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Democracia Representativa e Exploração 

 

Tese ao XVII Congresso dos Estudantes da UFPR – Junho de 2013 
 
 No sentido de potencializar os debates que vêm sendo realizados pelos estudantes da 
UFPR, tanto por causa do XVII Congresso dos Estudantes da UFPR 2013, quanto pela atuação 
importante do movimento estudantil (ME) na última greve da educação federal, o coletivo 
Outros Outubros Virão traz nesta tese nossas considerações sobre a Democracia e a 
Representatividade. 
 Para iniciarmos o debate, é preciso que deixemos claro qual o nosso ponto de vista e de 
que sociedade e relações sociais estamos falando. Baseamos nossas análises, tanto teóricas 
quanto para a intervenção prática no ME, na compreensão marxista de que vivemos numa 
sociedade dividida em duas classes fundamentais com interesses antagônicos e inconciliáveis. 
Isso quer dizer que, de forma geral, existem duas maneiras de viver (ou sobreviver) nessa 
sociedade: ou possuindo os meios necessários para se produzir a vida (fábricas, fazendas, 
máquinas, matéria prima etc), ou trabalhando – vendendo sua força de trabalho – para aqueles 
que detêm estes meios. Assim, o primeiro pressuposto essencial para compreender a questão 
da Democracia e da Representatividade, é entender que há no capitalismo duas classes: a 
classe trabalhadora e a classe burguesa/capitalista. 
 Esta afirmação, porém, não explica por si só como uma classe imensamente menor – a 
dos detentores dos meios de produção – consegue manter sob seu domínio e controle outra 
tão mais numerosa – a classe trabalhadora. Para isso, devemos analisar mais do que a estrutura 
econômica da sociedade, mas também as formas de expressão desta estrutura: os 
instrumentos de dominação utilizados pela burguesia ao longo de tantos anos e que, hoje, 
parecem cada vez mais abstratos e distantes, mas que com um olhar mais aprofundado 
mostram seu caráter de classe.  
 O maior instrumento para a manutenção deste poder é o Estado, que se pinta de 
neutro, mas em essência é aparelho de opressão e controle de uma classe sobre a outra. 
Utilizando-se de ideias e compreensões do mundo que reafirmam essa sociedade como a única 
e eterna (quem nunca ouviu que “sempre foi assim, sempre será”?), o Estado aparece como a 
forma de manter “tudo sob controle” e estável, para “o bem de todos”.  
 Mas é possível “o bem de todos” numa sociedade composta por interesses 
fundamentalmente e essencialmente inconciliáveis? Discorreremos ao longo de nossa tese 
sobre essa questão, tão “bem” mascarada pela Democracia e os democratas. 
 Partimos então desse pressuposto: o Estado burguês não é neutro e não se encontra em 
disputa, pois em sua essência já pertence à classe dominante de determinada sociedade. A 
disputa do Estado significaria acreditar que seu conteúdo é modificável – ou seja, que pode agir 
em função do bem de outra classe que não a burguesa. 



 

outrosoutubrosvirao.wordpress.com 
 

 

 Um terceiro ponto que julgamos importante é a compreensão de que, para além do 
Estado, a classe dominante possui outros instrumentos, tão bem enraizados e naturalizados em 
nossas vidas que parece difícil acreditar que não são “neutros”, que não funcionam pelo “bem 
de todos”. Dois exemplos deles, sobre os quais discorremos com mais profundidade na nossa 
tese para este mesmo Congresso dos Estudantes da UFPR do ano de 2011 (“A propósito das 
palavras de ordem: por uma universidade para a classe trabalhadora”), são a Educação e a 
Universidade. Em linhas gerais, compreendemos que a Universidade serve no capitalismo para 
qualificação da força de trabalho (o nível dessa qualificação varia de acordo com as 
necessidades do capital a cada momento e a cada localidade1), para formular e reproduzir a 
ideologia dominante e para produção (e reprodução) de tecnologia. Atuar no Movimento 
Estudantil, portanto, cumpre o importante papel de lutar pela qualidade da formação de 
futuros trabalhadores, sem perder de vista o fato de que a Educação não está apartada da 
lógica de exploração dessa sociedade.  
 Nesta tese, queremos chamar a atenção para um aspecto específico da dominação 
dentro da universidade: sua democracia e a representação estudantil. 
  
 O que entendemos por Democracia? 
 
 O desenvolvimento da democracia burguesa cumpriu um papel altamente 
revolucionário na história da humanidade. Ao assumir o poder econômico da sociedade e 
realizar a sua revolução política, a burguesia tratou logo de instaurar um novo sistema de poder 
que fosse condizente com a nova configuração da sociedade. A nova classe dominante destruiu 
o caráter hereditário do poder e inaugurou uma forma de organização do Estado que aceitasse 
a alternância dos indivíduos e grupos que o ocupam, refletindo a nova organização econômica 
onde concorrem entre si na produção e venda de mercadorias. 
 Mas, sob a aparência revolucionária de que agora todos podem participar das decisões 
da sociedade, se esconde o seu aspecto fundamental que não foi mudado: a democracia é 
apenas mais uma forma de governo de uma sociedade cindida em classes. E mais, serve para a 
manutenção da dominação de uma classe sobre outra. Agora, ao invés da exploração dos 
servos pelos senhores feudais, temos a exploração dos trabalhadores pela burguesia. 
 A nova sociedade do Capital elevou a democracia como um ideal universal a que todos 
devem almejar e abriu espaço para que até mesmo os explorados tenham sua chance de 
participação pelo voto e pela ocupação dos cargos de direção do Estado. Nesse processo, a 
burguesia acabou por descobrir que seus subjugados podem por vezes realizar essa atividade 
muito melhor do que ela própria! Basta dar uma olhada para o belo papel que cumpre hoje o 
Partido dos Trabalhadores para a classe exploradora para que qualquer dúvida a esse respeito 
se desfaça.  
 Através da democracia a burguesia consegue que as contradições dessa sociedade não 
sejam percebidas como elas realmente são – exploração de uma classe sobre outra – mas 
apenas como problemas de má administração ou governo. Este é um dos grandes mecanismos 
de um vasto arsenal que reforça a reprodução da consciência social de acordo com os preceitos 

                                                 
1
  Entendemos que o capitalismo atua de forma desigual e combinada e, portanto, varia seu grau de 

desenvolvimento de acordo com a localidade. 
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da classe dominante. Chamamos de Ideologia a explicação de mundo fornecida pela burguesia, 
que universaliza interesses que são, na verdade, particulares seus. 
 O trabalhador é chamado ordinariamente a eleger seus representantes para ocupar os 
diversos espaços democráticos da sociedade. Ao fazer isso, escolhe entre o menu de candidatos 
aqueles que acha que poderão ajudar a resolver seus problemas. Na próxima eleição buscará 
ajustar os problemas de má administração ou reafirmar aquele que acabou sendo um bom 
administrador. 
 Esse mecanismo esconde nossa miséria física e moral. Aparentemente delegamos poder 
para outros, quando na verdade já não o possuíamos de saída. O que fazemos é apenas prestar 
anuência para que os que detém o poder real, e esses possam fazer o seu circo democrático e 
continuar a nos explorar cotidianamente.  
 De revolucionária, a democracia passa a ser reacionária. Antes transformou a antiga 
ordem, agora é mantenedora da ordem. 
 

Democracia para explorar livremente os trabalhadores  
 

É possível perceber esse movimento somente se atentarmos para que não existe, em 
nenhum aspecto da vida, uma “forma” pura. A Democracia não pode ser encarada como 
apenas uma forma de governo onde os indivíduos podem livremente participar, ela é uma 
construção histórica carregada de interesses e concepções de mundo que possui nome e 
endereço: a classe dominante da sociedade capitalista, a burguesia.  
 Para a burguesia, a democracia foi a forma política encontrada condizente com as novas 
relações econômicas que essa classe gestou e pelas quais foi gestada sob o feudalismo. Seu 
conteúdo pressupõe o fim da propriedade tipicamente feudal, baseado na propriedade 
fundiária, na exploração do trabalho dos servos ligados à terra e nas rígidas leis hereditárias. E 
prevê a substituição dessas relações pela nova propriedade dos meios de produção, na 
exploração dos trabalhadores livres através do assalariamento e da livre concorrência entre 
capitais.  
 Esse novo conteúdo econômico exigiu novos conteúdos e formas políticas que tiveram 
sua aparição mais estrondosa e acabada na Revolução Francesa de 1789. Uma sociedade 
baseada em indivíduos igualmente livre-proprietários de mercadorias, manifesta suas relações 
através de um modelo político que dê expressão para essa nova condição. Em suma, a 
democracia passou a ser a forma de gerir politicamente os conflitos oriundos das novas 
contradições entre duas classes fundamentais: a burguesia, exploradora; e os trabalhadores, 
explorados. 
 No entanto, apesar dessa ser a forma ideal para a burguesia manter sua dominação, 
nem sempre ela cumpre seu programa. Não raros foram os momentos em que a burguesia 
abandonou seus ideais democráticos a favor de ditaduras abertamente brutais. Nosso 
continente talvez seja o melhor lugar de onde falar sobre o assunto. 
 A democracia fortalece a ideologia burguesa cravada na bandeira de “igualdade, 
liberdade e fraternidade” em uma sociedade dividida em interesses opostos e inconciliáveis de 
classe. Quando essa contradição ameaça se resolver, logo troca sua bandeira por “tradição, 
família e propriedade” e os ternos são substituídos por fardas. 
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 Ela se permite esse feito, pois o aspecto fundamental para a burguesia não é sua forma 
política democrática, mas a manutenção da propriedade privada dos meios de produção e o 
assalariamento. No fim das contas, o Estado, independentemente de sua forma de governo 
(democracia, ditadura civil-militar, monarquia etc), existe para um único e exclusivo fim: 
manter a dominação de uma classe sobre outra. 
 Nós, que almejamos a transformação radical da humanidade, contamos com uma longa 
tradição de defesa da democracia. O que pode ser uma surpresa, após a denúncia do 
verdadeiro caráter de dominação dessa forma política, denúncia essa que vem também de 
tradição tão longa quanto à de sua defesa.  
 Reconhecemos que dentre as possíveis formas de dominação política, a democracia é a 
menos pior para os trabalhadores, simplesmente porque é mais fácil se organizar para acabar 
com a exploração do homem pelo homem sob uma ditadura democrática do que em uma 
ditadura sanguinária. 
 Exigimos que possamos nos reunir, publicar nossos jornais, nos expressar nos locais de 
trabalho, nas ruas e nos espaços institucionais, mas não depositamos absolutamente nenhuma 
confiança de que as aberturas democráticas que nos são permitidas sejam capazes de 
transformar essa sociedade em todos os seus aspectos. 
 Sabemos que as ilusões que a democracia nos oferece são apenas armadilhas, pois ela 
não neutraliza a contradição fundamental dessa sociedade e, mais tempo, menos tempo, essa 
contradição explodirá uma vez e outra mais, até que seja de uma vez por todas eliminada.  
 
 A representação estudantil na UFPR 
 
 Os governistas de plantão no movimento estudantil, que agora ocupam o Diretório 
Central dos Estudantes da UFPR (Gestão “Quem Vem com Tudo Não Cansa”), são um bom 
exemplo de uma atuação que tenta ser democrática. É claro que estamos falando de uma 
democracia medíocre, cheia de cinismo, manchada pela sua história recente de luta contra a 
greve estudantil de 2012.  
 Essa democracia medíocre não pode ser encarada como um desvio de seu verdadeiro 
projeto, mas como regra de seu funcionamento. Quando as contradições explodem, como no 
ano passado entre os grevistas e o governo federal, os democratas tratam logo de tentar 
manter a ordem e o progresso. 
 Por que os defensores da democracia ignoraram, por exemplo, decisões de assembleia 
da entidade da qual eles mesmos são a direção eleita? Por que os estudantes da UFPR, por 
exemplo, ao construírem o Comando Nacional de Greve Estudantil (CNGE), são traídos por seus 
representantes eleitos quando esses tentam negociar em nome dos grevistas e contra o 
comando nacional? 
 Isso acontece porque a democracia e seus paladinos não tem por objetivo expressar os 
anseios daqueles que representam, mas o de manter o status quo2. De ajudar o governo contra 
os estudantes. Não apenas o governo, mas o próprio Estado, responsável pela manutenção da 
ordem exploratória. 

                                                 
2
  Do latim, “status quo” indica a condição atual. 
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 Nesse setor do movimento estudantil, a democracia aparece como um fim em si 
mesmo, pois se atingíssemos uma democracia verdadeiramente democrática (dizem eles), 
resolveríamos os problemas da sociedade. Mas por detrás desse discurso (que acreditamos ser 
sincero) fica escondido o mecanismo que infalivelmente realiza sua função, a de manter os 
estudantes marchando de cabeça baixa para a exploração que os aguarda no trabalho. 
 Essa lógica exige que a representação democrática seja realizada de tal modo que os 
representados aceitem um papel submisso, enquanto os representantes operam os 
mecanismos institucionais. Estes se esforçam por administrar o Estado, cuja função é permitir 
que a exploração aconteça dia após dia sem grandes perturbações, com a autoridade daqueles 
que os elegeram na esperança de que algo mudasse. 
 Conscientes disso ou não, esses representantes se tornam mais uns dos que mantém a 
guerra entre as classes funcionando, sem nunca resolvê-la. 
  
 Então toda representação é má? 
  
 Mais uma vez a denúncia do verdadeiro caráter da representação democrática pode 
levar a conclusões apressadas sobre o assunto. 
 Nem sempre o mecanismo de representação joga contra os que querem transformar a 
sociedade de baixo a cima. Como exemplo, podemos citar a representação realizada pelos 
delegados eleitos nas assembleias da greve nacional de 2012 para compor o CNGE. 
 Como é impossível manter agrupados no mesmo lugar todos os grevistas e todos 
fazerem tudo que é necessário para sustentar o movimento, mecanismos de representação se 
fazem necessários para que seja possível uma organização nacional grevista. Esses 
representantes, ao se encontrarem em um local, falam em nome daqueles que mantém a greve 
organizada em seus locais de estudo. Uma comissão ao negociar com um ministro, senta na 
cadeira com o peso de milhares de estudantes que estão nas ruas, nas assembleias e 
ocupações.  
 Nesse caso, o mesmo mecanismo desempenha funções diferentes. Os representantes 
do DCE-UFPR, gestão 2012 (Nós vamos Invadir sua Praia), e a União Nacional dos Estudantes 
(UNE) representavam os interesses do governo contra o movimento grevista, e o CNGE 
representava os interesses do movimento grevista contra o governo. 

 

 Ora, não se trata de “representar” ou não, se trata do que representar.  
 

 O movimento estudantil que deseja mudanças profundas não pode depositar qualquer 
esperança de que os mecanismos de representação e a democracia sanarão seus problemas. O 
único jeito possível de a representatividade ter algum efeito transformador é se ela 
representar um movimento real e desejoso de novos ares. 
 Representantes devem estar a serviço do movimento organizado para o combate ao 
status quo e não o contrário, como governistas que buscam atingir os interesses de si próprios 
e da burguesia. Em seus debates mornos nos conselhos universitários, que não ousam tocar no 
projeto de educação que a burguesia reserva a nós, estudantes ou trabalhadores em formação 
não fazem nada senão conseguir uma ou outra pequena concessão em troca de submissão com 
tinturas de rebeldia comportada.  
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 Havíamos afirmado que a democracia representativa faz com que aparentemente 
deleguemos um poder que não possuímos de saída. Isso quer dizer que, no seu funcionamento 
“normal”, a representação nos mantém alienados das lutas políticas da sociedade e assim 
permite que a burguesia resolva seus problemas sem se preocupar com uma classe 
trabalhadora organizada contra ela. Quando não há um forte movimento organizado contra a 
atual ordem das coisas, não há verdadeira ameaça de poder contra a classe dominante. Nisso 
consiste “não possuir um poder de saída”. 
 Entretanto, nós do Coletivo Outros Outubros Virão afirmamos também que a 
representação pode servir aos interesses dos que contestam e lutam contra a ordem. Isso é 
possível quando nos organizamos a ponto de possuir um poder real de intervenção na realidade 
e então faz sentido delegarmos um poder que possuímos e que ao mesmo tempo não abrimos 
mão. 
 

ALTRUÍSMO BURGUÊS 
Para Luiz Gonzaga da Silva, o Gegê 

 
Daremos o pão 

...........a paz 
...........a pinga 

.Em troca de teu silêncio. 
Daremos o teu salário 
em dia (ou atrasado) 

talvez um teto 
.........um meio de locomoção 

..........uma forma de lazer 
Queremos apenas tua força de trabalho 

e a riqueza que ela é capaz de gerar. 
Teremos ainda 

(sempre à disposição) 
..........o pau 

..........a pedra 
..........as grades 

Se por ventura supores 
que podes reclamar. 

 
Jonathan Constantin 


