
MOÇÃO DE APOIO – III Marcha Internacional Contra o Genocídio do Povo 

Negro  

As/os Assistentes Sociais reunidas/os no XXIV Encontro Descentralizado do 

Conjunto CFESS-CRESS da região Nordeste vem a público expressar seu 

apoio à III Marcha Internacional Contra o Genocídio do Povo Negro, convocada 

pelo “Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta”, articulação que agrega as 

comunidades e movimentos sociais e que pauta suas lutas no enfrentamento 

ostensivo contra o genocídio da população negra. 

Este Conselho, que historicamente é aliado às frentes de trabalho pela defesa 
dos direitos das camadas populares e dos movimentos sociais, coaduna toda a 
sua força e comprometimento para legitimar a importância desta campanha, 
lastreado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela Constituição 
Federal Brasileira e, sobretudo, pelos princípios éticos e fundamentais da 
profissão. 
 
A III Marcha Internacional Contra o Genocídio do Povo Negro vai às ruas em 
um momento significativo e perturbador, ainda em fevereiro de 2015 a Polícia 
Militar, reconhecidamente uma das mais violentas do país, assassinou 12 
jovens no bairro do Cabula, em Salvador. Em resposta, o governador Rui Costa 
(PT-BA), demonstrou explicitamente o papel do Estado enquanto agente das 
práticas genocidas de sua polícia ao afirmar que o policial deve “ter a frieza e a 
calma necessárias para tomar a decisão certa (...) É como um artilheiro em 
frente ao gol que tenta decidir, em alguns segundos, como é que ele vai botar a 
bola dentro do gol, pra fazer o gol”.  
 
O apoio ao movimento REAJA, legitima a importância da presença da categoria 
de Assistentes Sociais na articulação política e participação ativa nas 
campanhas, atos e audiências públicas que publicizam, bem como, atuam no 
enfrentamento das constantes violações dos direitos fundamentais da 
população jovem, negra e periférica e do extermínio perpetrado direta ou 
indiretamente pelos Poderes de Segurança Pública.  
 
O avanço do recrudescimento penal e a invasão do conservadorismo 
demonstram o estado de retrocesso histórico que acomete a sociedade 
brasileira, e que vem reforçando paulatinamente o modelo de seletividade do 
sistema punitivo, baseado no racismo como elemento central de sua 
estruturação.  
 
Reconhecendo a importância de dar visibilidade a este posicionamento e por 
ter em seu exercício profissional e político uma atuação enquanto agente 
multiplicador e representativo no enfrentamento de todas as formas de violação 
de direitos, o CRESS-BA apresenta esta Moção de Apoio, entendendo que é 
preciso posicionar-se contrariamente às práticas genocidas!  
 
Vamos todas e todos juntos com o REAJA!  
 


