapa dos Assassinatos de
Travestis e Transexuais no Brasil,
publicado pela Associação Nacional
de Travestis e Transexuais (Antra),
mostram que, só em 2017, foram
contabilizados 179 assassinatos de
travestis ou transexuais. A violên-
cia contra essa população é tão gran-
de que, enquanto a média de vida do
brasileiro é de 75,5 anos, segundo
dados do IBGE, entre os transgêne-
ros cai para 35 anos.

A assistente de Pesquisa Clínica
em HIV/Aids do Instituto Nacional
de Infectologia Evandro Chagas (INI)
Laylla Monteiro conta que sofreu
preconceito a vida inteira. “Quando
era criança, apanhava dos meus ir-
mãos que diziam que eu era ‘gayzi-
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“Você me pergunta como
era minha vida quando eu
era um menino. Mas nunca
fui um menino. Sempre fui
uma menina, que os outros
trataram por um tempo
como menino. Por dentro,
sempre tive certeza de
quem eu era.”
Biancka Fernandes (INI)

“Neguei o quanto pude
minha sexualidade. Eu não
achava que minha atração
por homens era alguma
questão mal resolvida. Fiquei
anos casado com uma
mulher, tive uma filha. Só
uma década depois aceitei
quem eu era.”

Flavio Marques (ICTB)

nho’. Me identifiquei como trans aos
17 anos e saí de casa”, conta. Já Cléo
Oliveira, assistente de pesquisa clí-
nica do mesmo projeto, diz que aos 7
anos já verbalizava o desejo de se
vestir de acordo com o que sentia:
como uma menina. “A identidade de
gênero é muito desatrelada da sexu-
alidade. Eu me identifiquei com o gê-
nero feminino desde criança, mas o
interesse por meninos veio só na

adolescência. E minha família,
como tantas outras, não aceitou

nada daquilo”, conta.
Mesmo na Fiocruz, uma

instituição de referência em
saúde, ciência e ensino, de-

fensora dos direitos humanos e
que desenvolve atividades com

esse público por meio do INI, di-
versos casos de transfobia são rela-
tados. “Logo que vim trabalhar
aqui, há uns quatro anos, um funci-
onário me viu ao lado de outra tra-
vesti e comentou rindo: ‘abriram a
porta do circo?’. Fiquei furiosa e
cheguei a correr atrás dele. É inad-
missível que exista este tipo de con-
duta dentro da Fundação”, queixa-
se Laylla. Para Cléo, o pior precon-
ceito é aquele velado. “Para os xin-
gamentos, eu já saio preparada to-
dos os dias. Mas dia desses estava
almoçando aqui na instituição e
percebi que as pessoas de uma mesa
próxima me olhavam, comentavam
e riam. Só com o olhar elas deixa-
vam claro que não me viam perten-
cendo a esse lugar”, afirma.

O preconceito logo resvala no
mercado de trabalho: as oportunida-
des de emprego para trans são quase
inexistentes. Segundo a Antra, 90%
da população trans acaba na prosti-
tuição. “Eu estava no último período
de pedagogia, na Uerj. Na época, de-
sempregada, fiz uma prova de nível
de quarta série para uma rede de su-
permercados. Tinha certeza que ti-
nha passado, e estava precisando
muito de emprego. Eu não queria me
prostituir. A responsável disse que
não passei na prova. Gelei e pedi para
que ela me mostrasse o que eu havia
errado. Ela, claro, não quis mos-
trar”, conta Laylla. “Aquele foi o
momento que o preconceito mais
me doeu. Era para varrer chão, e eu
continuei desempregada porque
sou travesti”, afirma.

Desde 2011, a Política Nacional
de Saúde Integral LGBT, instituída
pelo Ministério da Saúde, garante às
mulheres transexuais, às travestis e
aos homens trans o direito à saúde
integral, humanizada e de qualidade
no Sistema Único de Saúde (SUS), o
que passa pelo respeito ao nome so-
cial e pelo enfrentamento à discrimi-
nação por orientação sexual e iden-
tidade de gênero. Na prática, este
acesso ainda é um obstáculo. “Não
há treinamento. Existem políticas de
saúde, mas as informações não che-
gam na ponta, nas recepcionistas, no
administrativo”, conta Cléo.

Outro entrave para a redução do
número de casos de violência é a fal-

ta de punição severa à homofobia.
“Eu tenho sempre muito cuidado,
passo 24 horas atenta ao meu redor,
com medo. É uma sociedade injusta
em que a pessoa trans acaba ‘refém’
da benevolência dos outros”, refle-
te a assistente social. “Somos co-
muns, como qualquer outra pessoa,
e queremos as mesmas oportunida-
des de emprego, queremos dignida-
de. Não queremos mais ser empur-
rados para as margens da socieda-
de. É preciso entender que seu espa-
ço termina onde começa o meu”, diz
Layla. Cléo completa: “Eu exijo res-
peito porque eu existo, porque não
posso desistir de mim mesma”.

Inclusão é respeito
Ao longo da história, diversos pa-

íses, civilizações medievais e até po-
vos indígenas taxaram a deficiência
física ou mental como um problema,
inabilitando as pessoas com deficiên-
cia por meio de atitudes discriminan-
tes e ações impiedosas. A visão mu-
dou, hoje há muitos projetos que bus-
cam a inclusão dos deficientes na so-
ciedade, mas ainda existem barreiras
que tornam esse acesso lento e com-
plicado, como o preconceito.

“Quando entrei na Fiocruz, sen-
tia algumas diferenças. Muitas pes-
soas me chamavam de ‘mudinho’,
tentavam ‘oralizar’ as palavras, mas
eu não entendia. Quando as pessoas
perceberam que eu era surdo, per-
cebi um afastamento. Não me senti
mal, apenas fui procurar outras pes-

“Respeito também é entender
que, quando eu estou falando
com um intérprete, você não
deve interromper, porque eu
sou visual. É preciso
entender que dentro da
comunidade surda, dentro da
Libras, dentro da
acessibilidade, o respeito
também é fundamental.”

Ronaldo Marra (Cogic)

“É difícil mulheres negras
com alto grau de escolaridade
conseguirem se relacionar
com homens negros no
mesmo patamar de ensino.
Geralmente, os homens
negros com alta escolaridade
preferem se relacionar com
brancas, por uma questão
cultural mesmo.”

Mychelle Alves  (Asfoc)






