
Vivemos  num  período  de  descenso  do  movimento  dos  trabalhadores.  Em  que  greves  são 
pequenas  e  pouco  notadas,  atos  e  manifestações  são  “minguados”,  os  trabalhadores  de  diferentes 
categorias parecem não lembrar que pertencem a mesma classe. Na história, analisando o movimento  
das lutas dos trabalhadores, percebemos que nem sempre foi assim e num olhar mais detido notamos 
que há períodos de grandes movimentações e períodos como o que vivemos. No Brasil, o momento mais  
recente  de  grandes  lutas  foi  na  década  de  80,  que  se  caracterizou  por  amplas  greves  gerais  de 
trabalhadores,  manifestações  e  atos  de  massa  e  muita  participação  em  espaços  políticos  dos  mais 
diversos. 

No movimento estudantil de medicina isso não é diferente. Pode-se perceber isso ao atentarmos 
para  a  participação  dos  estudantes  na  DENEM  na  década  de  80  e  90  e  agora,  movimento  no  qual  
passamos de ECEMs e COBREMs sempre lotados a encontros e espaços esvaziados, regionais inteiras às  
vezes sem nenhum coordenador pra organizar. Hoje temos regionais grandes como as do nordeste, e  
sul-2 que tem ampla participação das escolas; e regionais com histórico de pouca participação como a  
centro-oeste e a norte, além da Sul-1. Essa, por exemplo, há 3 anos, apesar dos esforços de mais de 7  
coordenadores  (entre  coordenadores  e  redes  de  ajuda)  tem  pouca  mobilização  e  participação  em 
encontros e reuniões, dificilmente havendo mais de 3 ou 4 centros acadêmicos nas reuniões de regional 
e compondo as coordenações inclusive. 

E mesmo assim nós tocamos o movimento, não o travamos por termos poucos participantes nos  
espaços. Há quase uma década não temos um COBREM com quórum e ainda assim todo ano são eleitas as  
coordenações e a sede da DENEM. Defendemos e reafirmamos essa construção, pois reconhecemos a 
legitimidade desse movimento. Apesar de diferenças políticas que temos não puxamos o argumento do 
estatuto pra minar a atuação de um ou outro grupo.

Segundo o estatuto,  a  gestão não poderia  ser eleita.  Pelas letras de lá,  a  representatividade  
requerida não é possível no momento em que vivemos. Isso tem a ver com a conjuntura na qual  foram 
escritas - décadas de 80, 90 - que, coerentes com o momento em que viviam, refletia a forma de se  
organizar da época. Hoje, morta, aparece como uma casca que não potencializa mais o conteúdo de 
nossas lutas. Por isso, o movimento real atropela as velhas definições, em prol de um novo conteúdo.

Consideramos  legítimos,  portanto,  os  grupamentos  que  se  põem  em  movimento  para  lutar 
enquanto classe trabalhadora, independente de se existem papéis desse Estado declarando-os legais ou 
regimentos e normas que os engessam.

O  Coletivo  Outros  Outubros  Virão  defende  um  movimento  estudantil  voltado  para   os  
estudantes,  tentando buscar nas demandas mais candentes as pautas para o movimento.  Ao mesmo 
tempo que entendemos a importância da formação marxista para a compreensão da realidade, visando o 
estudante  como um trabalhador  em formação  e  o  movimento  estudantil  como um setor  que  pode 
contribuir para a luta dos trabalhadores enquanto classe e não como um fim em si mesmo.

Como consequência desta política, entendemos que a simples troca de agressões verbais por 
meio de cartas, manifestos, etc., não contribuem para a imensa quantidade de tarefas que temos pela  
frente como consolidar política e prática qualificadas no movimento estudantil. A prática é o critério da  
verdade.  No  EREM  2011,  por  exemplo,  como  reflexo  da  atuação  junto  à  base  em  conjunto  com  os 
membros do diretório acadêmico num dos locais em que atuamos tivemos 40% dos inscritos de Santa  
Maria.  No  momento  estamos  construindo  a  greve  dos  professores,  a  mobilização  dos 
técnico-administrativos e terceirizados e greve estudantil na UFPR, assim como o fizemos ano passado.  
Defendemos a ampla discussão com os estudantes em assembleias de cursos e a construção de uma  
comissão de mobilização para fomentar o debate em todos os cursos e campi. Para estimular a luta  
construímos com outros coletivos um jornal para distribuição nacional, com o propósito de levantar as 
reivindicações e o histórico de lutas de professores, técnicos e estudantes. Em Santa Maria atuamos com  
os  mesmo objetivos  trazendo  para  os  cursos  a  pauta  da  greve  dos  professores  e  dos  impactos  das  



condições de trabalho desses na qualidade do nosso ensino. Em Porto Alegre há 3 anos participamos de  
um grupo de estudantes que não deixou de ter atuação em seu curso independente de estar ou não no 
centro acadêmico. Esse grupo mantém respaldo no conjunto dos estudantes do curso e reflexo disso é  
que  obteve  cerca  de  40%  dos  votos  nas  2  últimas  eleições  para  o  CA.  Na  regional  Sul-2,  a  qual  
participamos, temos encontros regionais cheios e maiores que os encontros nacionais da DENEM. 

Sofremos críticas de vários lados e o ponto positivo dessas críticas é que estimulam o debate de  
ideias, a politização e o crescimento do movimento como um todo. Entretanto, algumas críticas soam 
como diferenças a maneira que fazemos movimento quando na verdade possuem como fundamento 
político principal a diferença de concepção de sociedade.

Por isso, seguiremos no debate sempre que ele partir das diferenças políticas que temos e não de 
picuinhas, pois defendemos que o aparecimento de diferentes concepções políticas de forma clara não 
trava o movimento de área, ao contrário, o potencializa e permite o avanço deste.

Recentemente  fomos  criticados  por  nossa  atuação  na  regional  Sul-1  após  eleição  do 
representante dessa regional para a ROEx Petrolina. Entendemos que a questão política principal em 
cheque  advém  dos  conceitos  de  legitimidade  e  legalidade,  abordados  acima.  Para  expor  mais  em 
detalhes  o  caso  tínhamos  uma  reunião  de  regional  marcada  e  acordada  entre  os  membros  da  
coordenação regional, em que iríamos discutir a programação do encontro regional deste ano mediante  
apresentação  de  proposta  da  local  que  o  sediará  para  discussão,  alterações  e  aprovação. 
Contextualizando, 2 meses antes (em março) houve também reunião de regional em que levantou-se  
pontos que as escolas presentes gostariam de ver no EREM, além de construirmos eixos a partir desses 
pontos  e  os  objetivos  gerais  para  o  encontro  que  deveriam  nortear  a  construção  da  proposta  da  
programação.  A  reunião  de  maio  foi  marcada  ainda  em  março  e  por  2  meses  os  membros  da  
coordenação se empenharam em construir a reunião marcada divulgando em cada local e entre CAs 
conhecidos, porém a tradicional divulgação para a lista de e-mails da regional sul-1 não ocorreu, lista  
essa que é considerada veículo oficial de divulgação da regional, apesar de nem sempre ser um meio 
muito conhecido nem de acesso a todos. E tanto o reconhecemos como tal que, por ocasião da eleição da  
coordenação regional, que demanda reunião com quórum de 7 escolas (exigência estatutária), usamos 
chamadas telefônicas e e-mails pessoais para tentar minimamente garantir esse quórum. 

Na reunião de maio, estiveram presentes cerca de 30 pessoas, tanto para a discussão quanto para  
os  espaços  formativos  sendo  um  dos  espaços  mais  ricos  e  cheios  dos  últimos  anos,  com  pessoas 
começando  e  outras  participantes  do  ME  já  há  mais  tempo.  Houve  amplo  debate  dos  pontos  da 
programação, com alterações, inclusões, supressões e posterior aprovação, num processo que compõem 
a construção do EREM deste ano. Para nós, isto é legítimo, tanto o resultado quanto o processo, pois as  
pessoas em movimento o compuseram.

O mesmo consideramos para a decisão do representante da Sul-1 na ROEx Petrolina, realizada na 
mesma reunião. Era de conhecimento da CR este ponto na pauta, sendo que somente uma pessoa se 
dispôs  a  cumprir  a  tarefa  e  respaldada  por  esta  RR  para  tal.  Não  importou  como  compõe 
burocraticamente a CR, no caso como rede de ajuda, mas sua atividade de luta. Porém, a Sede da DENEM  
assumiu  uma  posição  de  veto  à  decisão  dessa  regional  ao  negar  à  representante  financiamento  e  
questionar seu direito à voto na ROEx. Utilizando-se de artifícios burocráticos de legalidade, exigindo a 
nomeação de um coordenador regional para representar a Sul-1, atropelou a legitimidade da reunião. 
Através disto também garantiu a ausência de uma companheira, pertencente ao nosso coletivo, que tem 
um posicionamento político diferente do defendido pela Sede, pois não teria ela ou o coletivo outra 
forma  de  comprar  sua  passagem  exceto  o  financiamento  da  DENEM.  Logo,  vemos  uma  prática  de 
utilização da estrutura da DENEM para  vetar  a  participação de uma posição  destoante  nessa ROEx, 
prática  essa  que não é  nova  e  nos  lembra  dos  difamados  espaços  da UNE,  em que  muitos  votos  e  
deliberações são mantidos baixo a ameaças de impedir os delegados de voltar no ônibus caso não votem  
em determinada chapa ou proposta. Consideramos esta atitude nefasta e coercitiva, que tende a limar 
da executiva o debate político.

Para além de todas as análises feitas, temos neste semestre duas greves fortes nacionais, que tem 
relação direta com o ME em todo o país: a dos professores e técnicos. Isto pega em toda a base e empurra  
a todos ao movimento. Será que esse momento de descenso está dando sinais de estar revertendo? Qual  
será o papel da DENEM nesse processo? Até o fim da edição desse texto 42 universidades federais já  
estavam em greve.
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