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Sala de aula. Intervalo. Um aluno, o Nerd, sozinho na sala, mexe em seu celular. Outro 

aluno, o Anarquista, entra na sala, vai à lousa, desenha o A de anarquia e escreve abaixo: 

“Vote Nulo. Não sustente parasitas”. 

 

Nerd: Isso não adianta nada. Você apenas perde seu direito de opinar. Quem for mais 

votado ganha do mesmo jeito. Isso de que a eleição é anulada com 50% de votos nulos é 

lenda. Tá na lei. 

Anarquista: Como vc sabe disso? 

Nerd: Assisti a uma palestra do Projeto Eleitor do Futuro que é promovido pelo TRE... 

Anarquista: Mas você é otária mesmo, dando ouvido para esse pessoal do TRE!!! 

Nerd: O que você acha que aconteceria se quase todos boicotassem a eleição? 

Anarquista: As pessoas teriam que arranjar outro jeito de governar. Com a participação 

de todos. Uma democracia direta. 

Nerd: A democracia direta atrasaria decisões, que teriam de ser levadas ao crivo de toda 

a população. Numa cidade com milhões de habitantes, fica meio difícil, né? 

Anarquista: Com sistemas online, talvez não seja difícil. E aí, a vontade da maioria 

prevalece. 

Nerd: Ditadura da maioria. Isso não é democracia. Numa democracia representativa, 

todos os grupos, de todas as tendências, devem ter chance de opinar, e fazem isso 

através de representantes. Quase sempre as maiorias são apegadas à tradição. Veja o 

casamento gay, por exemplo. Se fosse submetido a um plebiscito, teria grande chance de 

não passar... 



Anarquista: É...mas, esses elementos retrógrados deveriam sumir da nossa sociedade 

Nerd: Sumir, como? Algum tipo de expurgo? Pois eu digo a você: a democracia 

representativa não é perfeita, mas é o que temos. Ainda não surgiu um sistema que 

ofereça mais flexibilidade, capaz de dar voz, ao mesmo tempo, às várias tendências. 

Anarquista: As classes sociais... 

Nerd: Esse conceito é meio ultrapassado. Vamos falar em coletivos. Um coletivo pode 

reunir pessoas de diversas profissões, gêneros, idades. As questões que preocupam na 

atualidade estão mais ligadas à ecologia, ser ou não vegetariano, direitos LGBT... Parece 

ter se chegado a um consenso sobre a vantagem da social democracia como sistema 

político. 

Anarquista: O fim da história, como no livro de Fukuyama (o nome do livro é “O fim da 

História”)... 

Nerd: É... Teve muita gente metendo o pau no livro, mas é choro de perdedor. A social 

democracia, com um sistema representativo, que pode ser presidencialista ou 

parlamentarista, republicano ou monárquico... 

Anarquista: God Save the Queen! Odeio monarquias. Cambada de parasitas. 

Nerd: Sei não... Alguns dos países com maiores índices de desenvolvimento são 

monarquias. Países modernos que combinam bem o passado e o futuro. Parece que a 

estabilidade política pode fazer muito bem a uma nação. 

Anarquista: Mas você é um bunda mole mesmo. Por você as coisas não mudam. Direitos 

das mulheres, dos negros, lgbts... Quem conseguiu tudo isso? 

Nerd: Sempre haverá um grupo que levanta as questões polêmicas. Mas quando isso 

ocorre já existem muitas pessoas querendo a mudança. O ideal é que haja consenso, 

sempre! Ampla discussão. E as instâncias pra isso são várias. Na escola, nos Centros 

Comunitários, em casa, no Congresso, no trabalho... A imagem da Política anda meio 

arranhada, mas é uma atividade nobre. 

Anarquista: Político é a escória! 

Nerd: Então você é escória. Sua política é sabotar as eleições. O homem é um animal 

político, já dizia Aristóteles. Você faz política sempre que toma uma decisão, escolhe essa 

ou aquela direção. Se você não decide, outros decidirão por você. Esse é o único efeito 

prático dessa decisão de não votar. Vou repetir: maioria de votos nulos não anula a 

eleição. 

Anarquista: E se eu não concordo com nenhum dos candidatos???... 



Nerd: No fundo você se amarra em política. Ó você aí tentando influenciar o voto, 

fazendo campanha pelo nulo... Vou te dar um conselho: escolha o que você acha menos 

pior, e depois acompanhe o desempenho do eleito. A coisa não acaba no voto, é só o 

início. O cidadão ligado procura saber o que estão fazendo os eleitos. Temos várias 

instâncias pra expressar nossas opiniões, até a página do candidato no facetruk! 

Anarquista: Sei não.... Tudo conspiração... 

Nerd: Pode até haver conspiração, mas isso não significa que vai ser bem sucedida. Afinal, 

a população é bem mais numerosa que os grupinhos da elite que tentam o domínio 

mundial.. 

Anarquista: Ah! Então você concorda que existe uma conspiração?! 

Nerd: Existe uma dinâmica natural em qualquer ecossistema, onde fortes tentam 

dominar os fracos, conquistar cada vez mais espaço e recursos. 

Anarquista: Então! Não tem jeito, não. A única forma de enfrentar isso é destruindo tudo 

e fazendo tudo de novo... 

Nerd: Acho não. O que temos de fazer é sermos Eleitores do Futuro... 

Anarquista: There´s no future... 

Nerd: Isso fica bem num punk rock, mas a real é outra. 

Anarquista: Nem aqui eu vou ficar. Vou morar no Capão. 

Nerd: Não há saída fora do sistema!! Você já nasce amarrado pelo Contrato Social. 

Anarquista: Eu não assinei nada... 

Nerd: Nem precisa. É um contrato de adesão, basta nascer. Não existe canto da terra 

onde não seja alcançado por um Estado organizado... 

Anarquista: Talvez num Estado fracassado... Líbia, Yemen, Somália... 

Nerd: Num Estado que não funciona, ou no estado de natureza, a segurança desce a um 

nível mínimo. As pessoas exercem a vingança privada, e você pode ser atacado a qualquer 

momento... 

Anarquista: Então.... 

Nerd: Então o melhor é votar, cumprir seu dever cívico! 

Anarquista: Não é um direito, é um dever. Se não votar tem multa, não pode isso e 

aquilo.. 



Nerd: Multa pequena, e se você não tiver o dinheiro pode fazer declaração de pobreza lá 

mesmo, e não paga nada. 

Anarquista: Só pra encher o saco... 

Nerd: Só pra lembrar, chamar atenção. O dever é o de comparecer, não o de votar nesse 

ou naquele candidato. Na urna eletrônica há teclas para votar branco ou nulo. O 

importante é chegar lá e manifestar sua opinião. Caso contrário, surpresas podem 

acontecer. Às vezes, voto num candidato sem ânimo, só pra impedir que algum muito 

ruim ganhe, entende? 

Anarquista: Efeito Trump... 

Nerd: Isso mesmo. O que ninguém esperava aconteceu, o pesadelo se tornou realidade, 

em parte, porque pessoas como você não compareceram às urnas! Ó você ajudando a 

eleger os nazistas! 

Anarquista: Eu não, lá eles! 

Nerd: Omissão também elege... 

Anarquista: É...  eleição taí... pensando bem... os candidatos não me agradam... 

Nerd: Vai no menos pior... 

Anarquista: Que fase... 

Nerd: Dias melhores virão. E somos nós, os eleitores do futuro que vamos mudar isso. Em 

vez de virar as costas pra política, participe! Vejo em você um político nato... 

Anarquista: Você votaria em mim? 

Nerd: Depende das suas propostas durante a campanha eleitoral! 

 

(toca o sinal finalizando o intervalo) 

 

Nerd: E se ganhar, procure cumprir o que prometeu e olhe sempre para o interesse da 

sociedade! Eu como eleitora consciente, ficarei atenta aos atos praticados pelos meus 

representantes políticos, pois a fiscalização é fundamental!! 

 


