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1. MOVIMENTO ESTUDANTIL 

Acreditamos que o Movimento Estudantil de Serviço Social –MESS, é um espaço que 

proporciona a formação e prática política e organizativa de estudantes e a articulação 

deste com outros movimentos sociais e que vivenciar estes espaços refletirá na futura 

prática e atuação profissional bem como na luta em busca do modelo de sociedade que 

acreditamos. Somos contra o avanço conservador e desta forma nos colocamos em defesa 

de uma luta fortalecida que problematize e venha a intervir na atual conjuntura política 

nacional. 

Percebemos que há um processo de distanciamento entre movimento estudantil e 

formação profissional, tendo como consequência um processo de hierarquização na 

relação entre militantes do movimento estudantil com os demais estudantes que não estão 

inseridos neste espaço como sujeitos que articulam este movimento. Sendo assim, faz se 

necessário ressignificar os dilemas, os desafios, os caminhos percorridos e caminhos 

futuros, nos quais o movimento estudantil se insere e é crucial na formação profissional 

e na organização de estudantes de serviço social.  

Somos contra e não reconhecemos a atual direção da União Nacional dos Estudantes-

UNE, pois, seus atuais posicionamentos não condizem com os posicionamentos da 

ENESSO nem com os projetos que esta defende. 

Somos contra os cortes que a educação vem sofrendo junto ao avanço de um projeto 

neoliberal que mercantiliza a educação e nos transforma em números que legitimam 

estatísticas que não representam a realidade. Nos colocamos em defesa da permanência 

estudantil em todas as instituições de ensino superior que, não garantida, impacta 



diretamente na vida de estudantes e coloca em risco o processo de formação profissional 

e participação ativa na construção política do MESS.  

Nos posicionamos contrárias a cultura do trote pois entendemos que ele representa uma 

hierarquização entre estudantes bem como humilha e oprime, principalmente mulheres, 

através de discursos machistas, racistas, LGBTfóbicos, xenófobos e classistas. 

 

2. CULTURA 

Somos contra a marginalização e mercantilização da cultura, tendo em vista que as 

expressões culturais da periferia são tratadas de forma marginal e imoral; contra o 

processo de acumulação capitalista que ao mesmo tempo que desqualifica a cultura negra 

e periférica, se apropria dela para seu enriquecimento.  

Reconhecemos como imprescindível a luta pelo fortalecimento das diversas expressões 

da cultura popular regional; a luta pelo fomento e reafirmação da identidade dessas 

culturas. 

Pela universalização do acesso da mesma, garantindo o acesso da classe trabalhadora às 

demais culturas, reconhecendo a importância de promover espaços que possibilitem a 

expressão da cultura periférica que a valorizem no lugar de criminaliza-la. Incentivar a 

percepção de estudantes através de manifestações culturais. 

Em suma, trazer elementos para incentivar as manifestações culturais, como a literatura 

e música, que expressem e denunciem as desigualdades inatas desta ordem societária 

capitalista e suas opressões, bem como facilitar a apreensão de estudantes sobre a cultura 

na formação profissional. Reformular a ENESSO em Versos. 

 

3. COMBATE AS OPRESSÕES 

Defendemos, de forma classista, o combate às opressões, de acordo com o Projeto Ético 

Político. Entendemos que as formas de opressão se transversalizam em opressão de 

classe, raça, gênero e sexualidade. 

O povo negro ainda tem marcas da escravidão. As correntes ainda não foram quebradas! 

Por isso, precisamos nos posicionar diariamente em todos os espaços, enquanto 



militantes, estudantes e categoria contra o racismo, o genocídio da população negra, 

periférica e indígena e contra a criminalização da pobreza.  

Além de racista, nossa sociedade é extremamente machista, impulsionam para as 

mulheres, padrões de beleza, comportamento, ideias que 'devem' seguir e também a ideia 

de necessidade de estarem ao lado de homens para poderem ter voz e serem reconhecidas. 

Vamos contra essa ideia de padrão normativo, desses conceitos que são definidos às 

mulheres. Queremos uma mudança estrutural da sociedade. 

Com essa ideia de que as mulheres devem se comportar de certa forma e usar certas roupas 

a população LGBT sofre com esses padrões impostos referentes a identidade de gênero e 

a orientação sexual. Lésbicas, gays, transexuais e travestis são comunidades massacradas 

diariamente 

Uma outra luta importante que devemos travar junto a outros movimentos sociais, é a luta 

antimanicomial. Nossa luta esbarra na existência de diversos manicômios de pé, e pauta 

a necessidade de combater todo tipo de manicomialidade, sendo ela nas grades e paredes 

dos hospitais psiquiátricos/"clínicas de repouso", ou seja, em conceitos e ações que ainda 

reverberam a privação da liberdade de loucas/os e/ou usuários de drogas.  É importante 

ressaltar o quanto a indústria farmacêutica lucra com isso, a luta antimanicomial nos faz 

questionar: "o que é ser normal, o que é loucura?". Enfim, a luta antimanicomial é uma 

luta contra o lucro a partir da vida! 

4. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O projeto de formação profissional do Serviço Social brasileiro, é fruto de um processo 

histórico e coletivo, oriundo do delineamento da construção do Projeto Ético-Político, 

sobretudo a partir da década de 1980. A proposta de formação, na consonância da divisão 

social hegemônica da profissão, é expressa nas diretrizes curriculares da ABEPSS de 

1996, a partir dos valores éticos e políticos expressos neste documento. O projeto de 

formação profissional contido nas diretrizes curriculares, é colocado na formação para 

vida social numa perspectiva de totalidade e generalista e, não apenas numa formação 

para atender os interesses do mercado;  

Para que as/os profissionais de SS tenham condição teórico-metodológica, ético política 

e Técnico Operativo; para apreensão do todo da realidade social, numa perspectiva de 



classe, e de todas as manifestações da questão social que preparam esta realidade, os quais 

são rebatimentos das múltiplas determinações do sistema do capital.  

Almejamos uma formação profissional que fortaleça o Projeto Ético Político (PEP) do 

Serviço Social, que preconiza constante aprimoramento intelectual e produção do 

conhecimento com e para a classe trabalhadora compreendendo a educação como uma 

prática libertária com potencial altamente revolucionário. 

Fomentar o debate sobre as diretrizes curriculares promovendo articulação com a 

ABEPSS. 

Também buscamos fortalecer o debate da dimensão político-organizativa durante o 

processo de graduação, reconhecendo a importância do debate acerca do movimento 

estudantil para a formação política do assistente social. 

Lutar pela obrigatoriedade de disciplinas que discutam relação de gênero e raça/etnia. 

Nesse sentido, nos propomos a pensar a formação em Serviço Social considerando suas 

especificidades, visando superar o formato do ultrapassado sistema de avaliação do 

aprendizado que desconsidera a dimensão política do conhecimento. 

 

5. CONJUNTURA 

Diante da realidade que nos é apresentada é necessário compreender que a totalidade faz 

parte de um projeto societário e de uma gestão do modo de produção que não representa 

trabalhadores. 

 A crise estrutural do capital atinge de forma particular países capitalistas centrais e 

periféricos, causando impactos políticos, econômicos e sociais em todos eles. No Brasil 

a realidade de crise apresentada exige manobras do governo para a manutenção do 

processo de acumulação do capital. Vivenciamos atualmente uma crise política e 

econômica que acarreta uma maior pauperização da classe trabalhadora e tem por 

consequência a flexibilização e precarização das relações de trabalho acarretando na 

perda de direitos sociais da classe trabalhadora como a reforma da previdência social, a 

privatização do SUS, sucateamento e mercantilização da educação intensificados com 

manobra de valorização do capital com a falácia da alternativa do ajuste fiscal. 



Resultante das lutas da classe trabalhadora, o avanço na ampliação e garantia de direitos 

dá lugar ao retrocesso. No atual cenário de avanço do conservadorismo e radicalização e 

aceleração de projetos neoliberais de valorização ao grande capital que já estavam em 

curso no governo do PT e se intensificou no governo ilegítimo de Temer  

O conservadorismo como parte da sociabilidade burguesa, nos impõe o retrocesso aos 

direitos historicamente conquistados pelos movimentos sociais. A representatividade do 

congresso brasileiro expressa na realidade um processo anacrônico ilustrado por 

propostas reacionárias, por exemplo, a bancada ruralista que propõe a PL 215/2000 que 

destina ao Estado a demarcação de território indígena, e a bancada evangélica que 

apresenta pautas LGBTfóbicas. E ainda, a bancada militar principal defensora da redução 

da maioridade penal, posta pela PL 171/93, nos coloca num cenário em que o Estado se 

retira da sua responsabilidade na garantia de direitos para juventude e ainda se mostra 

compatível com o genocídio da população preta, pobre e periférica e não podemos nos 

esquecer dos instrumentos políticos, ideológicos e sociais perpetrados pelo Estado na luta 

pela reafirmação do que está posto, a exemplo disto é a escola sem partido como mais 

uma expressão de manipulação e exploração da nossa juventude trabalhadora . E é essa 

população que também sofre com os cortes da educação, da saúde, cidades e transporte, 

e cultura.  

Vivenciamos os impactos na dinâmica da realidade social os reflexos de uma sociedade 

opressora e intolerante que resulta na criminalização dos movimentos populares que luta 

pelos direitos de uma classe trabalhadora que não se reconhece num outro trabalhador. 

Esse esvaziamento de classe é cenário ideal e alimenta a negligência aos direitos, que 

correspondem à uma lógica caritativa e mercadológica.  

O cenário atual coloca desafios para a ENESSO, os ditames do capital nos fazem o 

convite à rebeldia, onde precisamos canalizá-la ao processo da construção unitária da 

esquerda combativa, que tenha como horizonte um projeto de sociabilidade livre e 

emancipada. 

Sendo assim, reafirmamos que: A SAIDA É PELA ESQUERDA! 

 

6. UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 



Historicamente na sociedade capitalista a educação é usada como instrumento funcional 

à lógica de produção e reprodução do capital e ao mesmo tempo, diante da dinâmica da 

realidade, abre possibilidades de contestações do mesmo. 

A Universidade deveria ter um papel emancipador tanto para estudantes como para a 

sociedade em geral, entretanto é um espaço de disputa e contradições no qual devemos 

fazer uma análise crítica e coesa em relação a esta realidade. 

Diante disto, nos colocamos contra o projeto neoliberal que mercantiliza e precariza a 

educação dentro de uma lógica produtivista com explicita funcionalidade de valorização 

do capital. Na atual conjuntura de aprofundamento da ofensiva neoliberal vivenciamos 

uma série de medidas de precarização da educação que impacta diretamente na nossa 

formação profissional e organizativa a exemplo disto, as políticas como o REUNI, 

PROUNI, FIES entre outras mostra um projeto de sucateamento das universidades 

públicas por via de transferência do financiamento público para o privado. Desta forma, 

somos contra as imposições do sistema capitalista que mercantiliza e expõe a educação 

como mais um objeto na prateleira dentro da lógica de mercado. 

Entendemos o ensino superior a distância como um instrumento de valorização do grande 

capital que vem diluindo o significado da educação como um direito social e fragilizando 

o processo de formação profissional, pois desconsidera o que é basilar, ou seja, as 

diretrizes curriculares de 1996 da ABEPSS, o tripé ensino, pesquisa e extensão e relação 

direta com o estágio supervisionado. Portanto, reafirmamos que não culpabilizamos os 

sujeitos desse processo, mas sim criticamos a modalidade de ensino que intensifica as 

desigualdades sociais com a falácia de democratizar o acesso ao ensino superior via EAD. 

Isso nos faz indagar de quais estudantes estamos falando? 

Somos contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, pois os hospitais 

universitários potencializam a função social da Universidade pública de acesso a 

conhecimento e direitos sociais, tendo em vista o caráter privatista da EBSERH no acesso 

a saúde pública e na formação profissional e ética dos estudantes da área da saúde; a 

lógica privatista retira da área social  os direitos sociais e reitera a individualidade e a 

responsabilidade dos indivíduos sobre questões estruturantes das desigualdades 

necessitando um posicionamento crítico e a articulado sobre pressão direta entre 

sociedade e Estado.  



Nos posicionamos contra o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 

SINAES. O ENADE faz parte dos instrumentos de avaliação do SINAES e avalia a 

educação superior a partir de três pontos: A instituição de ensino superior – IES, os cursos 

de graduação e os desempenho5s das/os estudantes. E esses critérios permitem um 

ranqueamento já que classifica estas com nível de 1 á 5 sem considerar a especificidades 

do cursos, das regiões onde a prova é aplicada. Assim saímos contrário ao ENADE e nada 

defesa de uma avalição que considera a direção social da profissional e que avalie a 

educação e formação profissional de forma mais ampla levando em consideração os 

determinantes concretos sobre o processo ensino – aprendizagem. 

Nos colocamos em favor da luta pela permanência estudantil, luta esta que consideramos 

extremamente necessária para que estudantes que entrem na Universidade tenham 

possibilidades reais e concretas de permanecer nesta de forma digna e emancipatória  

Considerando esses posicionamentos políticos e a direção política da Executiva afiramos 

que a defesa da Universidade deve afirmar os princípios da democracia, da universidade 

popular, laica, presencial e referenciada em pesquisa, ensino e extensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTAS: 

 Fortalecer a articulação entre os Centros e Diretórios Acadêmicos (CAs e DAs) e 

as Coordenações Regionais e discentes ABEPSS bem como manter o diálogo com 

estas instâncias de representação. 

 Fortalecer a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social através do 

Movimento Estudantil de Serviço Social. 

 Manter aproximação e diálogo efetivo com os movimentos sociais de esquerda 

reconhecendo a importância da contribuição destes no MESS e vice-versa, a 

exemplo do MUP, ENE e Fórum Nacional Contra a Privatização da Saúde. 

 Disseminar o conhecimento e fortalecer o debate à cerca do nosso projeto ético-

político com a base, reconhecendo que há uma fragilidade no conhecimento deste 

dentro do corpo discente como um todo;  

 Lutar pela permanência dos estudantes na universidade de forma digna, tendo em 

vista as dificuldades e enfrentamentos que historicamente tem sido travados pelo 

movimento estudantil 

 Fomentar o debate acerca das cartilhas “à quem serve seu conhecimento” e 

“ENESSO, que bicho é esse”? 

 Manter o diálogo próximo entre a ENESSO e ABEPSS, bem como com o 

conjunto CFESS e CRESS 

 Construir juntamente com a ABEPSS os fóruns de supervisão de estágio em 

âmbitos local e estadual  

 Realizar a construção de uma campanha que aprofunde o debate acerca das 

diretrizes curriculares de 1996, compreendendo que esta é norteadora da 

perspectiva do projeto societário da profissão 

 Continuar a campanha “PELA OBRIGATORIEDADE DAS DISCIPLINAS DE 

RAÇA, GÊNERO E ETNIA NO SERVIÇO SOCIAL, JÁ”! 


