
Olá, camarada do movimento estudantil! 

 

Você que está recebendo esta carta de apresentação, de alguma forma, já entrou em contato com o 
movimento estudantil (ME). Já deve ter percebido que o movimento estudantil não é algo homogêneo, onde todas as 
pessoas pensam igual e lutam pelas mesmas coisas da mesma forma. Assim como todo movimento social, o ME possui 
grupos com várias divergências, algumas profundas, outras nem tanto. Existem os que dizem defender os estudantes, 
mas por terem rabo preso com reitoria e governo acabam defendendo os interesses destes e não daqueles. Os que 
acham que temos que preservar e conquistar os direitos dos estudantes, mas esquecem que os direitos dos estudantes 
dependem de relações sociais mais amplas. Os que gostam de puxar manifestações esporádicas, mas esquecem que 
temos que entender o porquê nos mobilizarmos e qual a melhor forma para isso. Existem também aqueles que acham 
que podem fazer tudo sozinhos e que mudando a forma como agem vão conseguir mudar a universidade e a 
sociedade, mas esquecem que os seres humanos só potencializam suas forças quando fazem suas lutas em grupo.  

Nós, do Outros Outubros Virão, entendemos que é necessário acima de tudo nos posicionarmos claramente 
quanto ao lado da luta em que estamos. Se defendemos os interesses históricos dos estudantes, não podemos nos 
relacionar com aqueles que não o fazem, como reitorias e governos. Além disso, entendemos que a luta não é apenas 
dos estudantes, mas sim uma luta de classes e aquilo que afeta os estudantes está diretamente ligado a essa luta. 
Nessa luta de classes nos colocamos ao lado da classe trabalhadora no intuito de potencializar a luta desta. 
Entendemos que essa potencialização só pode acontecer quando compreendemos as forças presentes na sociedade e 
pensamos a nossa prática a partir disso. Para isso necessitamos agregar às nossas ações uma dose de estudo para que 
elas não sejam vazias e apenas reproduzam formas imediatistas de luta. O entendimento da estrutura social e a prática 
da luta só pode se dar em grupo, nunca de forma isolada e heróica.  

Por entendermos que toda ação é política e que por isso reflete uma determinada forma de ver o mundo e 
caminha para uma determinada forma de transformar ou reproduzir este mundo, sentimos a necessidade de delinear 
em nossas práticas, estudos e formulações qual a nossa linha política. Nossa práxis (união entre teoria e prática) tem 
base em Marx e Engels, no socialismo científico. Porém não nos utilizamos do marxismo apenas como uma ferramenta 
de estudo descolada da realidade, mas entendemos o marxismo como uma teoria da história social e da organização 
política para a revolução. Somente quando mudarmos a forma de produzirmos os nossos meios de subsistência 
(comida, roupas...), como produzimos a nossa vida, é que poderemos mudar os outros problemas que surgem na 
nossa realidade (Universidade que não tem vagas para todos, meios de transporte extremamente caros, miséria de 
grande parte da população, empregos escassos). E só é capaz de levar a cabo uma revolução socialista a classe 
trabalhadora sob a direção do partido revolucionário, armada da teoria marxista. E o movimento estudantil, enquanto 
movimento de massas formadas por futuros trabalhadores, só é revolucionário na medida em que é capaz de se aliar à 
classe trabalhadora nessa empreitada.  

E quanto a Universidade? 

Enquanto militantes do Movimento Estudantil, defendemos a universidade pública e gratuita, com acesso 
irrestrito, ampliação da infra-estrutura, com condições de trabalho adequadas, fim do vestibular, assistência estudantil, 
pesquisa, extensão e ensino crítico e emancipatório. Sabemos que defender tal projeto não é suficiente para a 
construção de uma Universidade a serviço da classe trabalhadora.  A Universidade da classe e para a classe, só é 
possível numa sociedade comunista. 

 

Outras Universidades virão... 

Outras Sociedades virão... 

Outros Outubros Virão... 

Saudações Comunistas. 
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