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1. APRESENTAÇÃO 
 
A III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial (III COMPIR) aconteceu 
no dia 29 de setembro de 2017, nas dependências do Auditório Antonio Vieira e 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, ambos localizados no 
bairro Siqueira Campos.  
 
Organizada pela Prefeitura Municipal de Aracaju, coordenada pela Diretoria de Direitos 
Humanos da Secretaria de Assistência Social, a Conferência foi resultado da 
articulação intersetorial entre secretarias municipais, entidades do movimento negro e 
instituições de ensino. 
 
Etapa local da IV Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a III 
COMPIR foi convocada pelo Decreto 5.528, publicado no Diário Oficial do Município 
de Aracaju, nº 3738, de 24 de agosto de 2017. A Comissão Organizadora, composta 
por representantes do poder público e da sociedade civil, foi nomeada por meio da 
Portaria nº 21, publicada no Diário Oficial do Município de Aracaju, nº 3750, de 13 de 
setembro de 2017. Tanto o Decreto quanto a Portaria atenderam a parâmetros 
definidos pelo Ministério dos Direitos Humanos e estabeleceram os seus efeitos 
retroativos a 15 de agosto de 2017. 
 

2. PROGRAMAÇÃO 
 
A programação da III COMPIR contemplou as seguintes atividades: 
I – Credenciamento (realizado das 8h às 10h, do dia 29 de setembro) 
II – Abertura cultural com adolescentes do projeto Uma porta para a inclusão, do 
Instituto e Creche Menino Jesus 
III – Abertura Solene, estando na mesa as seguintes pessoas: Eliane Aquino (vice-
prefeita de Aracaju e Secretária de Assistência Social), Netônio Machado (Procurador 
Geral do Município de Aracaju), Lídia Anjos (Diretora de Direitos Humanos da 
Secretaria de Assistência Social), Conceição Vieira (Secretária Adjunta da Casa Civil 
do Governo do Estado de Sergipe), Ana Lúcia (Deputada Estadual, representando a 
Assembleia Legislativa de Sergipe), João Francisco (Coordenador de Direitos 
Humanos da Secretaria de Estado da Mulher,  Inclusão, Trabalho e Direitos Humanos 
do Governo de Sergipe), Fausto Valois (Promotor do Ministério Público Estadual, da 
Coordenação de Promoção da Igualdade Racial do MP/SE), Thiago Oliveira 
(representando a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe), Valdilene 
Martins (do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, representando os Conselhos 
de Direitos), Gerson Filho (do Coletivo Quilombo, representando a Comissão 
Organizadora da III COMPIR), Allan de Xangô (da comunidade quilombola Maloca), 
Severo D’Acelino (ator, escritor, poeta e militante do movimento negro), Yalorixá 
Marizete Lessa (do Abaçá São Jorge, representando os povos de terreiros). 
IV – Apresentação cultural do Coletivo Afrocontemporâneo d’ Sergipe – Ginká 
(apresentação de um trecho do espetáculo de dança afro “Anauê”) 
V – Palestra com a temática “Aracaju na década dos/as afrodescendentes: 
reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos”, com Valdecir 



 

 

Nascimento, do Instituto Odara (Bahia), e Maria Nely Santos Ribeiro, professora da 
Universidade Federal de Sergipe. 
VI – Leitura e aprovação do Regimento Interno 
VII – Grupos de Trabalho 
VIII – Plenária de aprovação das propostas 
IX – Plenária de Eleição de Delegados/as 
 
Além disso, a III COMPIR contou também com as seguintes programações 
permanentes: 
- Feirinha Preta 
- Exposição de Lélia González, gentilmente cedida pela Rede de Desenvolvimento  
Humano (REDEH) 
- Práticas Integrativas do Movimento Popular de Saúde 
- Programação infanto-juvenil, organizada pela Biblioteca Mário Cabral e Biblioteca 
Clodomir Silva, ambas unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). 
 
 

3. PERFIL DOS/AS PARTICIPANTES 
 
A III COMPIR teve a quantidade de 235 pessoas credenciadas. Abaixo seguem 
gráficos com números absolutos e percentuais por geração, gênero, raça/cor e 
escolaridade.  
 
3.1 Geração 
No quesito geracional, o maior quantitativo de participantes da III COMPIR teve entre 
30 e 59 anos (139 pessoas), depois as pessoas entre 16 e 29 anos (74 pessoas) e, 
por fim, acima de 60 anos (22 pessoas). 
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3.2 Gênero 
No que diz respeito à identidade de gênero, a III COMPIR teve 171 mulheres e 64 
homens. Das 171 mulheres, 2 eram mulheres transexuais. Dos 64 homens, 1 era 
homem transexual. 
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3.3 Raça/Cor 
No quesito raça/cor, a III COMPIR seguiu o que estabelece o Censo do IBGE. Os 
dados foram os seguintes: 108 pessoas se autodeclararam pretas, 95 pardas, 28 
brancas, 2 indígenas e 2 amarelas. 
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3.4 Escolaridade 
Sobre a escolaridade, a III COMPIR teve os seguintes índices, em ordem decrescente: 
73 pessoas com ensino superior completo, 71 pessoas com ensino superior 
incompleto, 42 pessoas com especialização concluída ou em curso, 31 pessoas com 
ensino médio, 9 pessoas com ensino fundamental, 6 pessoas com mestrado concluído 
ou em curso e 3 pessoas com doutorado concluído ou em curso. 
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3.5 Bairros 
A respeito dos bairros em que os participantes residem, se destacam o Bugio (18), 
Santa Maria (15), Santos Dumont (12), 17 de Março (10), Aruana (10), Jabotiana (10) 
e Centro (10). Abaixo, a tabela completa. 
 
Bairro Quantidade 
Bugio 18 
Santa Maria 15 
Santos Dumont 12 
17 de Março 10 
Aruana 10 
Jabotiana 10 
Centro 10 
Olaria 9 
Coroa do Meio 9 
Luzia 8 
Industrial 7 
Santa Lúcia 7 
Rosa Elze 7 
Aeroporto 6 
18 do Forte 6 
Farolândia 6 



 

 

Augusto Franco 6 
Siqueira Campos 6 
Inácio Barbosa 6 
Atalaia 5 
Ponto Novo 5 
Suíssa 4 
São Conrado 4 
Piabeta 4 
São Carlos 4 
Porto Dantas 4 
Grageru 3 
Mosqueiro 3 
Salgado Filho 3 
Cirurgia 3 
Jardins 3 
Outros bairros 22 
 
 

4. PROPOSTAS E MOÇÕES APROVADAS 
 
A III COMPIR aprovou um total de 46 propostas, distribuídas da seguinte forma: 
- 12 propostas no Eixo Do Reconhecimento dos/as Afrodescendentes 
- 8 propostas no Eixo Da Garantia de Justiça aos/às Afrodescendentes 
- 18 propostas no Eixo Do Desenvolvimento dos/as Afrodescendentes 
- 12 propostas no Eixo Da Discriminação Múltipla dos/as Afrodescendentes 
 
Das 46 propostas: 
- 23 são exclusivamente de âmbito municipal; 
- 5 dizem respeito a competências Municipais e Estaduais; 
- 14 são relacionadas aos três entes federativos (Município, Estado e União); 
- 2 que dizem respeito a responsabilidades Estaduais e Nacionais; 
- 1 exclusivamente de âmbito Estadual; 
- 1 exclusivamente de âmbito nacional 
 
No que diz respeito a moções, a III COMPIR aprovou 4, com os seguintes temas: 
- uma de apelo sobre o abate de animais para fins religiosos 
- uma de repúdio ao projeto de redução da idade penal 
- uma de repúdio ao estabelecimento do ensino confessional nas escolas brasileiras 
- uma de repúdio à "cura gay" 
 
Observação: O Anexo 1 deste Relatório traz todas as propostas aprovadas, 
separadas por Eixo. O Anexo 2 traz todas as moções aprovadas. 
 
 
 
 



 

 

5. O PROCESSO (Reuniões abertas, reuniões da Comissão Organizadora e 
Pré-Conferências) 

 
Buscando ampliar a discussão sobre as questões étnico-raciais para os bairros de 
Aracaju, a III COMPIR foi constituída a partir de processos de participação social, 
especialmente por meio de reuniões abertas e Pré-Conferências. 
 
A primeira reunião aberta aconteceu no dia 4 de agosto de 2017, na Biblioteca Pública 
Epifânio Dória, com a participação de 29 pessoas. Nessa reunião, foi lido o Decreto de 
convocação da Conferência Nacional, anunciada a realização da Conferência 
Municipal e foram definidas as representações da sociedade civil na Comissão 
Organizadora da III COMPIR. 
 
No dia 10 de agosto, na Estação Cidadania, aconteceu a primeira reunião da 
Comissão Organizadora da III COMPIR, com a presença de 10 integrantes. 
 
No dia 15 de agosto, na sede da Escola de Governo e Administração Pública da 
Prefeitura de Aracaju, foi realizada a segunda reunião aberta, com a participação de 
21 pessoas. 
 
Já no dia 18 de agosto, na comunidade quilombola da Maloca, aconteceu a primeira 
Pré-Conferência de Igualdade Racial, com a participação de 38 pessoas. Como 
mediadores do debate, estiveram: Maria Batista (do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros 
e Indígenas) e Rouseanny Luiza (da UNEGRO). 
 
Em 23 de agosto, no Centro Cultural Aracaju, ocorreu a segunda reunião da Comissão 
Organizadora, com a presença de 11 integrantes. 
 
No dia 25 de agosto, na sede do CRAS Santa Maria, aconteceu a segunda Pré-
Conferência de Igualdade Racial, com a participação de 60 pessoas. Como 
mediadores do debate, estiveram: Fernando Kasideran (liderança de terreiro do bairro) 
e Christiane Falcão (consultora do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD) 
 
Em 30 de agosto, foi realizada a terceira reunião da Comissão Organizadora, na 
Estação Cidadania, com a presença de 10 integrantes. 
 
Já em setembro, no dia 6, aconteceu a terceira Pré-Conferência de Igualdade Racial, 
com a participação de 60 pessoas, na sede do CRAS João de Oliveira Sobral, no 
bairro Santos Dumont. Como mediadores do debate, estiveram: Roberto Lacerda 
(professor da UFS), Aline Braga (jornalista e militante da UNEGRO) e Maria do Céu 
(da Sociedade de Apoio às Pessoas com Doença Falciforme). 
 
No dia 12 de setembro, ocorreu a quarta reunião da Comissão Organizadora, com a 
presença de 8 pessoas, na Estação Cidadania. 
 
Em 15 de setembro, aconteceu a quarta Pré-Conferência de Igualdade Racial, com a 
participação de 52 pessoas, embaixo da ponte do Bairro Industrial. Como mediadores 



 

 

do debate, estiveram: Antonio Bittencourt (professor universitário, vereador de Aracaju 
e militante da igualdade racial) e Robson Martins (do Grupo Abaô de Capoeira 
Angola). 
 
Nas Pré-Conferências foram feitas apresentações culturais relacionadas à cultura 
negra e foram apresentadas propostas encaminhadas para a III COMPIR. Todas as 
Pré-Conferências foram também precedidas de reuniões de mobilização com grupos, 
movimentos, entidades e órgãos públicos locais, com o intuito de estimular a 
mobilização para as atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO I – PROPOSTAS APROVADAS 
 
 

EIXO 1: DO RECONHECIMENTO DOS/AS AFRODESCENDENTES 
Mediador/a: Thatiana Meneses e José Pedro Neto 
Relator/a: Maíra Ielena Nascimento 
 
Proposta 1: 
Inclusão, nos currículos das diversas disciplinas escolares, do exigido na Lei 
10.639/2003 e investimento em formação política e cidadã. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 2: 
Realização de cursos profissionalizantes para mulheres negras, bem como 
campanhas de incentivo ao retorno aos estudos regulares, envolvendo em especial as 
áreas da Assistência Social e Segurança Pública. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 3: 
Formação de grupo interdisciplinar municipal permanente para discussão do racismo 
nas escolas e Unidades Básicas de Saúde. 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 4: 
Estabelecimento de cotas raciais nos concursos em nível municipal, com banca 
verificadora de fenótipo 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 5: 
Investimento em projetos de sensibilização de professores e professoras para os 
casos de racismo e injúria racial 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 6: 
Efetivação do Programa Especial de Saúde da População Negra, nos marcos da 
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
Âmbito: Nacional 
 
Proposta 7: 
Realização de rodas de conversa com profissionais das redes públicas municipais de 
Saúde, da Educação e da Assistência sobre Racismo Institucional, fortalecendo a 
política de humanização do SUS e do SUAS. 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 8: 



 

 

Promover campanhas regulares intersetoriais de sensibilização dos profissionais da 
rede pública e da sociedade de um modo geral, com foco na igualdade racial. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 

EIXO 2: DA GARANTIA DE JUSTIÇA AOS/ÀS AFRODESCENDENTES 
Mediador/a: Ilzver Matos e Renata Cruz 
Relator/a: Paulo Neto 
 
Proposta 1: 
Limitar e reduzir o tempo de mandato para Desembargadores, Ministros e 
Conselheiros de Tribunais de Contas.  Que o processo de escolha dos 
desembargadores esteja sob o controle da população, com limitação temporal, assim 
como os outros poderes: Executivo e Legislativo. 
Âmbito: Estadual e Nacional 
 
Proposta 2: 
Trazer experiência dos Centros de Referências Especializados em Salvador, para 
nosso município. 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 3: 
Implementar as cotas raciais em todas as instâncias do Poder Judiciário. 
Âmbito: Estadual e Nacional 
 
Proposta 4: 
Ampliação do debate sobre a desmilitarização e humanização dos órgãos de 
segurança pública municipais, estaduais e federais. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 5: 
Criação de Casas de Cultura dentro dos bairros de periferia de Aracaju 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 6: 
Dialogar com o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas da UFS sobre a 
importância de cotas raciais na Pós-Graduação, Mestrados e Doutorados. 
Âmbito: Municipal e Estadual 
 
Proposta 7: 
Promover e acompanhar discussões sobre a violência da mulher doméstica negra nos 
espaços públicos municipais. 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 8: 
Garantir reparação financeira para vítimas de crimes de racismo e injúria racial, nas 
esferas municipais, estaduais e federal. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 



 

 

 
EIXO 3: DO DESENVOLVIMENTO DOS/AS AFRODESCENDENTES 

Mediador/a: Roberto Lacerda e Maria Batista 
Relator/a: Luiz Cláudio Soares 
 
Proposta 1: 
Implementar ações estratégicas da Política de Atenção Integral à Saúde da população 
Negra no município de Aracaju 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 2: 
Desenvolver no âmbito da PMA ações efetivas de enfrentamento ao racismo 
institucional 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 3: 
Estruturação de Plano de Educação Permanente para gestores e trabalhadores da 
PMA sobre questões étnico-raciais e racismo institucional 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 4: 
Qualificação e fortalecimento da rede de atenção às pessoas com doença falciforme 
no município de Aracaju 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 5: 
Melhorar e qualificar o diagnóstico da doença falciforme na triagem neonatal 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 6: 
Implementar em todas as UBS de Aracaju o teste do pezinho (triagem neonatal) 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 7: 
Implantar política de Arte e Cultura para a juventude negra de Aracaju, articulada com 
outras secretarias municipais, especialmente Educação, Cultura, Saúde, Esporte e 
Assistência Social 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 8: 
Implantação de políticas de acesso à moradia para a população em situação de 
vulnerabilidade social e trabalhadoras domésticas de Aracaju 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 9: 
Valorização da cultura e literatura afrobrasileira e afro-sergipana, com disponibilização 
de livros e materiais didáticos para as escolas e bibliotecas municipais e estaduais 
Âmbito: Municipal e Estadual 



 

 

 
Proposta 10: 
Desenvolvimento de estratégias e ações de valorização da identidade e 
empoderamento da mulher negra 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 11: 
Estabelecimento de cotas para a população negra nos concursos públicos e 
Processos Seletivos Simplificados no âmbito do município de Aracaju 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 12: 
Estabelecimento de uma Política Municipal de Emprego e Renda com recorte racial, 
considerando e sendo embasada pelos conceitos e princípios da Economia Solidária, 
Cooperativismo Social,  Economia Solidária e Empreendedorismo. 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 13: 
Construção de creches públicas anexas às escolas municipais para garantia de 
atenção às crianças em situação de maior vulnerabilidade social 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 14: 
Garantir a formação de doulas para serem incorporadas à Rede Estadual e Municipal 
para melhoria da qualificação da Atenção Materno-Infantil 
Âmbito: Municipal e Estadual 
 
Proposta 15: 
Garantia na Rede Municipal de Educação e na Rede Estadual o cumprimento das leis 
10.639/2003 e 11.645/2008, com a proposição e execução da Educação das Relações 
Étnico-Raciais nas propostas pedagógicas das redes e nos Projetos Político-
Pedagógicos das escolas e do desenvolvimento de ações de formação continuada e 
permanente para os trabalhadores e as trabalhadoras da educação, bem como o 
monitoramento contínuo de seu cumprimento 
Âmbito: Municipal e Estadual 
 
Proposta 16: 
Elaboração de material de educação e comunicação pelo Município de Aracaju e pelo 
Governo do Estado sobre referências negras com intersecção de gênero, sexualidade 
e religião, entre outras, para o fortalecimento da identidade afrosergipana, com 
articulação das secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde e Comunicação e 
a colaboração dos movimentos sociais e instituições de ensino 
Âmbito: Municipal e Estadual 
 
Proposta 17: 
Condicionar a concessão de incentivos fiscais a empresas que estabeleçam cotas 
para negros e negras em todos os níveis de emprego, sem diminuição dos salários 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 



 

 

 
Proposta 18: 
Estabelecer uma Política de Microcrédito e Emprego para a população negra, através 
da FUNDAT, com parcerias com o BANESE e instituições e organizações estaduais e 
federais 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 

 
EIXO 4: DA DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA DOS/AS AFRODESCENDENTES 

Mediador/a: Paulo Roberto e Danielle Azevedo 
Relator/a: Tassia Nascimento 
 
Proposta 1: 
Criação de uma ala específica dentro dos presídios do estado de Sergipe para o 
público LGBT, respeitando a identidade de gênero e garantindo a integridade física.  
Âmbito: Estadual 
 
Proposta 2: 
O Poder Público Municipal deve garantir a catalogação e sistematização de dados 
estatísticos sobre crimes de LGBTfobia, intolerância religiosa, racismo e outras formas 
de discriminação. 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 3: 
Acelerar, a partir de diálogo e co-responsabilização entre Município, Estado e União, a 
regulamentação do território quilombola Maloca. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 4: 
Capacitação permanente e continuada dos profissionais do serviço público de 
Segurança, Saúde, Educação e Assistência Social para acolher de forma humanizada 
os afrodescendentes vítimas de violência, desde o acolhimento até o encaminhamento 
dos casos, observando sempre a parceria com os movimentos sociais e respeitando 
os saberes populares. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 5: 
Criação de Lei Municipal específica para garantir o culto das religiões de matrizes afro 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 6: 
Efetivação do Conselho Municipal de Igualdade Racial, incluindo ouvidoria e 
coordenadoria de enfrentamento à discriminação múltipla ou agravada contra os 
afrodescendentes, além de aconselhamento jurídico e mapeamento dos terreiros. 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 7: 



 

 

Realização de campanhas públicas educativas e publicitárias contra a intolerância 
Religiosa  
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 8: 
Garantir o funcionamento integral e ampliação da rede de proteção às mulheres 
negras vitima de violência, com atendimento 24 horas e aos finais de semana nas 
delegacias e casas de apoio. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 9: 
Humanizar o atendimento às parturientes negras que procuram as maternidades 
públicas do Estado, implementando ações de enfrentamento à violência obstétrica. 
Âmbito: Municipal, Estadual e Nacional 
 
Proposta 10: 
Criação de espaço público da Memória Negra em Aracaju, sob responsabilidade da 
Prefeitura 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 11: 
Referendar a Semana Municipal de Hip Hop como ação de expressão artística e 
geração de renda e manutenção da vida de jovens. 
Âmbito: Municipal 
 
Proposta 12: 
Criação de uma rede municipal de enfrentamento à discriminação múltipla dos 
afrodescendentes, que inclua um diálogo permanente com os movimentos sociais e 
gestores, incluindo pessoas em situação de rua, pessoas com transtornos mentais, 
mulheres negras, LGBT, pessoas com deficiência, população de terreiro e outros 
segmentos vulnerabilizados. 
Âmbito: Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ANEXO II – MOÇÕES APROVADAS 

 
 

Moção de Apelo 
 
Os delegados e delegadas da III Conferência Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de Aracaju vêm apelar aos Ministros e Ministras que votem 
contrário à ação que tramita no Supremo Tribunal Federal que proíbe o abate 
de animais para fins religiosos, entendendo que a sacralização de animais faz 
parte do culto das religiões de matrizes africanas do nosso país e considerando 
que a aprovação dessa ação ameaça o Estado Laico e a garantia do culto das 
diversas denominações religiosas. 
 
  

III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Aracaju 
Aracaju, 29 de setembro de 2017 

 
 
 

Moção de Repúdio 
 
Os delegados e delegadas da III Conferência Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de Aracaju repudiam o Projeto de Lei em tramitação no 
Congresso Nacional que diminui a maioridade penal, considerando que a 
aprovação desse projeto afetará principalmente a juventude negra, ampliando o 
genocídio de negros e negras jovens que vivem nas periferias das cidades de 
nosso país que não têm acesso à educação, saúde, políticas públicas, 
emprego e renda. 
 
  

III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Aracaju 
Aracaju, 29 de setembro de 2017 

 
 
 

Moção de Repúdio 
 
Os delegados e delegadas da III Conferência Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de Aracaju repudiam a ação do Supremo Tribunal Federal 
que estabeleceu o ensino confessional nas escolas brasileiras, por entender 
que esta medida é um golpe caráter laico do Estado brasileiro, garantido pela 
Constituição Federal de 1988, e por compreendermos que a escola é um 



 

 

espaço educativo de respeito à pluralidade de idéias, à diversidade étnico-
racial, de orientação sexual e de identidade de gênero, bem como de respeito a 
todas as denominações religiosas. 
 
  

III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Aracaju 
Aracaju, 29 de setembro de 2017 

 
 

Moção de Repúdio 
 
Os delegados e delegadas da III Conferência Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de Aracaju repudiam a ação liminar impetrada pelo juiz 
federal Waldemar Claudio de Carvalho que autoriza psicólogos/as a 
oferecerem a terapia de reversão sexual, popularmente conhecida por “cura 
gay”, sem que estes sejam punidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 
Entendemos que nem orientação sexual nem identidade de gênero diversa são 
doenças, ou seja, não devem ser “tratadas” nem “curadas”. O que a população 
LGBT necessita é de respeito e de políticas públicas garantidoras de direitos e 
cidadania.  
 
  

III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Aracaju 
Aracaju, 29 de setembro de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO III – REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 



 

 

 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

  
 

  
 
 
 




