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Eleitores votam em quem lhes diz o que desejam ouvir. – Alan Corenk
Uma anedota inglesa relata que, no dia de uma eleição, um lorde se dirigia ao local de
votação, no seu reluzente Bentley, conduzido por um impecável motorista, quando pararam
diante de um sinal e em frente a um pub – e o lorde perguntou: - Jarvis, se posso perguntarlhe: em quem V. vai votar, hoje? – Com sua permissão, milorde, votarei nos trabalhistas. Ao
que o lorde retruca: - Pois eu, meu caro, vou votar nos tories. Já que os nossos votos vão-se
anular um ao outro, sugiro que, em vez de assim perder o nosso tempo, tomemos, juntos,
uma boa cerveja neste pub...
Suponho que, na Inglaterra, onde o voto não é obrigatório, os eleitores devem-se dividir, de
forma mais ou menos equânime, entre lordes, motoristas, funcionários, trabalhadores, gente
de classe alta e média e – possivelmente – um pequeno contingente de pessoas sem muita
instrução. O trabalho duro, braçal - como em outros países da comunidade européia - é
exercido por imigrantes estrangeiros, talvez muitos analfabetos, mas que não votam. Acoplada
à monarquia parlamentar – e alguns milênios de amadurecimento civilizatório – a democracia
representativa, lá como em outras sociedades com um mínimo de instrução e discernimento,
parece funcionar – ainda que com algumas imperfeições, que teriam levado Winston Churchill
a dizer, num discurso, em 1947, a frase famosa: “a democracia é a pior forma de governo,
exceto todos os outros que já se têm experimentado”...
Vivemos, em nosso país, contudo, um momento particularmente difícil. Pesquisas estão
demonstrando que Lula tem a maioria absoluta dos votos, na próxima eleição. As mesmas
pesquisas constatam que quase todos os que vão votar em Lula entenderam muito pouco ou
quase nada do que se passou no governo nos últimos meses. Além dos deputados subornados
pelo sistema de mensalões, que são regularmente absolvidos da cassação, pelos seus pares,
em Brasília, o escândalo das ambulâncias indica que são dezenas a roubar o dinheiro dos
contribuintes através de comissões e propinas. Questionado por um repórter, na CBN, se essas
coisas não levariam os eleitores a não mais reeleger tais crápulas, um cientista político da USP
respondeu que se tratam de figuras com sólida clientela eleitoral – pelo Brasil a fora -,
“currais” incapazes de reagir aos fatos, mesmo terríveis como estes.
E o que acontece aqui repete-se – ainda pior – em outras partes do continente, em que o povo
analfabeto e miserável crê na demagogia populista dos Chavez e dos Morales. Mesmo que Lula
não se eternize, para o seu lugar preparam-se os seus êmulos, como Garotinho e outros.
A democracia cansou. Ou cansamo-nos da democracia – pelo menos desta, que aí está. O
menos pior dos regimes, na Inglaterra, aqui foi apropriado por meliantes, ladrões e bandidos,
em verdadeiras quadrilhas, que mesmo denunciadas, permanecem cínicas e impunes. É hora
de mudar: de mudar as regras do sistema, ou o próprio sistema.
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