
 

Carta de apresentação 

Coordenação Região V da ENESSO 

Gestão 2018/2019 - “Em tempos de tudo ou nada: resistir e lutar!” 

 

 

A gestão 2018/2019  “Em tempos de tudo ou nada: resistir e lutar!” da 

coordenação regional pela região V (Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) da 

Executiva Nacional de estudantes de Serviço  Social (ENESSO) acredita e aponta 

novamente na construção da luta em conjunto articulada com as outras entidades do 

movimento estudantil da categoria profissional e de movimentos sociais a fim de 

fortalecer o projeto de sociedade e de profissão que defendemos, um novo projeto 

societário, anticapitalista e livre de opressões.  

O Brasil enquanto periferia do capital mundial tem o seu processo de exploração 

intensificado por forças exteriores, como o próprio imperialismo. O processo de 

construção da democracia burguesa e da consolidação da classe trabalhadora, tanto 

operária quanto do campo, foram tratoradas e importadas pelos próprios países de 

capitalismo central, como resposta dos grupos dominantes - na intensificação do 

acirramento de classes - há repressão ostensiva e intimidação da classe trabalhadora 

em um cenário de fragmentação e apropriação capitalista das formas de opressões no 

contexto de sociabilidade burguesa para o fortalecimento da produção e reprodução do 

capital. 

Nosso país sofre expressões pontuais endêmicas na sociedade como a 

estruturação do racismo, machismo e a exploração de classe. Nesse sentido, o debate 

acerca das formas de opressão deve partir de uma perspectiva classista referenciada 

no Projeto Ético Político do Serviço Social. Apontamos a importância da ampliação do 

debate articulado com movimentos sociais e populares em torno da interseccionalidade 

classe-gênero-raça-etnia-sexualidade, na perspectiva de apreender elementos 

fundamentais para pensarmos e traçarmos enfrentamentos ao combate às opressões. 

Assim, lutando pelo fim do capitalismo, racismo, patriarcado, machismo, LGBTfobia, 

intolerância religiosa, xenofobia, questão da deficiência e formas de opressão. Posto tal, 

observamos como única maneira de emancipação dos setores oprimidos, com suas 

particularidades, a luta conjunta pela emancipação humana. 

Diante da conjuntura de ascensão do projeto neoliberal, que se dispõe cada vez 

mais ultraconservador e fascista, os direitos sociais - conquistados a partir de lutas da 

classe trabalhadora - vêm sofrendo ataques constantes, e só podem ser apreendidos 

em sua essência se relacionados com a dinâmica atual do capital. Portanto, nos 

colocamos contra a emenda constitucional 95/2016, a flexibilização das leis trabalhistas, 

a proposta de contrareforma da previdência, a flexibilização das leis ambientais, a 



 

censura nas escolas, a perseguição e violência aos movimentos sociais da esquerda, 

as retirada de direitos proveniente do governo Bolsonaro e o domínio das bancadas 

ultraconservadoras e reacionárias nas casas legislativas (Bancada evangélica, 

armamentista e latifundiária), o golpe de estado na Venezuela e o governo Bolsonaro.  

Os ataques da classe burguesa em domínio tão intenso dos aparelhos do Estado 

não podem ser definidos de outra forma além de um mergulho na barbárie fazendo com 

que precisemos refletir acerca da atuação de nossa profissão neste cenário, que se 

revela distinto de várias formas daquele em estamos acostumados desde o período de 

redemocratização. Nos últimos anos podemos perceber o aprofundamento do processo 

de privatização do Estado e o sucateamento das políticas públicas, e consequentemente 

a educação e as IES, ocasionando o crescimento do mercado privado de educação e 

principalmente do Ensino à distância. Enquanto estudantes de Serviço Social, 

defendemos uma educação emancipadora, que não é possível dentro do modelo de 

produção capitalista. 

Em tempos de intensificação das políticas neoliberais e ultraconservadoras, o 

debate acerca da formação profissional em Serviço Social é imprescindível, levando em 

consideração que a profissão sofre diretamente com os reflexos da atual conjuntura.  

Portanto, temos a perspectiva de construir um movimento estudantil combativo, 

classista e autônomo, para isso apontamos para o fortalecimento da ENESSO a fim de 

garantir este direcionamento. Há também a necessidade constante de atuação contra 

os processos de burocratização, aparelhamento e cooptação das entidades e lutas 

estudantis por parte de alguns setores e partidos políticos, na perspectiva da construção 

do movimento estudantil pela base. 

Desta forma, reafirmamos o nosso compromisso com as lutas da classe 

trabalhadora, para construir o MESS em unidade com os movimentos sociais e com os 

órgãos profissionais de nossa categoria, de acordo com seu direcionamento crítico. 

Entendemos também a necessidade da presença da ENESSO nas entidades de base, 

nos Centros e Diretórios Acadêmicos, e de ampliar a participação estudantil nos 

processos de luta por meio destas mediações.  

Entendemos que a ENESSO, o conjunto CFESS/CRESS e a ABEPSS devem 

pensar estratégias em conjunto, visando a ocupação dos espaços, ampliando a disputa 

política de formação profissional em defesa das diretrizes da categoria, se vendo 

necessária a compreensão da realidade nas esferas que se encontram nesses campos 

e suas particularidades. Defendemos a articulação constante com as entidades 

representativas da categoria, afim da defesa da formação profissional, do Código de 

Ética e do projeto ético-político hegemônico da profissão.  



 

Nesse sentido, a gestão foi eleita e empossada no 40º ERESS (Encontro 

Regional de Estudantes de Serviço Social) que ocorreu em Seropédica na UFRRJ 

(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2018, 

sendo composta por estudantes de diversas escolas (públicas e privada) pois 

entendemos a importância e a diversidade existente nos três estados e a necessidade 

de compreensão de cada realidade, assim como entendemos que é importante que 

essas diferentes realidades sejam representadas nos espaços deliberativos e nas 

gestões de coordenação regional. Informamos que esta gestão pode ser contactada 

pelo e-mail: enessoregiaov@gmail.com.  

 

São componentes da gestão: 

 

Amanda Rodrigues  

Escola: UFRJ - Rio de Janeiro/RJ 

Pasta: Comunicação/ Movimento Estudantil  

 

Francislaine Alves Nogueira de Almeida  

Escola: UFES - Vitória/ ES  

Pasta: Secretaria 

 

Gabriel Augusto  

Escola: UFF Niterói/RJ 

Pasta: Cultura  

 

Igor Medeiros Rocha  

Escola: UNIMONTES - Montes Claros/MG 

Pasta: Comunicação 

 

Lucas Brandão  

Escola: UFF RO - Rio das Ostras/RJ 

Pasta: Combate às opressões  

 

Letícia Fernanda Alves Silva  

Escola: UFTM - Uberaba/MG 

Pasta: Formação profissional 
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Matheus Rosetti  

Escola: UFES - Vitória/ES 

Pasta: Secretaria 

 

Nahiamy Ferraz  

Escola: PUC MG - Belo Horizonte/MG 

Pasta: Secretaria/ Movimento Estudantil  

 

Tayna Fagundes  

Escola: UFF Campos - Campos dos Goytacazes/RJ 

Pasta: Finanças 

PROGRAMA DE GESTÃO 

Combate às opressões  

● Garantir nos encontros da ENESSO a realização dos espaços das setoriais 

acompanhado do debate crítico;  

● Posicionamento contra todo tipo de trote, entendendo como atos que 

reproduzem opressões;  

● Apoio ao movimento da luta antimanicomial em defesa da desinstitucionalização 

e de uma política mental emancipadora;  

● Incentivar uma campanha com a colaboração das regiões e das Setoriais para 

dar centralidade ao debate sobre raça, etnia, gênero e diversidade sexual;  

Movimento Estudantil 

● Retomar o mapeamento das escolas e das entidades de Serviço Social 

regionalmente;  

● Acompanhar as novas representações da Executiva no processo de transição 

de gestão a nível regional;  

● Mobilizar e participar da construção de campanhas, atos, marchas e espaços de 

discussão dos movimentos sociais anticapitalistas e da organização da classe 

trabalhadora estigmatizados e oprimidos da sociedade;  

● Fomentar o debate sobre gênero, diversidade sexual, questão étnico racial, 

pessoas com deficiência, questão ambiental, agrária, urbana, agroecológico, 

antiespecismo, xenofobia, religião, descriminalização das drogas e saúde 

mental, compreendendo a particularidade de cada movimento;  

● Construção da Frente Regional Contra a Privatização da Saúde.  



 

 

Formação Profissional  

● Fazer a defesa de uma educação de acesso universal, de qualidade, pública, 

presencial, laica e com condições de permanência, tendo em vista que o acesso 

não garante a permanência. 

● Buscar garantir o debate e o fortalecimento das diretrizes curriculares da 

ABEPSS 1996. 

● Devemos buscar fortalecer a articulação de todas as categorias que envolvem a 

profissão, não é de hoje que essa relação é estabelecida, tendo em vista, que 

participaram em conjunto de campanhas, fazendo uma crítica a mercantilização 

da educação, por exemplo. 

● Busca do fortalecimento e a efetivação do debate acerca do Estágio, entendendo 

que o Fórum de Estágio Supervisionado seja um espaço que contribui 

exponencialmente para esse fortalecimento. 

● Fomentar a participação da categoria de estudantes de Serviço Social para que 

participem dos debates e eventos que envolvem a formação profissional 

Universidade e Educação  

● Acumular sobre a temática do plano nacional de assistência estudantil e seus 

rebatimentos na permanência e saúde mental das estudantes;  

● Fomentar o debate da educação inclusiva nos espaços da universidade;  

● Debater sobre o processo de mercantilização da educação;  

● Debater de forma qualitativa a discussão acerca da modalidade EAD; 

bacharelado interdisciplinar; estágio em extensão; curso de extensão que 

certifica bacharéis; exame de proficiência, utilizando também Plano de Lutas 

CFESS/CRESS, ABEPSS.  

Cultura  

● Incentivar a discussão acerca de culturas marginalizadas, como vissungo, 

congado, funk, rap, congo, pichação, a diáspora africana e cultura indígena;  

● Pautar o debate antirracista, fomentando e valorizando a pauta da cultura afro-

brasileira;  

●  Compreender as manifestações culturais como um instrumento histórico de 

resistência da classe trabalhadora e que traz expressões da luta de classes;  

● Propiciar a socialização das culturas regionais, ampliando a concepção de 

cultura para além das festas. Estimular a valorização da cultura nos eventos do 

MESS.  


