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EM TODAS AS CRISES POLÍTICAS 
brasileiras, as pequenas e as gran
des, a primeira idéia que surge é de 
concertar o que os costumes não 
consertaram, com nova legislação. 
Legisla-se para tudo, a toda hora e 
sempre se pede mais leis. O resul
tado é que de tantas leis, termina
mos por viver sem leis. 

José Honório Rodrigues, o 
grande historiador moderno do 
Brasil - e outro dia me advertiram 
que ele não estava mais sendo edi
tado - tem um estudo sobre Conci
liação e reforma no Brasil no qual 
aborda as muitas reformas que fo
ram propostas e as nenhumas re
formas que foram feitas. 

A primeira grande voz a clamar 
por reforma antes que viesse a re
volução foi o conselheiro Nabuco 
de Araújo. Muitas delas não vieram 

e a única e grande revolução que 
verdadeiramente se reconhece co
mo feita foi a abolição da escravatu
ra, porque atingiu a estrutura da so
ciedade. As outras eram somente 
destinadas às elites. 

Agora é, mais uma 
vez, hora da discussão 
da reforma política -
que, como sabemos, 
não vai sair nunca 

Quando se fala de voto e trans
parência, por exemplo, no tempo da 
Colônia os eleitores eram contados 
excluindo os judeus, os não-católi-
cos, os soldados e até os nascidos 

em Portugal, mas os analfabetos 
votavam. 

A República, que devia ser fun
dada na cidadania - e o principal di
reito do cidadão é constituir seu au-
to-govemo - acabou com o voto dos 
analfabetos: o nosso Rui Barbosa, 
tão patriota e tão civilista, defendeu 
e colocou na Constituição a proibi
ção de que eles votassem. E assim 
ficaram, atravessando quatro cons
tituições, 34, 37, 46, 67, excluídos 
do colégio eleitoral. O argumento 
era que o desejo de votar estimula
ria as pessoas a aprender. Isso nun
ca funcionou e o analfabetismo fi
cou como uma grande chaga na po
pulação brasileira. 

Agora é, mais uma vez, hora da 
discussão da reforma política, que 
não vai sair nunca, porque a con
fortável eleição do voto proporcio

nal uninominal não deixa que as 
coisas mudem. Os partidos não 
existem porque não existe um sis
tema moderno de sufrágio. Não 
existindo os partidos não pode 
existir fidelidade partidária, não se 
pode ser fiel ao que não existe. 
Mas se quer uma lei que obrigue a 
fidelidade partidária. Acabe-se com 
o voto proporcional que não precisa 
de lei para fidelidade, porque os 
partidos vão existir e quem sair do 
partido não se elegerá mais. 

É esse sistema eleitoral o res
ponsável pela corrupção, pela de
gradação dos costumes políticos, 
pelo abuso do poder econômico e 
por todas as mazelas que existem 
na política nacional. 

Os homens podem corromper as 
instituições, mas podres institui
ções dificilmente criam bons frutos. 


