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Resumo: A presente Iniciação Cientifica tem como proposta, discutir o significado 
da militância política no processo de formação profissional em Serviço Social e 
destacar a sua importância no que se refere ao compromisso com o Projeto Ético-
Político hegemônico na profissão, portanto o estudo será realizado com discentes 
do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Triangulo Mineiro. 
 

1. Introdução 

O movimento estudantil do Serviço Social/MESS, atrelado aos órgãos 

representativos da categoria de Serviço Social (como: Conselho Federal de Serviço 

Social/CFESS; Conselhos Regionais de Serviço Social/ CRESS; Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social/ABEPSS; e Executiva Nacional 

de Estudantes de Serviço Social/ENESSO), historicamente, tem materializado um 

engajamento político que tem fortalecido a profissão em suas diferentes instâncias e 

contribuído para uma formação crítica, reflexiva e propositiva na reafirmação da 

defesa da educação pública, laica e de qualidade.  

O projeto ético-político da profissão, de acordo com Paulo Netto (1999), se 

estrutura a partir do processo de recusa e crítica ao conservadorismo no Serviço 

Social Brasileiro, a partir da década de 1960. Tal projeto se configura como 

hegemônico (não homogêneo), e propõe ruptura com os ranços conservadores da 

profissão e está alinhado a um projeto societário contrário a qualquer forma de 

exploração, desigualdade e opressão, logo, defende uma outra sociabilidade. 

De acordo com Braz (2008), há três elementos constitutivos do projeto de 

profissão: 1. dimensão da produção científica da categoria; 2. dimensão político-

organizativa; e, 3. dimensão jurídico-política.  

A dimensão político-organizativa da categoria é imprescindível no processo 

de formação dos Assistentes Sociais brasileiros, no fortalecimento da relação do 

Serviço Social brasileiro nas ações de mobilização e organização popular em que 

estão imbricadas com o constructo do projeto ético-político profissional. E, o MESS 

possui papel essencial neste contexto, enquanto dimensão político-organizativa do 

segmento estudantil, e se faz fundamental na ampliação e discussão acerca da 

formação profissional e luta permanente pela formação calcada na educação de 

qualidade, universal, pública e laica. Sobretudo, nos tempos atuais de acirramento 

da perspectiva de mercantilização dos direitos e dos serviços, na qual a educação, 

especialmente a educação superior, tem sofrido esses rebatimentos, bem como a 

precarização do mundo do trabalho. São inúmeros os prejuízos à educação 



superior, como por exemplo, a flexibilização do processo de formação via a 

modalidade de graduação á distância/EaDs, aligeiramento na formação, expansão 

desenfreada de universidades e com isso, insuficiência de infra-estrutura, entre 

outros elementos acometidos pela ofensiva neoliberal e retrocesso à opção 

neoconservadora. Assim, a pesquisa de iniciação científica, em andamento, se 

propõe o estudo do aprofundamento histórico do MESS enquanto parte 

fundamental durante o processo de formação intrinsecamente ao profissional.  

 

2. Objetivos 

2.1. Geral 

Compreender o que os estudantes do curso de Serviço Social da UFTM 

pensam e conhecem acerca do MESS e da dimensão político-organizativa durante 

seu processo formativo. 

2.2. Específicos 

 Historicizar o Movimento Estudantil no âmbito do Serviço Social/MESS; 

 Conhecer a partir de estudos bibliográficos e documentais as lutas e 

conquistas da categoria profissional que envolveram o MESS; 

 Significar o MESS na formação profissional; 

 Estudar a dimensão ética, política e organizativa da categoria de Serviço 

Social. 

 

3. Metodologia 

 Metodologicamente, adotamos a pesquisa bibliográfica, constitutiva 

principalmente de livros e artigos científicos; e a pesquisa documental. Adotaremos 

também a pesquisa de campo, enquanto um momento relacional específico e 

prático. Nesse estágio recorreremos ao instrumento questionário. Utilizaremos de 

técnica qualitativa e quantitativa de análise, entendendo a complementariedade de 

ambas.  

 

4. Desenvolvimento 

A pesquisa será realizada com os estudantes do curso de Serviço Social da 

UFTM, haja vista que o referido curso, é recente e é paulatina a construção da 

cultura de organização política dos estudantes na universidade. Ademais, o MESS é 

considerando, de acordo com Ramos (2011, p.119) 



[...] como sujeito fundamental no processo de organização política da 
categoria dos assistentes sociais, no Brasil. Considerados como 
profissionais em formação, são incluídos, pelos demais segmentos da 
profissão, no processo de articulação e mobilização do Serviço Social. 

  
Vale salientar, que os/as autores desta pesquisa tem vinculação orgânica com o 

objeto de estudo, enquanto partícipes do movimento estudantil na universidade, na 

região do triangulo mineiro e em nível nacional, nas diferentes entidades 

representativas da profissão.  

 

5. Resultados Preliminares 

O estágio da pesquisa ainda se encontra no levantamento e estudos de 

documentos e bibliografias, pelos quais, tem observado que apesar do significado e 

importância histórica do MESS e seu protagonismo na organização política da 

profissão, é parca a produção cientifica acerca do mesmo, sendo explicitado 

brevemente em obras da categoria, e presente mais em documentos históricos e 

relatórios das entidades. O engajamento político dos/as autores, tem ampliado a 

participação de demais estudantes no MESS da UFTM e vislumbrados debates 

significativos de enaltecimento da formação profissional em Serviço Social.  
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