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Apresentação
Esta cartilha tem o objetivo de apresentar a ENESSO – Executiva Na-
cional dos Estudantes de Serviço Social, a entidade máxima de rep-
resentação das/os estudantes de Serviço Social no Brasil, bem como a 
história do MESS – Movimento Estudantil de Serviço Social e como 
se organiza atualmente. 

Vamos conhecer juntas/os nessa cartilha o que é um CA/DA, MESS, 
ERESS, ENESS e a ENESSO. Afinal, que bichos são esses? Nos depara-
mos com essas siglas quando nos remetemos a organização política 
dos estudantes de Serviço Social. Elas tem um significado para além 
das abreviações, carregam muito da nossa história e são essenciais 
para nossa realidade estudantil e é isso que refletiremos, a importância 
do Movimento Estudantil para o Serviço Social. 

A ENESSO é uma entidade construída pelas/os estudantes e completou 
25 anos em 2013, comemorando sua organização que sempre esteve 
alinhada às lutas da classe trabalhadora por uma sociedade mais justa 
e igualitária. Dessa maneira, o esforço histórico do reconhecimento em 
torno das pautas, necessidades e questões mais pertinentes ao Serviço 
Social, do movimento estudantil em geral, movimentos sociais e fun-
damentalmente na realidade brasileira. 

É de extrema importância garantir que todas/os estudantes de Serviço 
Social do Brasil conheçam a entidade do movimento estudantil que 
as/os representa, buscando para isso resgatar a história e a construção, 
das lutas e pautas que abrangem essas décadas de organização políti-
ca de movimento estudantil. Para tanto, iniciamos com um convite: 
refletir o que realmente significa a construção dessa entidade e o com-
promisso de todas/os estudantes de Serviço Social nessa construção.

Convidamos você a conhecer que bicho é esse!
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ENESSO 

que bicho é esse?
O Movimento Estudantil de Serviço Social - MESS organiza e rep-
resenta as/os estudantes de Serviço Social do Brasil e segundo os 
documentos históricos, têm-se indícios que o Movimento Estudantil 
de Serviço Social se organizava desde 1961 em Encontros Nacionais 
e que em 1963 foi fundada a Executiva Nacional dos Estudantes de 
Serviço Social - ENESS. 

Com o Golpe Militar de 1968, as organizações políticas e sociais popu-
lares passaram a sofrer duras perseguições do Estado e foram proibi-
das de funcionar, os encontros políticos foram criminalizados, assim o 
MESS viveu um período de desarticulação de suas bases devido a esse 
contexto politico de recessão.

Já em 1978, o MESS teve seu marco de reorganização a 
partir do I ENESS, em Londrina. Em consonância com 
o movimento estudantil em geral e com a própria cat-
egoria, percebia–se, diante do contexto em que se en-
contravam, a necessidade e condições para a 
retomada organizativa dos movimentos 
sociais. 

Dessa forma, o MESS se articulou em 
encontros nacionais e regionais, sendo 
que no X ENESS, no Rio de Janeiro, foi 
criada a SESSUNE – Subsecretaria 
dos Estudantes de Serviço Social 
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do movimento nas escolas, os encontros têm se configurado como um 
dos principais instrumentos de aproximação das/os estudantes. Não 
vivenciar esses espaços de discussão do MESS, pode vir a fragilizar a 
compreensão do projeto Ético-Político do Serviço Social.

A formação profissional perpassa experiências que estão para além da 
sala de aula e também se constitui nos espaços de formação política da 
ENESSO. É necessário nos somar a construção de um projeto coletivo 
de Universidade e da nossa categoria profissional, ambos em conso-
nância com a luta das/os trabalhadores, é necessário reconhecer-nos 
enquanto parte dessa construção, afinal a ENESSO somos nós!



Qual a importância do MESS?

Como um movimento estudantil de área, o MESS tem as suas 
particularidades, e, entre elas está a relação com uma catego-
ria profissional que construiu uma proposta não só de profis-
são, mas que se inclina para um projeto de sociedade. Nesse 
sentido, historicamente, o MESS tem sido uma ferramenta 
fundamental para o fortalecimento do Projeto Ético- Políti-
co de Serviço Social seja como espaço de formação política 
e profissional das/os estudantes, construindo as campanhas 
das entidades da categoria, ou como parceiro da classe traba-
lhadora brasileira em suas pautas conjunturais.

As contribuições que o MESS proporciona na dimensão Ético-
-Política, Técnico-Operativa e Teórico-Metodológica da profis-
são se manifestam no cotidiano prático de sua organização 
nas formações políticas e elaborações teóricas; na construção 
de novas metodologias; na realização de atos e manifestações; 
nas disputas ideológicas dentro de sala de aula ou na experi-
ência de estágio, etc. É importante que na formação profissio-
nal as/os estudantes possam compreender qual o significado 
desse projeto e como ele se materializa nos espaços de orga-
nização da executiva, já que as/os estudantes de Serviço So-
cial serão Assistentes Sociais, pressupondo então seu compro-
metimento com um projeto e por sua dimensão crítica, tendo 
muito a contribuir para a luta da classe trabalhadora.

A respeito disso, verifica-se que os encontros do MESS têm 
sido uma ferramenta importante para a disseminação do “por-
quê” de se organizar coletivamente, reforçando um dos pa-
péis centrais da executiva: organizar e fortalecer o movimento 
estudantil. Os fóruns aparecem como um elemento catalisa-
dor da formação política, proporcionando a reflexão sobre a 
qualidade da formação profissional bem como a articulação 
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da União Nacional dos Estudantes. Esta significou um grande salto no 
debate da organização das/os estudantes de Serviço Social, que pas-
sam a construir uma entidade em torno de sua pautas e reivindicações, 
vinculadas com um outro projeto de sociedade, esse é considerado 
também o ano de nascimento da ENESSO. No entanto, em 1992, após 
um longo debate e análise de que a UNE não estava mais cumprindo 
seu papel representativo, o MESS rompeu com esta  entidade se colo-
cando e reconhecendo a partir de então enquanto ENESS.

O fato da categoria profissional do Serviço Social brasileiro ter materi-
alizado em 1993 um Código de Ética Profissional fortemente marcado 
frente a sociedade de classe, em favor dos trabalhadores, em decor-
rência do processo de reconceituação da profissão. O seguimento es-
tudantil da categoria concebe um conjunto de objetivos organizativos 
no sentido de contribuir, legitimar e fortalecer a posição da categoria, 
elegendo objetivos que vão ao encontro das aspirações transformado-
ras e emancipatórias do Serviço Social em defesa do atual Código de 
Ética da Profissão. 

O Movimento Estudantil de Serviço Social - MESS é autônomo, nossos 
encontros são organizados por nós, assim como nossa Executiva Na-
cional de Estudantes de Serviço Social - ENESSO, também se matêm e 

se organiza graças às contribuições de nossas/os militantes. 

As deliberações do MESS e as deliberações gerais da ENESSO, 
tanto em âmbito nacional e regional, sempre 

se dão nos encontros de forma coletiva 
e sempre após profunda reflexão te-
oricamente embasada. As decisões 
sempre buscam ao máximo encon-
trar um consenso entre partes que 

venham a discordar em algum ponto 
da questão. Votações só são realizadas 

em casos extremos em que não se 
consegue chegar a um entendi-
mento comum.
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Em âmbito nacional a ENESSO se organiza e se representa pela Co-
ordenação Nacional – CN, responsável por executar as estratégias e 
táticas deliberadas nos encontros nacionais, que mais a frente serão 
explicados. É formada de 8 pessoas no mínimo e 16 no máximo, eleitas 
anualmente no Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social – 
ENESS.

Para contribuir com a organização e representação do MESS, a ENESSO 
se divide em sete regiões estrategicamente pensadas para melhor rea-
lização e fortalecimento do MESS.

Encontre sua região no mapa:
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que se renova constantemente.

Partindo da necessidade de documentar para que seja possível co-
nhecer a história, pode-se descrever algumas dificuldades a serem 
enfrentadas para a efetivação desta ação. Inicialmente muitas escolas 
de Serviço Social não possuem ainda uma entidade representativa de 
base (CA ou DA), necessitando assim de apoio da ENESSO para garan-
tir esse direito, já que na Constituição Federal têm-se em artigo: “Fica 
assegurado aos estudantes de cada curso de nível superior o direito a 
organização de Centros Acadêmicos ou Diretórios Acadêmicos, como 
suas entidades representativas”. Outro ponto que é a realidade em al-
guns estados é a falta de comunicação entre as entidades de base e as/
os representantes da ENESSO já que hoje temos inúmeras escolas no 
país, como alternativa de enfrentamento existe a possibilidade de ca-
dastramento desses no blog da Executiva para facilitar a identificação 
e aproximação.

A documentação é importante para garantir a continuação das ações, 
fazendo com que as ações pensadas anteriormente sejam continua-
das ou até repensadas, podendo ser usadas para embasar as próximas 
atividades, amadurecendo politicamente o cotidiano das lutas e forta-
lecendo assim a organização dos estudantes. Tendo a organização dos 
estudantes de Serviço Social como objetivo principal, o fortalecimen-
to do MESS se faz nesse processo de construção, juntamente com a 
participação nos seus fóruns e encontros, delineando assim a realida-
de desses estudantes e o enfrentamento às contradições vivenciadas. 

Analisando essa necessidade, se faz importante o registro também 
no momento dos encontros, para que além de garantir a história do 
MESS haverá a memória da participação das/os militantes orgânicos 
que construíram e constroem a ENESSO, repassando informações e 
garantindo a continuação das ações também na Executiva, em seus 
planos de lutas nacionais e regionais, respeitando a história, e avan-
çando a partir dela. Dessa forma a renovação dos quadros e das lutas 
do MESS será garantida pelo fortalecimento da própria história cons-
truída pelas/os estudantes militantes de Serviço Social.
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O de Caderno de Deliberações é um bom exemplo de que além dos 
encontros e dos debates que o movimento promove é preciso que se 
desenvolva formas de sistematização das discussões, decisões e ações 
do Movimento para que fique como registro histórico, documental e 
material de formação de base e dialogo com a sociedade, por meio 
dos relatórios, informes, entre outros.   

Para garantir os acúmulos e a construção permanente da história é ne-
cessário registrar e documentar as experiências vividas cotidianamen-
te pelos estudantes que constroem essa Executiva, desde sua base que 
é composta por secretários de escola e entidades de base (CA’s, DA’s), 
junto às/aos Coordenadores da ENESSO (CRs e CNs), até chegar aos 
fóruns de organização e deliberação (ENESS, ERESS, ELESS, Seminários 
Nacionais e Regionais), onde todas/os estudantes são representados, 
como já foi descrito. Documentar as experiências torna-se portanto 
uma necessidade e, ao mesmo passo, um desafio para o movimento 
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Em cada Região o MESS se organiza e se representa pela ENESSO com 
suas Coordenações Regionais – CRs. A coordenação regional tem 
como tarefa aproximar a militância correspondente com as discussões 
locais, regionais e nacionais, para isso é preciso articular dentro da sua 
região a aproximação entre as suas escolas. É um forte espaço de for-
talecimento da base do Movimento. As Coordenações Regionais são 
eleitas anualmente, no ERESS – Encontro Regional de Estudantes de 
Serviço Social.

Há ainda, além dos CNs e CRs outros dois importantes espaços de atu-
ação na estrutura organizativa e de representação do MESS, um deles 
são as Representações Discentes Nacionais e Regionais em ABEPSS, 
que são militantes da ENESSO que participam dos espaços da ABEPSS 
– Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, 
compondo sua diretoria e promovendo o constante diálogo entre as 
duas entidades ligadas a formação profissional da categoria. 

Por fim tem-se também a/o Secretário de Escola, este é eleito em As-
sembleia Geral da/os estudantes de Serviço Social de cada escola, ou 
ainda pode ser eleito no ERESS, ou no ELESS – Encontro Local de 
Estudantes de Serviço Social.

E sobre os Encontros da ENESSO?

Há na organização do MESS três tipos de encontros, dois deles são 
chamados encontros de massa, ou seja, são encontros onde se espera 
uma presença e participação massiva das/os estudantes de Serviço So-
cial. O primeiro tipo de encontro massivo são os deliberativos, ou seja, 
aqueles em que se dão as decisões mais importantes, gerais e básicas 
para o Movimento, que são os ERESS e o ENESS.

O outro tipo de encontro massivo da ENESSO, são os encontros de 
formação profissional e política das/os estudantes de Serviço Social, 
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são os seminários nacional e regional de formação profissional e mo-
vimento estudantil de serviço social, respectivamente SNFPMESS e SR-
FPMESS, estes Seminários acontecem a cada dois anos, ao contrário 
dos encontros massivos deliberativos, ERESS e ENESS, que são anuais.
O terceiro tipo de encontros que são realizados no MESS são os cha-
mados encontros organizativos, ou seja, são aqueles em que se orga-
niza o Movimento. São duas formas de encontros organizativos, os 
Conselhos de Entidade de Serviço Social, sendo o CONESS - Conselho 
Nacional e os CORESS - Conselhos Regionais.

Nestes encontros basicamente se organiza o ENESS e os ERESS res-
pectivamente. Seguindo as deliberações do último ENESS, resolve-se 
a data dos próximos encontros, o tema, o título e objetivos das mesas 
de discussão, os formatos dos encontros, discute-se a programação de 
cada encontro, os nomes das/os palestrantes que farão as discussões, 
mediadores, entre tantas outras questões organizativas.

Precisamos também conhecer os chamados: Planejamento Estratégi-
co Nacional – PEN, e o Regional – PER. O PEN deve ocorrer logo após o 
ENESS, pois neste encontro é que se planejará as formas como as de-
liberações do Encontro Nacional serão postas em prática, assim como 
as ações previstas e não executadas. Logo após o PEN, deve-se reali-
zar então os regionais - PER, que terá como base as deliberações do 
ultimo ERESS, do ultimo ENESS 
e o próprio Planejamento Na-
cional, para que assim possa 
avaliar o desenvolvimento 
da atual gestão da Coorde-
nação Regional e planejar as 
ações da nova CR.  

O ELESS, encontro local, é 
um formato de encontro 
ainda pouco usado no 
MESS e que não tem ain-
da uma definição pronta, 
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pois nele se tem a formação profissional e política das/os estudantes, 
pode-se eleger, portanto deliberar, as/os novos secretários de escola 
e pode também apontar alguns elementos importantes para a reali-
zação do ERESS. Tanto é incipiente ainda, que não se tem definido o 
tempo certo de sua realização, se antes ou depois do CORESS e/ou do 
ERESS.

Como é a organização da ENESSO?

O compromisso da ENESSO com as/os trabalhadores brasileiros e com 
um projeto transformador da sociedade está expresso no Estatuto da 
ENESSO, que apresenta e define as formas de organização e represen-
tação de seus membros, bem como está expresso no Caderno de Deli-
berações- CD, que contém todos os resultados acumulados das discus-
sões políticas e de formação profissional em Serviço Social realizadas 
em cada ENESS. O CD apresenta de forma organizada em seis eixos 
básicos as deliberações do Movimento em relação as suas estratégias, 
táticas e bandeiras de luta. Os eixos são: Conjuntura, que deve sempre 
ser a discussão inicial de todos os encontros, pois a partir deste eixo é 
que se possibilita o debate para os demais. O eixo de Universidade e 
Educação, o eixo Movimento Estudantil, o de Formação Profissional, o 
eixo de Cultura e o de Combate às Opressões. Para cada eixo o ENESS 
apresenta novas deliberações a serem seguidas por todos os militantes

“
O s  h o m e n s  f a z e m  s u a  p r ó p r i a  h i s t ó r i a ,  m a s 

n ã o  a  f a z e m  s o b  c i r c u n s t â n c i a s  d e  s u a  e s c o -
l h a  e  s i m  s o b  a q u e l a s  c o m  q u e  s e  d e f r o n t a m 

d i r e t a m e n t e ,  l e g a d a s  e  t r a n s m i t i d a s  p e l o 
p a s s a d o .

( Ka r l  M a r x ,  O  1 8  B r u m á r i o  d e  L u í s  B o n a p a r t e ) .“
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