
RELATORIA XXXIX ENESS TRIÂNGULO 
“40 anos de rearticulação do MESS:  

A única luta que se perde é aquela que se abandona” 

 

A trigésima nona edição do Encontro Nacional de Estudantes de Serviço           

Social (ENESS) ocorreu entre os dias 23 e 29 de julho de 2018, na Escola               

Municipal Pacaembu, cidade de Uberaba-MG, sediado pela Universidade        

Federal do Triângulo Mineiro. O Conselho Nacional de Entidades Estudantis de           

Serviço Social (CONESS) Siara ocorrido entre os dias 16 e 19 de março, na              

Praia de Taíba - Ceará, havia deliberado como escola sede do ENESS a             

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A escola sede fora           

alterada aproximadamente 60 dias antes do evento, conforme carta divulgada.          

A comissão organizadora do evento é formada pelas estudantes: Ana Carla da            

Costa (UFTM); Beatriz Alves Araujo (UFTM); Beatriz Vitoria Menezes Oliveira          

(UFTM);Bianca Nakamura (UFTM); Brenda Soares Rodrigues (UFTM); Bruna        

Pereira Caetano (UFTM); Diego Carvalho Ribeiro (UFTM); Eduardo Henrique         

Moraes Santos (UFTM); Flavia Helena Dias Jacob (UFTM); Gabriela Souto          

Scarabel (UFTM); Isadora Catananti Ardenghi (UFTM); Letícia Fernanda Alves         

Silva (UFTM); Letícia Nicolau Silva (UFTM); Lucila de Souza Zanelli (UFTM);           

Maysa Cristina Resende de Freitas (UFTM); Murilo Tomazela Aona (UFTM);          

Patricia Oliveira Félix Serviço Social (UFTM); Sarah Sorati dos Santos          

(UFTM);Thais Ribeiro Santos (UFTM); Vanessa Dornelas Martins (UFTM)        

Wellen Maria Borges Galante (UFTM); Jose Lucas Januario de Menezes          

(PUCPR) e Pedro Henrique de Macedo (UFF). 

A relatoria das páginas que seguem fora redigida por algumas          

estudantes voluntárias e refere-se apenas às mesas e plenárias. Este          

documento breve pode contribuir enquanto subsídio para as escolas que não           

puderam compor o espaço pelos mais diversos limites. 

Após o tempo de acolhida, credenciamento e alojamento das caravanas,          

o ENESS Triângulo iniciou oficialmente com a mesa de abertura. 



MESA DE ABERTURA  

 

Data: 23 de julho de 2018 

Horário de início: 15h 

 

Composição da mesa: Ana Carla da Costa da UFTM, representando a           

Comissão Organizadora do ENESS TRIÂNGULO; Leticia Nicolau da UFTM,         

representando o Centro Acadêmico XV de Maio; A professora Doutora          

Rosimeire Scatena representando a coordenação do curso de Serviço Social          

da UFTM; A estudante da UFES Ester Albuquerque representando a          

Coordenação Regional da Região V; A assistente social Glaucia Ramos,          

representando o CRESS 6° região, pela seccional Uberlândia; A estudante          

Carolina Peroni da UFF - Rio das Ostras como discente nacional da ABEPSS;             

O estudante Leone Moura da PUC - São Paulo, representando a Comissão            

Gestora da ENESSO; A assistente social Mariana Furtado representando o          

Conselho Federal de Serviço Social. 

 

Entre os pontos destacados pela mesa estiveram:  

 

- Compromisso ético-político não é escolha, é compromisso; 

- A continuidade da organização política em espaços e coletivo que têm           

adesão ao projeto profissional e societário;  

- A campanha do CFESS deste ano é “as/os assistentes sociais no           

combate ao racismo”; 

- A importância da articulação desses encontros tanto para a formação          

quanto para a transformação dos profissionais.  

Às 16h fora feita a leitura e aprovação integral do Regimento Interno, o             

qual uma cópia impressa compunha o kit militante.  



REGIMENTO INTERNO DO XL ENESS  1

 

DO ENCONTRO E SEUS OBJETIVOS 

Art. 1° O Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social-ENESS é           

a instância máxima de deliberação do Movimento Estudantil de Serviço Social           

e tem por objetivo reunir anualmente as/os estudantes de todo país em torno             

dos seguintes eixos: Conjuntura, Movimento Estudantil, Universidade e        

Educação, Formação Profissional, Cultura e Combate às Opressões, além de          

outros temas relevantes ao Serviço Social, previamente definidos no CONESS,          

deliberando sobre o movimento e a organização política das/os Estudantes de           

Serviço Social no país. 

DA SEDE  

Art.2º Apesar dos esforços feitos pela escola que até então seria a            

sede(PUC-SP), e a possibilidade de contar com a confirmação oficial do local e             

estrutura para a realização do encontro em São Paulo, local definido para o             

ENESS (deliberado no CONESS Salvador), a comissão organizadora decidiu         

junto a Comissão Gestora a mudança de local que tinha como critério o aval              

institucional, estrutura e possibilidades da nova CO de garantir a realização do            

encontro ainda em julho. Assim, a escola sede é a Universidade Federal do             

Triângulo Mineiro,e o alojamento será na Escola Municipal Professor José          

Geraldo Guimarães, situada na Avenida Américo Pessato, 334 -         

Pacaembu/Uberaba - MG. 

 DA ORGANIZAÇÃO 

Art.3° A comissão organizadora (C.O.) é composta por estudantes de          

Serviço Social da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, da Comissão          

Gestora da ENESSO, Coordenação Regional da Região V da ENESSO,          

1 A divulgação deu-se como XL Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social. Contudo, 
durante o Encontro fora apontado que por não ter ocorrido ENESS em 2017 seria o XXXIX 
ENESS. 



discentes em ABEPSS (Regional e Nacional), não excluindo a participação de           

outros/as estudantes do país todo. 

Art. 4° Cabe à comissão organizadora: 1. A Comissão Organizadora           

deverá viabilizar infraestrutura para a realização do encontro,norteando-se pela         

lei de acessibilidade (Decreto-lei no. 5296/2004) (Estatuto da ENESSO, p.10)          

2. A comissão organizadora deverá garantir a participação das/os estudantes          

com crianças por meio de um espaço político pedagógico    

(ENESSINHO). (Estatuto da ENESSO, p.10) 3. Definir e divulgar a data do            

ENESS; 4. Repassar a informações relativas à organização do ENESS; 5.           

Fornecer o regimento interno a todos os participantes credenciados,realizar sua          

leitura em plenária para aprovação do mesmo, com alterações, caso haja,           

votadas pela plenária; 6. Incentivar a construção de noites culturais, nas quais            

sejam desconstruídos os padrões de gênero que são impostos culturalmente          

pela sociedade capitalista e patriarcal em que estamos inseridos. (Estatuto da           

ENESSO, p.10) 

Art. 5° À escola sede compete (com apoio da comissão organizadora):            

1. Alojar e fornecer alimentação aos participantes do evento, em consonância           

com seu tipo de credenciamento; 2. Recepcionar e orientar os participantes do            

encontro; 3. Assegurar local para realização das plenárias e discussões em           

grupo; 4. Fornecer certificados aos participantes devidamente inscritos e         

credenciados no encontro com carga horária. 

Parágrafo único: Os custos destes itens estão incluídos na taxa de            

inscrição. 

DO ALOJAMENTO  

Art. 6º O Alojamento será na Escola Municipal Professor José Geraldo           

Guimarães, localizada na: Avenida Américo Pessato, 334 - Pacaembu/Uberaba         

- MG CEP 38051-293.  

Art. 7º Fica expressamente proibido o uso da piscina e de bebida            

alcoólica em todo território da escola.  



Parágrafo único: conforme estipulado no termo de parceria entre a          

Comissão Organizadora e a Secretaria de Educação do Município de Uberaba,           

em caso de violação deste artigo, a direção da escola estipulou pagamento de             

multa e responsabilização dos membros da Comissão Organizadora.  

Art. 8º Fica estabelecido como horário de abertura do alojamento às           

07:00 e de fechamento às 00:00(em dias que não tiverem culturais).  

Parágrafo único - Nos dias de cultural conforme a programação, o           

alojamento será fechado às 02:00.  

Art. 9º O alojamento para estudantes que quiserem dormir em barracas           

será no espaço da quadra e o alojamento nas salas de aula terá como              

prioridade pessoas que não tem ou não trouxeram barracas. 

 DAS CULTURAIS 

Art. 10º As culturais ocorrerão na casa de festas, localizada na rua: João             

Batista Menegaz, 686, Pacaembu/Uberaba-MG.  

Art. 11º Durante o encontro serão realizadas três culturais:dia 24/07 das           

21:30 às 02:00, dia 26/07 das 22:30 às 02:00 e dia 28/07 das 22:30 às 02:00.  

 DA PROGRAMAÇÃO 

Art.12° Compete à Comissão Gestora da ENESSO e discentes em          

ABEPSS (Regional e Nacional) estarem presentes com antecedência, de         

acordo com suas possibilidades, no local do encontro, tendo em vista as            

necessidades de organização prévia da comissão organizadora. A C.O. se          

reunirá de acordo com a necessidade do encontro.  

Parágrafo único: As mesas e rodas de conversas (TRANSMESS,         

FUMESS, Roda de conversa sobre Estágio) que ocorrerão durante o encontro           

serão mediadas pela comissão organizadora e demais estudantes.  

 DAS MESAS E RODAS DE CONVERSAS  



Art. 13° São atribuições dos/as mediadores/as da mesa: 1. Mediar o           

debate nas mesas referente ao eixos da ENESSO, e as rodas de conversa             

(TRANSMESS, FUMESS, Roda de conversa sobre Estágio). 2. Abrir um          

período de inscrições para intervenções. 3. Encerrar as inscrições.  

Art. 14° Cada intervenção terá o tempo de até 3(três) minutos com            

direito a nova inscrição. 

 DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 15º São participantes do ENESS: 1. Estudantes de Serviço Social            

de todo o país, COM DIREITOS A VOZ E VOTO (por escola), desde que              

devidamente inscritos e credenciados no encontro. 2. Assistentes sociais,         

estudantes e profissionais de outras áreas e sociedade civil, somente com           

direito à voz. 

DA INSCRIÇÃO  

Art. 16º Participarão do ENESS todos devidamente inscritos e         

credenciados em uma das seguintes categorias: 1. Comissão organizadora –          

responsável pela organização do encontro; 2. Participantes – inscritos no          

encontro com direito a voz e voto (por escola), receberão certificados e material             

do encontro; 3. Convidados – palestrantes receberão o certificado e material do            

encontro.  

Art. 17º No momento do credenciamento, as escolas presentes deverão          

apresentar a documentação (ATA) dos C.A/D.A, para ter direito a voto. As            

escolas que não têm CA/DA, deverão trazer documentação de Assembléia com           

participação com quorum de 10% dos alunos regularmente matriculados.  

Parágrafo único: O credenciamento para participantes com direito a voz          

e voto (Escolas) terminarão no dia 24/07 terça-feira às 18:00. 

 DO PROCESSO DELIBERATIVO 

Art. 18º Dentre as/os participantes do encontro têm o direito a voto             

todas as escolas de Serviço Social, independente que estejam quites com as            



finanças da executiva, de acordo com as alíneas a e b do Artigo 31º do               

estatuto. Sendo importante que as escolas que se encontram em situação           

irregular com a Executiva, procurem a Coordenação Regional, segundo sua          

região, para negociar e regularizar sua situação com a Executiva, entendendo           

a importância das Finanças para a mesma.  

Parágrafo único: As escolas deverão se reunir com os estudantes          

presentes no momento da votação e, decidir o voto da escola,respeitando a            

regra de três caso não haja consenso (ex: escola com 15 estudantes,10 votos             

para a proposta A e 5 na B, logo serão 2 votos na A e um voto na B, ou seja,                     

para que 1 voto seja referendado como diferente deverá ter no mínimo 1/3 do              

total de votos da escola.  

Art. 19º Que as escolas de modalidade de educação à distância tenham            

o voto por escola de cada estado, que se dará através do voto paritário com               

direito a três votos conforme regra de três simples ex: escola UNI “X”,             

presentes nos estados de MG, SP, Acre e BA serão 3 votos para cada estado.  

Art. 20º Antes de iniciar o processo de votação, será feita chamada das             

escolas presentes na plenária. Caso alguma escola chegue após a chamada,           

caberá à Comissão Eleitoral verificar a possibilidade de voto da mesma.  

Art. 21° No momento da chamada, um estudante de cada escola           

devidamente inscrito como participante, deverá mostrar documento com foto         

para fins comprobatórios. Após verificação da comissão eleitoral o mesmo          

deverá declarar o voto para a plenária. Em caso de abstenção, poderá haver             

declaração de 2(dois) minutos, após finalização do processo eleitoral. 

  

DAS MOÇÕES  

Art. 22° As moções deverão ser redigidas e encaminhadas à mesa para            

serem aprovadas na plenária final. 

DAS BRIGADAS  



Art.23° A metodologia das brigadas será apresentada antes da leitura do           

regimento interno. 

 DO PROCESSO ELEITORAL DA ENESSO 

Art.24° Será composta uma comissão eleitoral para conduzir o processo          

eleitoral da Coordenação Nacional da ENESSO, sendo os membros da          

comissão eleitoral inelegíveis.  

Art.25° A Comissão eleitoral será formada e apresentada na plenária          

inicial com no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) estudantes. Compõem a              

Comissão eleitoral: 1 (um) representante Coordenação Nacional ou        

Coordenação Regional da ENESSO, 1 (um) representante discente ABEPSS, 1          

(um) representante da C.O da escola sede do encontro. As outras duas vagas             

poderão ser preenchidas por estudantes que estiverem presentes na plenária          

inicial e se propor a compor a comissão eleitoral. (Estatuto da ENESSO, p.29)  

Art.26° A comissão eleitoral também ficará responsável pela        

organização do debate entre chapas ou apresentação de chapa. 

 DA POSSE DAS COORDENAÇÕES REGIONAIS DA ENESSO  

Art.27° A coordenação regional da ENESSO, eleita nos ERESS, deverá          

tomar posse após a eleição da Coordenação Nacional, se apresentando na           

plenária. 

 DA PLENÁRIA FINAL  

Art. 28° A metodologia de revisão do Caderno de Deliberações e de            

debate acerca das teses para ENESSO será elaborada em documento          

separado a ser apresentado pela Comissão Gestora da ENESSO e Discentes           

ABEPSS Nacional. 

 Art. 29° A plenária final do ENESS deverá: 

a) Deliberar o local do próximo CONESS, ENESS e PEN sendo que a              

escola deverá ser eleita priorizando a rotatividade entre as regiões, e em caso             



de não haver proposição fica a cargo de a Coordenação Nacional articular            

espaço para tais encontros, num prazo de 60 dias. 

Parágrafo único: Salvo o PEN, cujo local deve ser deliberado de modo             

a viabilizar a maior participação da Coordenação Nacional eleita.  

b) Avaliar, traçar planos de lutas, discutir o programa da ENESSO e             

eleger a próxima Coordenação Nacional da ENESSO e discentes ABEPSS          

Nacional, ficando a eleição das/os Coordenações Regionais para os ERESS de           

cada região.  

c) Aprovar o caderno de deliberações, que será à base de discussão             

dos Planejamento Estratégico Nacional e Regionais - PEN e PER.  

d) Deliberar o local e o tema do próximo Seminário Nacional de             

Formação Profissional e Movimento Estudantil em Serviço Social -         

SNFPMESS. (p. 11 - 12) 

DA AVALIAÇÃO  

Art. 30° A avaliação do encontro será no dia 28/07, sábado, após a             

plenária final do ENESS. 

 DOS CASOS OMISSOS 

Parágrafo único: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão         

Organizadora, a qual deverá avaliar a necessidade de levar as polêmicas para            

a plenária final, instância máxima de deliberação do ENESS. Este regimento           

entrará em vigor a partir da sua data de aprovação.  

Uberaba, 23 de julho de 2018 

 

 

 



Seguindo, fora apresentado o Método Josué de Castro, utilizado na           

divisão de tarefas em brigadas responsáveis pelo espaço do ENESSinho, pela           

limpeza e pela alvorada em cada dia de encontro. Nesse dia ainda teve janta,              

tempo livre e cultural. 

No segundo dia de encontro, após café da manhã e tempo de tarefa das              

brigadas aconteceu a segunda mesa: 

Eixo I: Conjuntura.  

Tema: Tudo é considerado impossível até que aconteça: o atual contexto da            

luta de classes no Brasil.  

Crise sistêmica do capitalismo. Os rebatimentos na América Latina e Brasil. 

Palestrante: Gabriela Abraão 

Objetivo: Discorrer sobre os processos que antecederam e contribuíram para          

a crise atual do capital, expondo as particularidades na América Latina e mais             

especificamente, no Brasil, bem como seus rebatimentos. 

 

Apontamentos: 

- Lei geral de acumulação capitalista; 

- Crise cíclica e sistêmica do capital;  

- A realidade da América Latina; 

- Brasil e a particularidade da questão social com enfoque na questão agrária; 

- Possibilidades de uma “práxis revolucionária” por meio da         

organização/mobilização e resistência da classe trabalhadora; 

- Objetividade de Marx; 

- Pauperismo do capitalismo; 

- Exército industrial de reserva; 

- Visão Fatalista/ messiânica da realidade; 

- Controle das facetas sociais. 

- Crise da década de 1970; 

- Reestruturação produtiva; 

- Neoliberalismo; 



- Hegemonia do Capital financeiro. 

Consequências: 

1. Avanço da discussão pós moderna; 

2. Genocídio silencioso enquanto crise de superprodução em que reproduz         

a fome, resultando no assassinato de pessoas que se materializa no           

Brasil pela reforma agrária que não se constitui enquanto política          

pública.  

3. Estado de Guerra permanente: O capitalismo avança em todo o mundo           

ocasionando na militarização da vida social. 

4. O crescimento da xenofobia, tendo em vista os deslocamentos forçados.  

América Latina:  

Florestan Fernandes diz que está posto enquanto alvo a partir do           

Neocolonialismo,como forma de denominar pelo interesse da coroa aliado ao          

trabalho forçado, que se materializa por meio colonização, exploração e          

escravidão por meio do capitalismo. Está inserida na América Latina duas           

revoluções: 

- Revolução contra a ordem; 

-Revolução dentro da ordem. 

A questão do golpe na América Latina como experimento do neoliberalismo           

que se estendeu ao Brasil tendo em vista o contexto imperialista, agudizando a             

questão social por não se efetivar a reforma agrária.  

Possibilidades: 

-Trabalho de base; 

- organização política: 

- educação popular; 

-aproximação dos profissionais com movimentos sociais; 

-fortalecimento de consciências revolucionárias; 

- Resistência. 

 

Eixo II: Movimentos sociais e processo de luta e resistência  

Palestrante: Fábio Campos 



-  O capitalismo destrutivo;  

- A conjuntura que não favorece a pensar a luta de classes e movimentos              

sociais; 

- A reflexão em torno das lutas identitárias que fragmentam a luta de classes; 

- Forma de controle do governo do partido dos trabalhadores; 

- A inviabilização das centrais sindicais nos processos de greve, tendo em vista             

grandes sindicatos patronais; 

- Reflexão em torno da industrialização dos complexos prisionais; 

- Apontamento sobre a desumanização que vem ocorrido com os          

encarcerados, com o distanciamento das prisões das cidades, que leva ao           

apagamento social desses indivíduos. E a única política que eles têm           

alcançado é a de encarceramento/criminal;  

- A justiça é daltônica, só enxerga branco e preto.  

 

Eixo III  

 

- É preciso superar o imaginário criado sobre o sistema carcerário; 

- Limpeza urbana; 

- O confronto direto entre moral e ética. Esse sujeito tem direitos? 

- A revista vexatória se manifesta como uma das formas de controle do Estado              

dentro dos sistemas penitenciários; 

- A situação dos detentos provisórios. 

 

DEBATE: 

 

-Reflexão sobre o método de “reeducação” presentes nos sistemas carcerários.          

Quem sou eu para reeducar? Que tipo de reeducação é essa?  

- A desresponsabilização do Estado com relação ao encarcerado, e como isso            

é “jogado” para as famílias;  

- Trabalho escravo dentro das penitenciárias;  

 



Após, as brigadas se reuniram em Grupos de Debate relacionado a este            

eixo do Caderno de Deliberações. Houve intervalo para almoço. 

 

MESA:MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 

Data: 24/07/2018 

Horário de início: 14h 

 

“É preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer”: a história do MESS 

foi, é e será escrita por muitas mãos! 

 

Eixo I: 40 anos de rearticulação do MESS: a única luta que se perde é aquela 

que se abandona. 

Palestrante: Luciana Paula (UFJF). Foi militante da ENESSO. 

 

Apontamentos: 

- Nos eventos da categoria não tem espaço para o movimento estudantil; 

- A militância política é fogo; 

- As diferenças estão cada vez mais visíveis e, contraditoriamente gera cada           

vez mais intolerância. Podemos reforçar o velho ou abrir espaço para o novo; 

- O ano de 1978 foi ano de revigorar as bases da militância nos CA.s e DA.s.                

Prisão de lideranças, exílio, morte e tortura de estudantes de Serviço Social.            

Muitos destes são autores conhecidos nossos. Durante o período ditatorial, o           

presidente do CA era indicado pelo coordenador do curso; 

- A partir de 1959 a Juventude Universitária Católica - JUC comandava o            

movimento estudantil de Serviço Social. Esse movimento prezava pela         

construção política para além da dimensão espiritual. Em 1960 a JUC se alia             

à ligas camponesas e cultura popular. Aí vem a Revolução Cubana e a Igreja              

passa a repreender o movimento; 

- Em 1962 nasce o Método BH. Leila Lima Santos e Braga formularam junto             

com as estudantes, pautada nas bases marxistas. Inspiradas nos seminários          

latino-americanos, criaram o método na PUC MG; 



- Os jovens da JUC faziam reuniões clandestinas com favelados de Belo           

Horizonte. Isso inspirou as professoras. Esses jovens compunham o CA e           

tensionaram as bases curriculares; 

- Em 1982 são divulgadas as diretrizes curriculares; 

- Na década de 1970 as entidades ABESS, CFAS E CRAS eram liberadas por             

profissionais conservadoras/modernistas. As estudantes estavam à frente. As        

assistentes sociais mais aguerridas buscam alianças com os sindicatos.         

Criaram-se sindicatos de assistentes sociais; 

- Em 1978 aconteceu o I ENESS, um ano antes do Congresso da Virada; 

- Em 1988, no 10º ENESS surge a SESSUNE; 

- Em 1993, no 15º ENESS, ocorrido em São Leopoldo, a ENESSO é criada. Em              

1991 acontece no I SNFPMESS, em Recife; 

- O MESS é formado por militantes transitórios. Por isso, o desafio é de criar              

novos quadros. A formação política para além dos espaços formais; 

- Luciana iniciou o curso em 1998. Destaca que foram necessários 10 anos            

para criar a ENESSO. Aponta o protagonismo estudantil nos debates sobre           

ética e sobre as diretrizes curriculares, na articulação com o CFESS/CRESS e            

ABEPSS; 

- O século XXI é de falta de vivência de espaços coletivos, modismo e             

individualismo. Antes o inimigo era evidente: governos de direita. Nos anos           

2000 ficamos sem reconhecer no PT como amigos ou inimigos. Há uma onda             

de desmobilização. Esse momento é de ter rigor e responsabilidade no           

MESS; 

- Cuidado com os modismos: “empoderamento”, hierarquização das opressões.        

O que unifica precisa ser mais importante do que diferencia; 

- O MESS formou profissionais comprometidos com a defesa da profissão.          

Para isso, precisamos formar comprometidas com o método crítico. A          

palestrante cita Guerra, que traz que muitos profissionais fazem uma adesão           

abstrata ao projeto ético-político; 

- O MESS é para alimentar a utopia! 

 

Eixo II: A ENESSO e a dimensão político-investigativa da profissão. 



Palestrante: Brenda Rodrigues. Discente Regional em ABEPSS. Estudante da 

UFTM. 

 

Apontamentos: 

- Movimento radical é necessário. As políticas sociais são do Estado Burguês;  

- Diretrizes curriculares da ABEPSS, voltada para nossa vida social e não para 

o mercado; 

- Qual diretriz estamos seguindo? 

- A quem serve a nossa militância? 

- Qual tem sido a contribuição da ENESSO para a categoria? 

- Permanência; não se tem políticas para permanecer; no governo Lula há uma 

ampliação dos vagas nas universidades;  “ocupem mas não permaneçam”; 

- Para quem essa universidade está se abrangendo?  

- Esvaziamento dos espaços; 

- Relação da ENESSO com os partidos políticos; 

- Somos transitórias, mas como essa história fica para ser contada? 

- Como ressoar nos prés e pós-encontros as deliberações políticas do ENESS? 

- Trabalhar anteriormente as pautas; 

- Mapear escolas parceiras, os sindicatos, as entidades; resgatar o trabalho de 

base; 

- A militância nos torna menos individualistas e a preocupação passa a ser com 

o coletivo; 

- “Força companheira! Você é muito necessária!”; 

- A militância tem que fazer bem, tem que ser alegre, tem que ter afeto!” 

 

DEBATE:  

 

- Um colega compartilha sobre a realidade da UFMT, que passou por greve 

estudantil por quase 70 dias. O MESS da UFMT está sofrendo processo 

jurídico; 

- Governo Lula e a questão macroeconômica;  



- Um apontamento sobre como termo “adolescente em conflito com a lei” é 

preferível do que “menor infrator”; 

- Desqualificação das atribuições privativas; um dos impactos da flexibilização. 

 

Após, as brigadas se reuniram em Grupos de Debate sobre a revisão do 

Caderno de Deliberações referente a este eixo. O final da noite foi completo por 

janta, reunião das regiões e, cultural com o tema festa julina. 

 

A manhã do terceiro dia foi recheada pela setorial feminista e tempo            

livre. Após o almoço, ocorreu a mesa de cultura: 

MESA DE CULTURA 

Cultura como instrumento de emancipação humana na sociedade capitalista 

 

Dia: 25/07/2018 

Horário de início: 14h 

 

Eixo I: O chicote estrala, mas esse povo não se cala 

Palestrante: Mistiço 

 

Apontamentos: 

- Mistiço traz o hip-hop; 

- O rap questionador;  

- Mesmo dentro do hip-hop existe certos posicionamentos problemáticos, pois         

mesmo que se tenha uma proposta crítica, o capitalismo tem essa contradição            

que leva a isso;  

- Há poucos debates e pouca visibilidade para a diversidade cultural; 

- Viver do rap? Foi um sonho, mas ninguém vive sem dinheiro. Com o             

amadurecimento entendeu que para vender o rap precisaria enquadrar nos          

padrões. Cita Emicida, tão criticado por aceitar ser recompensado pela Nike. 

 

Eixo II: Quem lucra com a cultura? 



Palestrante: Gustavo 

 

Apontamentos: 

- Qual cultura vendem? A cultura muitas vezes vendida nasce na periferia e a             

mídia se apropria para vender uma ideia distorcida; 

- Diferença entre a valorização do grafite e do quadro. Há preconceitos com o             

grafite; 

- O rap ostentação “pega” e mancha a cultura. Neste estilo há           

hipersexualização das meninas; 

- A pixação é um ato político. É uma marca brasileira. Caga para a             

propriedade privada. Nasceu na década de 1980. 

 

Eixo III: Slam, opressões e a poesia como instrumento de denúncia 

Palestrante: Ana Júlia Dias. Estudante de artes cênicas. Já fora discente de            

Serviço Social. 

 

Apontamentos: 

- Cultura europeia, machista, branca. A arte cumpre papel histórico de          

hegemonia; 

- Qual a cultura que a classe trabalhadora acessa? A que a Globo mostra; 

- Cultura popular é dar voz ao povo que muitas vezes é silenciado.            

Instrumento da classe para a classe; 

- O acesso à cultura é direito humano. Nossa classe não tem acesso à cultura              

por se imaginar que não compreenderemos o erudito. A classe trabalhadora           

muitas vezes trabalha 12h por dias e só tem a novela para ver à noite; 

- Reconhecer que a classe trabalhadora também pode produzir cultura; 

- A cultura chega com questões que outras formas didáticas não chegam. É            

universal; 

- A palestrante cita o autor Marcelo Braz e o livro Samba, cultura e sociedade; 

- O slam é uma forma de falar das expressões da Questão Social. Iniciou em              

Chicago. Em dezembro de 2008 veio para o Brasil. Em 2012 nasceu o II              



slam do Brasil. Atualmente, são 50 slams no Brasil, sendo 25 em São Paulo.              

Em dezembro ocorrem as finais; 

- Slam- resistência. Não conta com apoio de empresas e nem do Estado. A             

maioria são divulgados pela internet. Vem para revolucionar com a poesia; 

- “[...] eu vou parar por aqui porque cansei de falar de golpe, quero falar de               

revolução!” 

 

DEBATE: 

 

- Uma colega aponta as batalhas do rap como instrumentos de construção de            

conhecimento; 

- A cultura popular se apresenta como humanização; 

- Mistiço apresenta seu CD lançado no meio virtual. Cantou para a plenária.  

- A cultura pode ser instrumento para despertar a consciência de classe e,            

assim, chegar à revolução; 

- Entre os exemplos da cultura vendida pelo capital estão Mano Brown e            

Racionais, com muitas letras de rap machistas e as problematizações dos           

fãs sobre essa reprodução; 

- Os temas das batalhas do conhecimento travam os rappers. Viver do rap?            

Em Uberaba não; 

- A gente vê a música para dançar, mas a música é para passar mensagem.              

O rap no Brasil tem engajamento; 

- Ter cuidado com a expectativa da academia de levar o conhecimento para a             

quebrada; 

- Avanço da ENESSO no eixo de cultura. Encarar as culturais não apenas            

como festas, mas reconhecendo várias expressões culturais. 

 

Após esta mesa, as brigadas reuniram-se para o Grupo de Debate sobre            

o eixo de cultura do Caderno de Deliberações. Houve jantar, seguido de            

Setorial Sankofa e do Espaço Autogestionado em alusão ao Dia da Mulher            

Negra Latino-americana e Caribenha, comemorado neste dia. Concluindo a         



noite, às 21h iniciou o Fórum das Usuárias do Movimento Estudantil de Serviço             

Social (FUMESS). 

Na manhã do dia 26/07, após café da manhã, houve repasse das            

regiões, com apresentação das Coordenações Regionais, sendo que:  

Região I - tem coordenadores regionais; 

Região II - dois anos consecutivos que não tem Coordenadores Regionais; 

Região III - Não realizaram o ERESS, com indicativo de organizar um CORESS             

extraordinário; 

Região IV - Tem coordenadores regionais; 

Região V - Tem coordenadores regionais; 

Região VI - Tem coordenadores regionais; 

Região VII - Tem coordenadores regionais. 

Após o almoço aconteceu a setorial LGBT e a Roda de Conversa sobre             

aborto, que resultou em uma carta aprovada em plenária final. 

 

EIXO COMBATE ÀS OPRESSÕES  2

COMPOSIÇÃO DA MESA: Ketinho Oliveira – Graduando em Serviço Social          

FUNESP e Fernanda Gomes – Graduanda em Serviço Social da PUC SP            

tendo como mediadora a Graduanda Beatriz Menezes da UFTM 

Horário de início: 16h29min. 

 

Eixo I: Proibicionismo, uma proposta que deu certo ( BASTOS, Fonseca, 2012) 

O problema das drogas é um problema do capital tendo em vista que             

este se torna um meio de aprisionamento dos usuários de substâncias           

psicoativas por pessoas da classe trabalhadora e pessoas em situação de rua. 

2 RELATORIA POR AUTORIA De: Helen Cristina Ferreira da Silva 
(helencristinaferreira@hotmail.com) – Universidade Federal Tocantins e Igor de 
Oliveira Rocha (rochaigordeoliveira@gmail.com) – Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás. 



O debate sobre drogas se faz mais do que necessário dentro de uma             

conjuntura de conservadorismo e de desmonte da constituição federal         

brasileira, e em nosso código de ética do serviço social, como liberdade,            

combate às opressões, direitos humanos, processo de cuidado SUS,         

(humanização e acolhimento), e contra todas as formas de opressão e           

privatização. 

DROGAS E GENOCÍDIO; COMÉRCIO LEGAL; DROGAS E QUESTÃO 

SOCIAL; REDUÇÃO DE DANOS. 

A proibição que deu certo, pautado na hegemonia burguesa capitalista          

tendo por objetivo a proibição das drogas com forma de controle e coerção das              

classes e aos menos favorecidos e a criminalização da juventude negra e            

drogas, desta forma é importante lembrar que não podemos responsabilizar as           

comunidades pelo tráfico sendo que algumas das drogas mais acessível não           

são feita no Brasil, mas quem é criminalizado é a favela.  

(Brasil vive apartheid e culpam as drogas “Carl Hart”).  

 

EIXO II: LESBOCÍDIO 

Lesbocídio é um termo proposto para designar a violência, ódio, repúdio           

e assassinato das mulheres lésbicas, as quais estatisticamente têm sofrido          

com a pressão e preconceito dentro de uma sociedade patriarcal e           

conservadora como a brasileira. Tido como um crime de ódio os maiores            

índices de morte de mulheres lésbicas tem sido praticado pelos ex           

companheiros ou homens de seu círculo de convivência fazendo com que as            

mesmas sejam marginalizadas pela sociedade e acabam em situação de rua           

e/ou prostituição. 

Em 2016, aumentou-se em 80% o número de mortes de mulheres           

lésbicas oriundas de família conservadoras e/ou religiosas. A mercantilização         

dos corpos das mulheres tem fator preponderante neste aumento estatístico,          

pois se os corpos não forem para cuidar de suas famílias ou serem objeto              



sexual dos homens para nada servem, se não para morrer pois abandonaram            

suas principais “funções” propostas pela hegemonia burguesa.  

É necessário fazer um recorte de raça dentro da comunidade de           

mulheres lésbicas, pois as que mais sofrem são as negras tendo em vista um              

maior peso do preconceito de cor e de gênero posto a estas. 

Eu sou a próxima, realizado pela comunidade Luana Barbosa, é um           

documentário feito em 2017 que trata sobre a vida de Luana Barbosa dos Reis,              

mulher lésbica, negra, que não apresentava feminilidade que abordada pela          

polícia foi espancada e após 3 dias foi morta devido a sua opção sexual e raça.                

Este foi feito para dar voz às mulheres negras e lésbicas que todos os dias são                

violentadas e mortas devido ao preconceito. 

- Amar outra mulher é um ato de revolução para aqueles que praticam o             

preconceito contra todas as mulheres lésbicas da sociedade brasileira; 

- Leitura de um poema pela convidada; 

- Abertura para o debate entre ouvintes e os convidados da mesa palestrante,            

perguntas ou comentários devem ser feitos no tempo de 2 minutos. Foi            

realizado um bloco com 5 perguntas/comentários onde estas foram         

respondidas por ambos os convidados da mesa; 

- Recitação de alguns poemas pelos participantes dos eixos. 

Após esta mesa, o jantar foi servido e, posteriormente ainda, o eixo de             

Combate às Opressões foi revisado coletivamente pelas participantes da         

plenária. 

Às 22h, a brigada responsável pela segurança saiu com um primeiro           

grupo para a Cultural cujo tema foi Soy América Latina. 

Na manhã do dia 27 de julho de 2018, após café da manhã e tempo de                

tarefa, a mesa de formação profissional iniciou atrasada devido à resistências           

manifestadas pelo episódio da madrugada anterior. 

 

MESA DE FORMAÇÃO PROFISSONAL  



Data: 26/07/2018 

Horário: 9h30min 

 

O direcionamento ético-político e a formação profissional: as contribuições do          

MESS para uma formação crítica 

 

Eixo I: Desafios e Enfrentamentos para a formação profissional: resolução          

533/2008, ENADE e curricularização da extensão 

Palestrante: Neimy Batista da Silva- conselheira do CFESS. 

 

Apontamentos: 

- Contexto de agenda neoliberal; 

- Estágio e a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão-estágio. Requisições      

teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas; 

- Categorias do método: totalidade, contradições, mediações nas       

particularidades, entre totalidade e singularidade; 

- Refletir sobre as condições do estágio. Importância de nos apropriarmos dos           

instrumentos legais; 

- Retomar os princípios centrais do Código de Ética: liberdade, defesa dos           

direitos humanos, aprofundamento da democracia, equidade, emancipação       

humana; 

- Resolução 533/2008, que dispõe sobre a supervisão direta; e nº 582/2010. 

- É importante ter clareza das atribuições da assistente social; 

- “Não basta conhecer a realidade, é preciso intervir”, contribuir para a           

construção de um trabalho coletivo. 

 

Eixos II e III: 

A importância do pluralismo na formação em Serviço Social e o direcionamento            

ético-político da categoria; 

“Ou as estudantes se identificam com o destino do seu povo, com ele sofrendo              

na mesma luta, ou se dissociam do seu povo”: as contribuições da militância no              

MESS para a formação profissional. 



Palestrante:Tales Willyan Fornazier Moreira. Assistente Social, mestrando e        

militante da ENESSO. 

 

Apontamentos: 

- Saúda a militância. Esse encontro é determinante para o rumo da ENESSO; 

- Cita Clarissa Guimarães, que esteve na gestão 2005-2006. Responsabilidade         

histórica para a direção coletiva; 

- O MESS é um movimento estudantil de base transitória. Tem limites políticos,            

organizativos e financeiros; 

- Carregamos prejuízos de um ano sem ENESS. Temos responsabilidade         

coletiva na entidade; 

- MESS é um germe revolucionário em potencial. É espaço de formação           

política para todas as entidades da categoria; 

- A formação apenas na sala de aula não dá conta;  

- Este é um ano de comemoração, mas também de desafios. É preciso olhar             

para trás para construir o futuro. Temos um legado crítico: anti-imperialista,           

anti-LGBTfóbico, anticapitalista, anti-racista; 

- O contexto societário é de disputa. Basta lembrar do movimento Serviço           

Social libertário; 

- O que torna o Serviço Social uma profissão não é um saber, mas a              

intervenção na divisão social e técnica do trabalho; 

- O pluralismo surgiu no Código de Ética de 1993. A relação de pluralidade             

existe desde o início da profissão. Nada é em absoluto. O Serviço Social se              

profissionalizou na ruptura com as protoformas; 

- atuação polarizada entre interesses do capital e do trabalho. Salto ontológico           

para a luta anti-capitalista, anti-imperialista e socialista;  

- Cita Joaquina Barata sobre três dimensões do Serviço Social: produção de           

conhecimento, político-organizativa e político-legal; 

- O MESS não pode ser descolado da conjuntura. A não-adesão ao MESS se             

dá pela não-identidade. Qual formação que tenho? 

- Para além da militância, o MESS exige formação teórica e debates que não             

tem-se na universidade; 



- O perfil das estudantes de Serviço Social é o perfil das usuárias que             

atendemos; 

- O projeto de formação não é somente projeto de inserção técnica, mas de             

formação para a vida social; 

- Práxis política, materialização do projeto-profissional; 

- Segundo Coutinho, “negar o pluralismo pode levar ao despotismo”. Mesmo          

com o pluralismo, há uma hegemonia. Ou seja, uma vontade coletiva           

soberana. Hegemonia é uma possibilidade de imprimir direção; 

- Aproveitar as diversidades. Mesmo no mesmo campo, há divergências entre          

os sujeitos. Afinal, trazemos elementos de nossa formação individual; 

- O debate sobre pluralismo deve ser fraterno, respeitoso, mas não podemos           

deixar de nos posicionar; 

- Não existe harmonia na sociedade de classes. Segundo Coutinho, é “A partir            

do contato com o diferente podemos firmar nossas verdades”; 

- Ele cita Lênin, ao dizer que para chegar no comunismo é necessário o             

conhecimento acumulado a partir da velha sociedade; 

- Alteridade: a gente respeita o que é diferente. Considerando o que a gente             

construiu;  

- Tolerância: postura superior, de quem precisa ser auto-suficiente para tolerar          

o outro; 

- Assumir as responsabilidades pela nossa adesão ética; 

- Espírito de abertura para o debate. Cair no relativismo é chegar na            

pós-modernidade; 

- Cita Valéria Fortes: ter parâmetro analítico sem negar que não se pode ter             

uma ideia única; 

- O pluralismo traz articulações estratégicas em alguns momentos; 

 

DEBATE: 

 

- Racismo está presente na formação profissional; 

- Adoecimento e destruição da classe; 



- Precisamos ter ciência do que a ENESSO defende. A universidade não está            

alienada dos processos societários. Contudo, manter o debate classista no          

combate às opressões. 

- O debate fragmentado é contra senso com a ENESSO.  

- Nascer negro, pobre e periférico não significa nascer com consciência de           

classe; 

- Insistir em novas relações para construir a contra-hegemonia.  

- A opressão reproduzida é sem consciência. Por isso, fujamos da          

culpabilização! Isso é contradição.  

- A construção coletiva deve vir e envolver as bases. 

- O conjunto CFESS/CRESS está lançando campanha contra o preconceito.  

 

A mesa da tarde foi cancelada para que a plenária pudesse debater o             

que fazer relacionado à madrugada anterior, quando o retorno da cultural foi            

marcado por episódios de preconceito e racismo. Entre os debates, foi           

apontado: 

- Não adianta debater racismo sem os brancos estarem junto; 

- Desgaste mental das companheiras envolvidas direta ou indiretamente; 

- Reconhecimento do depoimento das companheiras, sem desmerecer a dor         

da outra; 

- Há uma construção social que materializa o racismo; 

- A disciplina de gênero, classe e raça está incluída como obrigatória em            

poucos currículos; 

- Como pensar em uma campanha da ENESSO nesse sentido? 

- Decisão de manifestação pública durante o jantar e no decorrer do ano, com             

uma campanha anti-racista. Vidas pretas importam! Racistas não passarão! 

 

Após a janta, com jogral houve a divulgação do encaminhamento da           

plenária sobre a campanha anti-racista. 

 

O TRANSMESS aconteceu nesta noite, com a presença de uma          

convidada, a Estela. 



A manhã do dia 28 de julho de 2018 foi de apresentação das chapas              

inscritas para Coordenação Nacional e Discentes Nacionais em ABEPSS.         

Houve tempo para apresentação das chapas e debate. 

 

No período da tarde, após o almoço ocorreu a votação por escolas.  

 

A gestão “Quando resistir faz parte da estrada, é tudo ou nada!”,            

composta pelas estudantes Andreza Cândida de Souza (UFG- RIV), Brenda          

Soares Rodrigues (UFTM- RV), Cleyton Jefferson das Neves Ventura (UNIRIO-          

RV), Lais Helena da Silva (UNESP- RVII), Letícia Maria Pereira (UNISINOS-           

RVI), Maysa Cristina Resende de Freitas (UFTM- RV), Sara Ribeiro (UFG-           

RIV), Wellington Monteiro Ferreira (UFPA- RI) e Willy Cardoso Sousa (UFT -            

RIV). foi eleita por ampla maioria. Bem como, a gestão “Por uma educação de              

qualidade é tempo de resistir!” de discentes nacionais em ABEPSS, composta           

por Jaqueline Franco (PUCPR- RVI) e Ana Carla da Costa (UFTM- RV). 

Após, houve deliberações das Escolas Sedes dos próximos eventos         

nacionais: Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social (XL ENESS)          

2019 ficou na região VI, a ser sediado pelas escolas de Serviço Social de              

Curitiba (UNIBRASIL, FATEC e PUCPR); Conselho Nacional de Entidades         

Estudantis de Serviço Social 2019 (CONESS), decidido por votação das          

escolas entre UFPA e UFMT, sendo deliberado UFMT como sede;          

Planejamento Estratégico Nacional (PEN) 2018 a ser sediado pela UNIRIO;          

Seminário Nacional de Formação Profissional e MESS, em 2019, a ser sediado            

pela UFF. 

A noite foi de plenária, com aprovação dos eixos do Caderno de            

Deliberações revisados durante o encontro, além da aprovação das cartas e           

moções. O final da noite foi de Cultural, com o tema Favela do SeSo.  

  

AVALIAÇÃO FINAL DO ENCONTRO 

Data: 29/07/18 

 



Escolas presentes: UFTM; UNESP – Franca; UFF – Rio das Ostras;           

UFG; FAMA/UNIESP/Universidade Brasil; UFES; PUC – SP; PUC – Campinas;          

UFMT. 

 

UNESP – FRANCA 

Que bom: Realização do evento, eleição de Coordenação Nacional,         

participação de escolas, boa estrutura física, funcionalidade das brigadas, boa          

alimentação. 

Que pena: Atraso de início das mesas, consequentemente, atraso dos          

GD’s ou não realização dos mesmos; atividades simultâneas (setorial LGBT e           

Roda de Conversa sobre aborto); alimentação sendo articulada com         

movimentos sociais agrários (assentamentos e acampamentos);      

questionamento de por que as pessoas não se sentem representadas nos           

espaços; culturais com viés cultural e político regional, se discute sobre           

combate às opressões, mas se reproduziram preconceitos/opressões nos        

diversos espaços, principalmente na cultural; crítica a falas deslegitimando         

músicas de aspectos culturais regionais; formato das culturais e espaço para           

discutir sobre as mesmas, culturalzinha, espaços diversos (temáticas),        

identificação da comissão de acolhimento, espaço geográfico (alojamento e         

cultura ). 

Que tal: Repensar sobre a estruturação dos espaços, hierarquia, discutir          

o que é cultura, repensar na participação dos militantes, repensar na           

estruturação do ENESSinho e autonomia das crianças e respeitando a          

diversidade de gerações, metodologia CEEU. 

  

PUC – SP 

Que bom: Estrutura, realização do encontro, alimentação, realização de         

debates já pensados em encontros anteriores, realização das culturais em local           

separado do alojamento, brigadas e suas estruturações. 

Que pena: Construção do ENESS SP de forma coletiva, ao mudar de             

local a construção se deu de forma diferente, centralização da construção do            

ENESS, ENESS SP organizava uma alimentação agroecológica o que não foi           



efetiva no ENESS Triângulo, sem espaços para conhecer o espaço sede do            

Encontro, desinformação sobre a estrutura e organização da realidade local,          

cultural trazendo a cultura local/regional, não contemplação do espaço da          

culturalzinha no mesmo local da cultural pelas mães, não participação de           

estudantes trabalhadores devido a quantidade de dias. 

Que tal: Repensar no formato do ENESSinho, estruturar a programação          

do ENESSinho de acordo com a programação do ENESS de forma lúdica,            

culturalzinha ser um espaço diferente da cultual, presença de homens nos           

cuidados das crianças do ENESSinho, repensar na organização e efetivação          

dos espaços do Encontro, repensar na metodologia da revisão do Caderno de            

Deliberações, repensar na quantidade de dias, escolas fomentarem e         

executarem politicas financeiras como apoio por escola para a construção do           

ENESS, discutir de forma política acerca da maternidade, repensar na          

organização dos encontro, discutir redução de danos com os militantes, rever o            

espaço do FUMESS e TRANSMESS, realizar mais debates sobre, gênero,          

raça-etnia e sexualidade com participação de todas e todos independente de           

gênero, raça-etnia e sexualidade, repensar na organização da ENESSO. 

  

UFES 

Que bom: Organização do encontro em 2 meses, GD’s, estruturação          

das mesas, alimentação, brigadas funcionando ainda que tenham tido algumas          

particularidades, retomada do Método Josué de Castro. 

Que pena: 

Que tal: Repensar nas metodologias de atividades nos encontros e          

execução das mesmas levando em consideração no tempo de execução e           

participação maior de militantes, repensar nos espaços no sentido de buscar           

formas de obter maior participação de militantes, realização da autocrítica pela           

escola sede sobre alguns erros apontados pela plenária levando em          

consideração o processo de construção do XL ENESS assim como autocrítica           

dos estudantes que participaram do encontro e suas contribuições para a           

efetivação das atividades segundo a programação. 

  



UFSC 

Que bom: Bom diálogo entre os estudantes e a CO, alimentação. 

Que pena: Apresentação rápida da metodologia das brigadas e do          

próprio encontro, pouco tempo para GD’s, falta do trabalho nas bases sobre o             

caderno de Deliberações, atrasos para os espaços. 

Que tal: 

  

FAMA/UNIESP/Universidade Brasil 

Que bom: Conseguiram vir para o encontro, importância do espaço para           

as estudantes presentes no Encontro em contato com outros estudantes,          

reconhecimento da coragem em construir o evento em 2 meses, alimentação. 

Que pena: 

Que tal: Repensar no ENESSinho e na articulação lúdica com os eixos            

da ENESSO, que as escolas realizem os trabalhos de base sobre o Caderno             

de Deliberações. 

UFG 

Que bom: Houve a eleição da CN, alimentação, realização do evento,           

nomes de palestrantes das mesas, estrutura, contribuição do espaço para a           

formação política crítica de estudantes em especial aos primeiro encontristas. 

Que pena: Cumprimento da programação, ausência de se sentirem         

representados pelos estudantes. 

Que tal: Repensar os espaços no que diz respeito às metodologias,           

culturais próximas ao alojamento e não no mesmo espaço do mesmo, repasse            

dos estudantes que participaram do Encontro às escolas, rever a ausência de            

participação dos espaços nos encontros por parte da CO por questões da            

sobrecarga de tarefas para a mesma, repensar no início da programação nos            

dias após cultural (experiência do ERESS RIV). 

  

PUC – MINAS 

Que bom: Importância de estarem presentes neste espaço, contribuição         

da organização do encontro para a formação do militante, encontro produtivo,           



importância dos GD’s, reconhecimento na construção da Executiva por parte          

de todos e todas estudantes, acolhimento por parte da CO. 

Que pena: 

Que tal: Realização do pós-ENESS nas escolas. 

  

UFF – Campos 

Que bom: CO consegui realizar o encontro em 2 meses. 

Que pena: 

Que tal: 

  

UFT 

Que bom: garantia de questões básicas para o encontro. 

Que pena: 

Que tal: Metodologia dos encontros cabe ao CONESS e não a CO da             

escola sede, cultural deve ser repensada enquanto ENESSO, realização de          

autocrítica por parte das escolas. 

  

UFF – Rio das Ostras 

Que bom: Processo de avaliação do encontro também composto por          

autocrítica das escolas, reconhecimento da coragem da escola sede e pegar o            

encontro em 2 meses, parabenização da PUC – SP na organização do ENESS,             

ainda que tenham sofrido diversos desafios para o mesmo, alimentação,          

funcionamento das brigadas em comparação aos encontros anteriores. 

Que pena: Dificuldade de articulação dos estudantes se colocarem para          

realização de tarefas como relatoria dos espaços. 

Que tal: Que seja levado para o CONESS a discussão sobre a            

reorganização de metodologias de encontros, que os estudantes entendam as          

brigadas como espaços fundamentais para a execução e funcionalidade dos          

encontros, necessidade de pré encontros como forma de trabalhar a base para            

os encontros, que a ENESSO oriente as escolas sobre a funcionalidade dos            

encontros, considerando os CA’s como entidades representativas que possuem         

esse papel em especial. 



  

UFTM 

Alimentação: deliberação do CONESS não respeitada. Uberaba é um         

município dominado pelo agronegócio, um município de enfrentamento por         

parte de movimentos sociais, sendo uma cidade que possui um número           

considerável de assentamentos e acampamentos. 

Cultural: a CO tentou trazer as temáticas de acordo com a realidade            

local (Festa Julina e FavelaSSo) e Internacional (America Latina) 

ENESSinho: a programação foi construída por uma mãe que não          

participou efetivamente do encontro por ser trabalhadora, contudo a CO não           

possuía condições de estar acompanhando as brigadas na execução da          

programação. Crítica à determinação social de que são as mulheres, em           

especial as mães presentes nos encontros, a responsabilidade de estarem          

cuidando do ENESSinho. 

Parabenizar as escolas que conseguiram vir, entendendo a realidade         

conjuntural nacional, a dificuldade de articulação com as universidades,         

número reduzido de escolas que conseguiram vir por transportes da própria           

universidade. 

Parabenizar a PUC SP pela coragem. 

Parabenizar a UFTM pela coragem. 

Processo de transição de comunicação entendendo a metodologia        

utilizada pela antiga escola sede e a da atual escola sede. 

 

Repasse de finanças: 160,00 lucro 

 

Algumas justificativas apontadas pela C.O.: 

- Não foi possível viabilizar no prazo de 1 mês e 15 dias, os assentamentos não               

possuem produção suficiente para comercializar; 

- A escola sede organizou a programação construindo 3 culturais com temáticas           

voltadas para a cultura local e regional; 

- Primeira proposta sobre ter o ENESSinho paralelo às culturais, merece          

amadurecimento pela própria Executiva; 



- Não havia possibilidade de construir o espaço das culturais dentro do           

alojamento, por questões: impedimentos legais, respeito ao espaço de         

descanso; 

- Ao final da carta as sugestões serão salientadas como acúmulo para           

Executiva; 

- Qualitativo os apontamentos no momento da avaliação do encontro, contudo          

algumas demandas poderão ser sanadas com o decorrer do tempo histórico da            

executiva; 

- Reforçar a importâncias dos pós encontros nas escolas; 

- Enquanto CO devido à sobrecarga de tarefas, não conseguimos pensar numa           

metodologia específica para relatorias, contudo durante a realização do         

Encontro foi possível essa organização levando em consideração a ausência          

de uma metodologia prevista no estatuto e caderno de deliberação da           

ENESSO. 

 

DOCUMENTOS APROVADOS EM PLENÁRIA: 

 

 

MANIFESTO PELA VIDA DAS MULHERES, PELA      

DESCRIMINALIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DO ABORTO! 

 

A sociedade patriarcal nasce em conjunto com a propriedade privada e           

com a divisão sexual do trabalho, caracterizando papéis sociais às mulheres,           

aos homens e à família que atravessam a história até hoje. Na sociedade             

capitalista nós mulheres temos a tarefa reprodutiva, ou seja, de reproduzir e            

fazer a manutenção da força de trabalho. A classe dominante se apropriou            

destas antigas dominações para estruturar sua exploração sobre a classe          

trabalhadora, por meio da tríade racismo-patriarcado-capitalismo. Neste       

cenário nós mulheres não temos o direito de controle sobre nossos próprios            

corpos, por isso somos submetidas a diversas violências cotidianas, como por           

exemplo o não acesso ao aborto legal, gratuito e seguro. 



O aborto é uma prática comum entre as mulheres brasileiras de todas as             

realidades sociais, uma em cada cinco já a realizou, sejam elas jovens ou             

adultas, solteiras ou casadas, religiosas ou não, com filhos ou não, mesmo            

sendo um procedimento ilegal no país, tendo como conseqüência a prática           

clandestina e insegura. Em razão dessa realidade, mais de um milhão das            

mulheres brasileiras sofrem as conseqüências de um aborto inseguro.         

Mulheres negras, provenientes de um setor mais pauperizado da classe          

trabalhadora, têm duas vezes e meia mais chances de morrer durante um            

aborto do que mulheres brancas. Aquelas que têm condições econômicas          

realizam seus abortos em clínicas com boas condições de higiene e tecnologia            

apropriada, enquanto as mulheres trabalhadoras, pobres e negras, precisam         

enfrentar clínicas em péssimas condições ou realizar abortos de forma          

inapropriada por conta própria. São essas mulheres que, além de serem           

abandonadas pelo Estado, ainda sofrem violência e discriminação quando         

buscam ajuda em espaços de saúde ou morrem por não conseguirem           

atendimento diante das complicações, submetidas também a moral        

conservadora que as julgam e reprimem. Além disso, segundo o IBGE o índice             

de aborto provocado das mulheres negras é de 3,5%, o dobro do percentual             

entre as brancas, que é de 1,7%. 

Nesse sentido, a descriminalização do aborto é urgente, trata-se de uma           

questão de saúde pública, de garantir o direito à vida e à saúde das mulheres               

cis e homens trans. Essa luta deve ser aliada a um novo projeto societário              

contra o racismo e o patriarcado, atrelada à luta pela legalização do aborto. O              

conjunto CFESS-CRESS, enquanto representação da categoria de Serviço        

Social, defende que a legalização do aborto deve ser compreendida como           

função social e, portanto, o Estado deve prover todas as condições para que             

que essas pessoas decidam se querem ou não gestar e quando querem. E             

para aquelas que desejam ser devem ser asseguradas condições econômicas          

e sociais através de políticas públicas universais que garantam a assistência à            

gestação e ao parto, assim como aos cuidados necessários para o           

desenvolvimento pleno de uma criança (alimentação, saúde, educação, entre         

outros). 



Portanto, a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social         

(ENESSO) defende a descriminalização e a legalização do aborto, através de           

atividades nas bases, na construção de encontros, fóruns, frentes e          

fomentando debates em todos os espaços sócio-ocupacionais que estamos         

inseridas. Ressaltamos ainda, que é de extrema importância que esse debate           

seja pauta de todos os encontros nacionais, regionais e locais realizados. Nos            

dias 3 e 6 de agosto de 2018, acontecerá em Brasília a audiência pública sobre               

a legalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, então convidamos todas           

e todos a acompanharem esse debate e a se mobilizarem para com essa luta. 

EDUCAÇÃO SEXUAL PARA ESCOLHER, 

CONTRACEPÇÃO PARA PREVENIR, 

ABORTO LEGAL PARA NÃO MORRER, 

É PELA VIDA DAS MULHERES! 

Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social 

28 de julho de 2018, Uberaba – MG 

 

MOÇÃO PELA REVOGAÇÃO DO CÓDIGO DISCIPLINAR DISCENTE DA        

UFSM 

 
Nós, estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, nos últimos          

meses enfrentamos as tentativas de aprovação do Código Disciplinar Discente          

(CDD) por parte do Conselho Superior Universitário (CONSU) e do reitor Paulo            

Afonso Burmann. O código, construído de forma verticalizada sem a          

participação da categoria estudantil, vem sendo imposto às e aos estudantes           

de forma arbitrária e repressiva pela reitoria após o período de ocupações dos             

prédios da UFSM contra a PEC 55. De modo geral, o código disciplinar             

intenciona silenciar, punir e criminalizar quaisquer formas de organização e de           

mobilização estudantil, de atividades de lazer dentro dos espaços da          

universidade  e de construção crítica do pensamento. 

Compreendemos que um código disciplinar que nasce do autoritarismo,         

do interesse reacionário e do isolamento das e dos estudantes é uma tragédia             

anunciada, não podendo haver bons frutos de tal resolução apoiada por alas            



questionáveis da UFSM. A reitoria mostrou-se, novamente, fechada às         

necessidades das e dos discentes e aos problemas estruturais decorrentes de           

uma sociedade desigual e, por isso, opressora. Denunciamos o caráter          

oportunista da reitoria e do CONSU ao se apropriarem de pautas dos            

movimentos sociais para justificar o CDD, a exemplo da necessidade de           

combater as manifestações nazi-fascistas no ano passado e dos casos de           

assédio sexual dentro da universidade. Lembramos que, ao mesmo tempo em           

que se utiliza desses casos para garantir a aprovação do código, a reitoria não              

menciona que fez uso de pedido de reintegração de posse contra as e os              

estudantes que ocuparam a reitoria denunciando as manifestações        

nazi-fascistas e cobrando um posicionamento efetivo do reitor para         

identificação e punição dos agressores. Tampouco menciona seu descaso ao          

não elaborar medidas preventivas para combater manifestações racistas,        

misóginas e LGBTfóbicas. 

A deliberação das e dos estudantes de barrar o Código Disciplinar foi            

legitimada a partir de Assembleias Gerais Estudantis e Assembleias no curso           

de Serviço Social e no Centro de Ciências Sociais e Humanas. Essa última             

inclusive contou com número surpreendentemente expressivo de estudantes,        

em comparação às Assembleias Gerais anteriores, em decorrência da         

gravidade do CDD, o que evidencia que o movimento vem crescendo           

consideravelmente. Nos dias 4 e 6 de julho a votação e, consequentemente, a             

aprovação do Código Disciplinar Discente foi barrada através da mobilização          

estudantil que ocupou e manifestou-se no espaço do Conselho Superior          

Universitário.  

Ainda no dia 6 de julho, o reitor Paulo Afonso Burmann lançou na página              

do gabinete da reitoria um vídeo em que acusa o movimento estudantil de             

mantê-lo em cárcere privado, por ter barrado e ocupado os espaços da reitoria,             

como forma de criminalizar e deslegitimar o movimento, tentando fazer com           

que a comunidade acadêmica se posicionasse contra as mobilizações         

estudantis. Importante destacar que nesse dia, por ordens da reitoria, os           

profissionais de segurança trancaram as portas de acesso ao prédio,          



impedindo a entrada e a saída das pessoas desse local, além de filmar e              

fotografar as e os estudantes que participavam da mobilização. 

No dia 12 de julho foi convocado novamente o Conselho Superior           

Universitário e o Código Disciplinar Discente foi então aprovado. Para          

conseguir tal feito, além de convocar o CONSU no final do semestre, quando a              

maioria da comunidade estudantil está atarefada com seus trabalhos e provas           

para entrar em férias, o reitor convocou grande aparato policial para impedir a             

entrada das e dos estudantes na reitoria, policiais esses que intimidaram           

estudantes ao questionarem se estavam presentes nas mobilizações        

anteriores. 

Nesse sentido, repudiamos as ações autoritárias da reitoria e         

defendemos que somente com a luta das e dos estudantes, algo temido pela             

reitoria, é possível revogar o Código Disciplinar. 

 
PELA REVOGAÇÃO IMEDIATA DO CÓDIGO DISCIPLINAR 

DISCENTE! 

POR UMA UNIVERSIDADE POPULAR! 

CARTA ACERCA DA CRIAÇÃO DO EIXO DE MEIO AMBIENTE 

 

Percebendo as várias agressões ao meio ambiente consequentes da         

exploração capitalista, entendemos a necessidade acerca deste tema. A         

temática de meio ambiente aparece no eixo de conjuntura.  

Entretanto, o debate realizado no contexto junto a outro eixo não           

contempla a realidade de muitas regiões, devido à natureza rasa das           

discussões a quais se fazem presentes apenas em momentos no qual a            

temática entra em evidência por catástrofes. 

Essa problemática tem como ponto principal o extermínio das         

populações quilombolas, ribeirinhas e indígenas devido aos conflitos de terra,          

instalação de usinas além de grandes projetos que envolvem a Amazônia Legal            

e toda a Biodiversidade Brasileira.  

Diante dessa realidade, o debate não é fomentado de acordo com o que             

foi exposto, assim, surge como proposta inserir de maneira efetiva o eixo meio             



ambiente. Entendemos que este não pode ser esquecido, por invisibilizar a vida            

amazônica.  


