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Moção de repúdio aos ataques direcionados às/aos assistentes sociais, estudantes, e demais 

trabalhadoras/es da área da educação e da assistência social no município de São João de 

Pirabas (PA) 

 

Nós, assistentes sociais reunidas/os no 47° Encontro Nacional CFESS-CRESS, realizado no período 

de 6 a 9 de setembro de 2018 em Porto Alegre (RS), vimos, por meio desta, demonstrar apoio às/aos 

assistentes sociais, estudantes e demais trabalhadoras/es da área da educação e da assistência social 

no município de São João de Pirabas (PA). As/Os profissionais sofreram ataques preconceituosos nas 

redes sociais, por pretenderem debater a diversidade étnica, cultural, religiosa e de gênero no desfile 

de 7 de setembro daquele município, e repudiar as ações de grupos extremistas que fomentam o 

preconceito e o ódio e veiculam a desinformação sobre o necessário debate da diversidade. 

 

A profissão de Serviço Social tem, em seus princípios fundamentais, a defesa intransigente dos 

direitos humanos e o combate a todas as formas de preconceito e o respeito à diversidade, sendo esta 

uma das bandeiras de luta do Conjunto CFESS-CRESS. Assim, entendemos serem válidas as 

manifestações de pensamento, como direito constitucionalmente garantido, e não aceitamos que 

discursos e ações extremistas incitem a violência e o preconceito e contribuam para a desconstrução 

de direitos históricos conquistados por meio de tanta luta. 

 

Por meio desta moção, pretendemos externar nossa indignação e combate de forma contundente às 

manifestações homofóbicas, machistas e racistas, não só em relação ao que ocorreu no município de 

São João de Pirabas, mas em todo o estado do Pará, e cobrar do poder público a efetivação de 

políticas que combatam tais manifestações preconceituosas. Reafirmamos a luta intransigente pelo 

fortalecimento dos direitos humanos nas suas diversidades! 

 

 

 

Porto Alegre (RS), 9 de setembro de 2018. 

 

Aprovada na Plenária Final do 47º Encontro Nacional CFESS-CRESS 
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