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A imagem, pensada numa dupla visualidade, apresenta-nos Karl Marx e Friedrich
Engels no ato de escrita e estudo da teoria. Desta imanente, noutra visualização, a
classe trabalhadora aparece organizada em seu processo de transformação da
sociedade. Recordemos que a classe trabalhadora faz sua própria história a partir das
condições que encontra e lembremos que aos trabalhadores e às trabalhadoras da
ciência e da educação cabe a responsabilidade de reforçar as fileiras do enfrentamento
ideológico rumo a novas formas de organização social. Inspirados em Marx e Engels
escrevendo história no papel e na classe trabalhadora escrevendo história na luta,
façamos por nossas mãos tudo que nos diz respeito, seja na crítica, seja na ação. [Ano:
2021; técnica: grafite e nanquim sobre papel; dimensões em cm: 15cm x 21cm (2349px
x 3355px)].
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