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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 23º/RO. 
COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS E A COMISSÃO DE 

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – COFI. 
 

RELATÓRIO DO II CINE CRESS 

  

  

A Comissão de Ética e Direitos Humanos e a Comissão de Orientação e 

Fiscalização /COFI, realizaram no dia 06 de abril do ano de 2019 das 

14h30minhm às 18h00minhm, na sala de reuniões do Conselho Regional de 

serviço Social 23º região/RO, situada a rua do estanho nº 4355 no Conjunto 

Marechal Rondon, Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Capital, o lI CINE 

CRESS, o qual contou  com a participação13  participantes, sendo 

profissionais, acadêmicos. 

Teve início às 14h30minhm com o acolhimento aos presentes, pela 

conselheira e Coordenadora da Comissão de Ética Cleide Marculino Medeiros, 

aonde enfatizou a importância da presença de todos na participação deste 

evento. Sendo um o momento de alargarmos no conhecimento crítico, o filme 

que ora apresentado, foi SELMA, de Ava Duvernay com David Oyelowo, Tom 

Wilkinson, Carmen Ejogo; uma Cinebiografia do pastor protestante e ativista 

social Martin Luther King, Jr (David Oyelowo), que acompanha as históricas 

marchas realizadas por ele e manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade 
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de Selma, no interior do Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em 

busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana. 

Filme que mostra o preconceito de cor e gênero, a luta de um povo negro que 

vivia nos Estados Unidos lutava pelo direito ao voto e respeito pela sua cor.  

O filme foi um elo de reflexão critica num contexto contemporâneo para 

efetivação da luta contra o racismo nas suas diversas facetas no cotidiano 

profissional do Serviço Social, uma vez que se mostra ainda como desafio para 

a atuação dos assistentes sociais, visto a lacuna na formação profissional e o 

não reconhecimento do racismo como fato real concreto nas relações sociais 

por parte das instituições e da sociedade como um todo.  

Logo após o final do filme, foram feitos dois grupos para debate e reflexão 

critica no papel do assistente social frente a essa luta, onde se ficou como 

mediadoras as Conselheiras: 1º grupo a Auricélia Cavalcante Santos da 

Comissão de Orientação e Fiscalização /COFI e no 2º grupo as Conselheiras 

Cleide Marculino de Medeiros e Erotides Leite dos Santos Silva. 

 
1º grupo: Acadêmicas: Érica Souza Anunciação, Ana Lúcia Jordão, Raimunda L. Guimarães, Conselheira Auricélia C. 

Santos. 

 

Critica essa que evidencia hoje no papel do Serviço Social como 

profissão, onde se apropriar contra o racismo e impar, pois o profissional 

trabalha no âmbito da práxis sócioeducativa com famílias, estas que em geral, 

são famílias advindas da classe trabalhadora, ou que dela depende, e são 

estas que vivenciam em geral, no seu cotidiano as manifestações do racismo e 

não possuem meios para superá-lo. Enfatiza o exercício profissional de não 

discriminar e nem ser discriminado por questões de gênero, etnia, religião, 

nacionalidade ou orientação sexual, identidade de gênero, dentre outras.. 
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2º Grupo: Profissionais: Suely Passos de Souza, Alcilene Ferreira de Souza, Leiliane Alves Vieira Assis, Francisca 

Anésia da Silva,Laura O. Castanho, Cidnineia Aparecida Pereira, Conselheiras: Cleide Marculino de Medeiros e  

Erotides Leite dos Santos Silva. 

  

Dentre as desigualdades vivenciadas pela população brasileira, o Serviço 

Social atua nas desigualdades concretas vivenciadas pela população negra, 

estas que estão permeadas de complexidades. A apropriação da abordagem 

étnico-racial pelo Serviço Social é elemento essencial para a análise das 

intervenções no cotidiano profissional, seja na prática educativa, metodológica, 

política, ética, além de ser efetivo instrumento de combate ao racismo, uma vez 

que a mulher, a criança, adolescente são os que mais sofrem com as altas 

taxas de: feminicídio, a falta de saúde, de educação, desnutrição de crianças, 

morte de adolescentes negros... 

O Cine Cress, tem o objetivo de promover uma reflexão e incentivar a 

promoção de ações de combate ao racismo no cotidiano dos profissionais 

assistentes sociais, dilatando a percepção sobre as diversas expressões do 

racismo e incentivar a categoria a promover a intensificação de ações de 

combate ao racismo em seu cotidiano profissional, dando visibilidade para 

ações que já ocorrem em seus espaços de trabalho. 
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Figura esta que nos traduz a realidade nua e crua, Somos “ Assistentes 

Sociais e Lutamos contra Racismo”. O encerramento foi regado à pipoca e 

refrigerante, as 18h00minhm. 

 

 

 

 

 
Cleide Marculino de Medeiros                      
Coordenadora Ética e Direotos Humanos 
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Conselheira COFI  
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