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Confesso que me surpreendi com o 
que aconteceu quando procurei 
“movimento pelo fim do voto 
obrigatório” no google. Há algum 
tempo tenho pensado sobre a 
questão, principalmente depois de 
alguns semestres pensando em 
filosofia política todos os dias por 
razões profissionais, mas me 
surpreende positivamente saber 
que já existem movimentos se 
organizando nessa direção. Devo 
confessar também que encontrei 

pouca tentativa de aprofundamento na fundamentação desta ideia, ou 
enquadrá-la em sugestões e balbucios de transformação política. Reunindo 
então, o inútil e o desagradável, vou me arriscar a expor alguns apontamentos 
que tentarão contribuir para que esse sentimento de desistência para com 
algumas neuroses sociais se compreenda. Talvez consigamos dar nome e 
canalizar essas energias insatisfeitas para a construção de um país um pouco 
mais humano e solidário. 
Assumo-me anti-reformista, regularmente. Por ser uma expressão um tanto 
infeliz, concedo, prefiro explicar. Com isso pretendo descrever a minha 
completa descrença em qualquer proposta de reformas em regulamentos e 
normas como ferramenta de transformação real da sociedade. É o “teórico” no 
pior sentido que costumamos dar ao termo, como algo que resulta em nada. 
Evidentemente, tenho clareza de que essa generalização é um tanto exagerada:  
“o povo aumenta mas não inventa”.  É claro que uma reforma aqui e ali pode 
significar uma ascensão social radical na outra ponta da realidade, para 
algumas pessoas, eventualmente. E isso é ótimo. Só que precisa ser posto em 
seu lugar de prioridade e não de efeito colateral. Pior ainda é a inversão ser tão 
comum: a lei mais adequada não pode enquadrar alguém que é simplesmente 
intocável. Esse tipo de constatação leva muitos ao discurso da desistência 
niilista. Não me posiciono de forma irracionalista assumindo que não existam 
soluções políticas possíveis e por isso, pus-me então a especular sobre medidas 
para realizar-se uma tal inversão, pois sempre acreditei na importância de ser 
propositivo em discursos analíticos. Precisamos produzir conhecimento útil e 
utopia para construirmos o país que queremos para nossos netos e, para isso, 
precisamos disputar a validade pública de nossos ideais. Tal disputa pode ser 
profícua ou prolixa, depende do sentido do nosso engajamento, creio. Para a 
construção de um novo modelo sócio-político precisamos alterar essencialmente 
algo na estrutura vigente, e há algumas medidas que simplesmente me 



parecem preceder a qualquer reforma, em termos de transformação real. Ou 
seja, estou dizendo que sim, são importantes o trabalho voluntário, as 
tentativas criativas na política cultural, a caridade, as associações 
cooperativas, as experiências solidárias, etc. – e tudo mais que contribuir 
diretamente para a diminuição do sofrimento de outras pessoas. O que tenho 
sérias suspeitas é que esses movimentos apenas consigam a transformação 
efetiva da estrutura do poder político. 
Se assumirmos as ideias burguesas modernas, acreditaremos que a sociedade 
precisa ser um contrato entre indivíduos livres e iguais, que discutem e 
chegam a consensos. As filosofias anglo-saxônicas, como o pragmatismo, se 
movimentam nesse horizonte, tentando destituí-lo de seu caráter de crença 
metafísica e tentando transformá-lo em horizonte possível e realizável para a 
vida pública. Uma contradição em termos, se me permitem. A conversa que 
busca um acordo é sempre e essencialmente desigual se aquilo que se disputa 
abunda para um lado e faz muita falta para o outro. É preciso um pouco de 
leviandade para tratar esse processo apenas como uma conversa que busca 
consensos e não levar em consideração que a noção de equidade pressupõe 
também que exista uma balança impessoal. Essa crença no consenso forçado é 
expressa pela atitude apressada de condenar toda forma de protesto e 
reivindicação que seja “ilegal”. O próprio conceito de desobediência civil 
pressupõe que exista um “fora do legal” (estou tentando descrever sem embutir 
o juízo de valor que está contido a priori na enunciação de “ilegal”, pelo menos 
para o senso comum). Concedo valor teórico-utópico, motivador e orientador 
dessas posições para buscarmos balizar nossos atos sociais. O que discordo é 
das descrições que tomam o diálogo e o consenso como um “bem em si” que já 
esteja sendo buscado pelas sociedades do trabalho.    
Se não há espaço para a desobediência, estamos concordando tacitamente com 
a impossibilidade de que existam regras fundamentais equivocadas. Pois bem, 
esse esforço que aqui vos apresento é um ato de desobediência, na medida em 
que milita pela reavaliação fundamental das instituições a partir dos 
problemas concretos dos indivíduos, do maior número possível deles. Qualquer 
regra “fundamental” pode estar equivocada, porque a regra sozinha não resolve 
nenhum problema. Só cria uma linha demarcatória entre um dentro e um fora. 
A melhor regra fundamental possível não será útil se indivíduos não a 
adotarem livremente, compreendendo que ela é a melhor por razões que lhes 
são parcialmente individuais e parcialmente sociais. São as sociedades que 
criam valores fundamentais, a partir dos inúmeros conflitos de interesses entre 
seus membros. Pessoas precisam decidir juntas a acreditar naquela regra para 
transformá-la em realidade em suas respectivas vidas singulares.  A República 
do Brasil foi “proclamada” por um acordo de militares, e até onde vai meu 
limitado conhecimento, as revoluções populares culminam em banhos de 
sangue frequentes, com a corda arrebentando onde sempre costuma. Na 
medida em que tem dificuldades em acreditar na política verdadeiramente, o 
niilismo prático do brasileiro é obrigado a ser contribuinte do sistema. Toda vez 
que você vota, HOJE NO BRASIL,  você torna legítimos: os altos salários e as 
inúmeras regalias parlamentares, os juros gorduchos dos bancos e 
especuladores internacionais, a alta carga tributária, o descaso com o 



Nordeste, o inchaço demográfico e a violência do Sudeste, o loteamento da 
Amazônia. Eu sei, eu sei. Você não gostaria de legitimar essas coisas. Na 
verdade, você gostaria até de torná-las melhores, se pudesse. Eu acredito que 
para começar a poder, você tem que poder decidir não votar.  
Insistindo no ponto do ajuntamento social de indivíduos livres, mesmo 
comportando variações nas descrições teóricas, creio poder cometer a 
generalização de afirmar que, para se considerar livre, um indivíduo precisa 
sentir-se respaldado, em algum nível elementar, pelas instituições produzidas 
socialmente. Qualquer instituição não assumida pelo indivíduo lhe é imposta 
de forma constrangedora. É evidente que não se constrói nenhuma sociedade 
sem constranger os indivíduos a algumas coisas, como obedecer as leis mais 
gerais e aprender algumas ferramentas que contribuam para sua inserção no 
processo produtivo. A isso chamamos educação e formação. Desta maneira, 
quando se acredita em um sistema democrático, continua-se participando dele 
e advogando sua legitimidade, mesmo que em termos de maioria se possa ter 
perdido, por exemplo. Trocando em miúdos: não abandonamos um sistema 
porque nossos interesses foram derrotados (meu partido perdeu!), mas 
inserimo-nos nele e buscamos refinar as propostas para a próxima campanha e 
etc. Todo esse processo significa transformar um ideal em realidade, o tempo 
todo. Significa também dar crédito, dar um voto de confiança à instituição. 
Toda essa descrição é tão correta e bonita quanto ideológica e encobridora das 
condições reais de se fazer política em  um país como o nosso, onde balbucios de 
desconforto e discordância são prontamente reprimidos com balas de borracha 
e bolas de futebol. Portanto, a primeira medida que me parece adequada para 
abrir condições para um reforma efetiva, é a extinção do voto obrigatório. De 
um ponto de vista meramente ideológico (como adoram os juristas, muitos 
sociólogos e todos os outros que se encastelam nos próprios devaneios para não 
enxergar a mão faminta que pede a sua frente), a obrigatoriedade é uma 
das formas de transformar em interesse de toda a sociedade aquilo 
que é interesse de apenas alguns. Tenho convicção que você, seus amigos e 
muitas outras pessoas que você conhece já demonstraram, em algum momento, 
franca descrença no atual sistema (político e não apenas eleitoral, como tratam 
alguns. As doenças do sistema eleitoral podem ser nossa porta de entrada, mas 
não são o único alvo deste esforço, embora seu primeiro). Discursos como “pra 
que votar?”, “não existem mais partidos”, “todos são iguais depois de 
assumirem o poder”, “todo mundo é corrupto”, entre inúmeros outros 
facilmente perceptíveis por quem tiver interesse são repetidos nos pontos de 
ônibus e bancas de revistas, e também no interior de alguns círculos 
acadêmicos e outros espaços elitizados.    Mesmo assim, eventualmente, é 
inevitável escapar às armadilhas das descrições teóricas que tendem a 
conciliar a razão com a realidade, por mais desigual e incompreensível que esta 
possa ser a cada vez que se apresenta. Desconfie das teorias e das instituições 
que não podem ser melhoradas com a cooperação de todos. Se tivermos 
paciência, boa fé e engajamento, podemos procurar resoluções práticas para 
essas contradições teóricas. Que tenhamos sorte.  
 
 


