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...Pelos campos há fome em grandes plantações
Pelas ruas marchando indecisos cordões

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão
E acreditam nas flores vencendo o canhão...
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O momento político presente, de segundo 
turno para eleições presidenciais, está marcado 
por dois projetos: um que aprofunda a democra-
cia, a participação popular, a garantia de direitos 
e o fortalecimento das instituições republicanas; 
e o outro projeto assentado em propostas de 
cunho fascista, racista e autoritário, que fere fron-
talmente os princípios da democracia, da igual-
dade e da liberdade. 

Estamos vivenciando um cenário de crise 
moral, de incertezas e de inseguranças, com evi-
dente recrudescimento dos preconceitos, das 
manifestações de desrespeito às diferenças, à 
diversidade humana, com explicitação de diver-
sos ataques aos direitos individuais e coletivos, o 
que compromete o exercício da liberdade e as 
conquistas democráticas.

Esta realidade de avanço de uma onda conser-
vadora fascista, tem como expoente catalizador 
uma liderança autoritária, que dissemina ideias 
de violência e de ódio, que propõe a militariza-
ção como alternativa aos fenômenos sociais, con-
trariando as medidas pacificadoras. Se utiliza, 
ainda, da religião fundamentalista como salvo 
conduto das suas ações, gerando desta forma 
uma ideia ufanista e populista totalmente divor-
ciada dos princípios éticos do Estado laico e 
democrático de direito.

Frente ao cenário sombrio e o risco iminente 
às instituições democráticas, nós assistentes soci-
ais, enquanto classe trabalhadora e profissionais 
a serviço da defesa dos direitos e da qualidade 
dos serviços sociais prestados à população, pre-
cisamos reafirmar os princípios éticos norteado-
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res da nossa intervenção profissional, que estão 
edificados no Código de Ética profissional da/o 
Assistente Social.

Neste momento decisivo, reafirmamos, 
especialmente, os seguintes princípios 
éticos da/o Assistente Social:

Reconhecimento da liberdade como valor 
ético central e das demandas políticas a ela ine-
rentes - autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais;

Ampliação e consolidação da cidadania, consi-
derada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 
políticos das classes trabalhadoras;

Empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito, incentivando o respeito à diversi-
dade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças;

Compreendemos que nós assistentes sociais 
sofremos diretamente os impactos adversos desta 
conjuntura, pois somos classe trabalhadora e atua-
mos prioritariamente nas políticas sociais, cada vez 
mais sucateadas, na relação com cidadãs/ãos que pos-
suem condições de vida marcadas pelo empobreci-
mento, por violências e discriminações, pela profun-
da precarização das condições de vida. Atuamos espe-
cialmente com populações negras, LBGTI, ribeiri-
nhas, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiên-
cia e idosas, mulheres, jovens, migrantes, aqueles e 
aquelas que sofrem as consequências da desigualda-

de, da redução dos direitos, da precarização dos sis-
temas públicos, construídos pós Constituição Fede-
ral de 1988. Atuamos na defesa dos direitos das popu-
lações que estão sendo atacadas com posturas e prá-
ticas de ódio e discriminação. 

Reafirmamos que nossa profissão foi forjada nas 
lutas sociais pela dignidade, por isso temos a respon-
sabilidade de observar, atentamente, os projetos de 
sociedade que estão em disputa nestas eleições, e 
nos posicionarmos em favor do projeto que repre-
senta os valores e os princípios do projeto societário 
que defendemos. Nesse sentido, nós assistentes 
sociais do Paraná, em Assembleia Geral extraordiná-
ria, realizada no dia 20 de outubro de 2018, aprova-
mos presente a carta em defesa da democracia e 
convocamos toda a categoria a:

AFIRMAR:   o veemente repúdio a toda manifes-
tação de ódio, de violência, de preconceito, de xeno-
fobia, de racismo, de misoginia, de LGBTIfobia; 

REITERAR:   a imperiosa necessidade de preser-
vação de um ambiente sócio-político ético, pacifico, 
democrático, de diálogo, e de avanços na consolida-
ção dos direitos humanos;

MANIFESTAR:   a defesa intransigente dos direitos 
humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo.

Curitiba, 20 de outubro de 2018.

NÃO AO FASCISMO!
Votamos com a

ética profissional, em 
defesa da Democracia!
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