
¹ Segundo o documento “Pro dia nascer feliz” – ENESSO/1994, “não foi possível realizar o ENESS em virtude das 

dificuldades enfrentadas pelo C.A. da UFRN”. 

 

² Os autores utilizam o nome “MINUE NOASU”, entretanto, no cartaz do encontro, encontra-se o título 

“NUMUENDAJU”. Curt Nimuendajú foi um etnólogo de origem alemã que percorreu o Brasil em meio aos índios 

por mais de quarenta anos. “MINUE NOASU” na língua tupi-guarani que significa “Aquele que Constrói seu Próprio 

Caminho”. 

 

QUADRO DE TEMAS DOS ENESS 

ANO EDIÇÃO LOCAL TEMA 

1978 I UEL – Londrina – PR 
“O Serviço Social e a Realidade 

Brasileira” 

1979 II UCSal – Salvador – BA Não localizado o tema deste ENESS 

1980 III PUC BH – Belo Horizonte – MG 
“Serviço Social: Formação Profissional e 

Intervenção na Realidade” 

1981 IV UFPE – Recife – PE 
“Reconceituação do Serviço Social na 

realidade brasileira” 

1982 V UFES – Vitória – ES 

“O Estado e a política social e 

intervenção do Serviço Social – Relação 

Teoria x Prática” 

1983 VI PUC BH – Belo Horizonte – MG 
“Movimento político atual e a Formação 

Profissional” 

1984 VII PUC RS – Porto Alegre – RS 
“Relações de poder do Serviço Social na 

sociedade capitalista” 

1985 VIII UNB – Brasília – DF  
“Reforma Universitária e organização 

estudantil” 

1986 IX UFRJ – Rio de Janeiro – RJ 

“Novas propostas políticas dos 

estudantes de Serviço Social – frente a 

atual conjuntura” 

1987 - NÃO HOUVE ENESS¹ NÃO HOUVE ENESS¹ 

1988 X UFRJ – Rio de Janeiro – RJ 
“Se muito vale o já feito, mais vale o que 

será” (Milton Nascimento) 

1989 XI UFPA – Belém – PA 
“NUMUENDAJU” ou “NIMUE 

NOASU”² 

1990 XII UECE – Fortaleza – CE 
“Nada de grandioso se fará sem paixão” 

(Friedrich Hegel) 

1991 XIII UFMT – Cuiabá – MT  “Serviço Social no desafio do novo” 

1992 XIV UCSal – Salvador – BA “Pensando, Fazendo e Acontecendo” 

1993 XV 
UNISINOS – São Leopoldo – 

RS 

“As novas formas de organização do 

Capitalismo e os desafios à Formação 

Profissional do assistente Social” 



1994 XVI UFF Niterói – Niterói – RJ 
“Tudo é ousado a quem nada se atreve” 

(Fernando Pessoa) 

1995 XVII UFRN – Natal – RN 
“O que se vê, não se via, o que se crê, se 

faz e se cria” 

1996 XVIII FURB – Blumenau – SC  
“Permanência de poucos e exclusão de 

muitos” 

1997 XIX 
UFF Campos – Campos dos 

Goytacazes – RJ  

“Quem quer manter a ordem? Quem quer 

criar desordem?” (Titãs) 

1998 XX UFAL – Maceió – AL  

“Rompi: tratados, trai os ritos... Um 

grito, um desabafo... E o que importa é 

não estar vencido” (Secos & Molhados) 

1999 XXI UFMA – São Luís – MA “Brasil, mostra sua cara” (Cazuza) 

2000 XXII UNILINS – Lins – SP  
“Por um novo projeto societário – 

Neoliberalismo até quando?” 

2001 XXIII UNB – Brasília – DF  

“Não há tréguas nesta luta, pela 

transformação. Serviço Social: contra a 

desigualdade pela Cidadania” 

2002 XXIV UERJ – Rio de Janeiro – RJ 
“Globalizando a Resistência e 

Fortalecendo a luta” *5 

2003 XXV UCSal – Salvador – BA 

“O Serviço Social em busca de uma 

construção coletiva na atual conjuntura 

brasileira” 

2004 XXVI UFES – Vitória – ES 

“Participar é construir a História. Atuar é 

tornar sonho ação. Ousar e revolucionar 

o mundo” 

2005 XXVII UFPE – Recife – PE 

“Muito para poucos, pouco para muitos, 

nada para o outro: o desafio para o 

Serviço Social na luta pela consolidação 

dos direitos”. 

2006 XXVIII ULBRA – Palmas – TO  

“Um outro mundo necessário é possível: 

‘Pra ver meu sonho teimoso de realizar’ 

(Milton Nascimento)” 

2007 XXIX 
PUC Contagem – Contagem – 

MG  

“A barricada fecha a rua, porém abrem 

caminhos” (Paris, 1968) 

2008 XXX UEL – Londrina – PR 
“O sonho não envelhece: 30 anos de 

Reorganização do MESS” 

2009 XXXI UFRJ – Rio de Janeiro – RJ 

 

 “Ou os estudantes se identificam com o 

destino do seu povo, com ele sofrendo a 

mesma luta, ou se dissociam do seu povo 

e nesse caso, serão aliados daqueles que 

exploram o povo” (Florestan Fernandes) 

 



2010 XXXII UFPI – Teresina – PI  

“Por um mundo onde sejamos 

socialmente iguais, humanamente 

diferentes e totalmente livres” (Rosa 

Luxemburgo) 

2011 XXXIII UNESP – Franca – SP  
“Se não pode se vestir com nosso sonho, 

não fale em nosso nome” (Mauro Iasi) 

2012 XXXIV UFPB – João Pessoa – PB  

“Boi com sede bebe lama, barriga seca 

não dá sono (...) desigualdade não rima 

com hipocrisia, não tem verso, nem 

poesia que console o cantador” (Flávio 

José) 

2013 XXXV UFMT – Cuiabá – MT  

“Não faremos o grande futuro que 

buscamos se não conhecermos o grande 

passado que tivemos” (Hugo Chavez) 

2014 XXXVI UFSC – Florianópolis – SC 
“Se não nos deixarem sonhar, não os 

deixaremos dormir.” (Eduardo Galeano) 

2015 XXXVII UNIRIO – Rio de Janeiro – RJ 
A ser definido no XXXVII CONESS em 

2015 na UFBA 

 

Última atualização em 12 de setembro de 2014. 
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