
JUSTIFICATIVA DE VOTO                  PARTE I – PRESIDENTE

A quem interessar possa deixo a seguir, justificativa pessoal de voto, que deve ser também ao certo justificativa de  
outras  pessoas  em  que  tenho  afinidade  de  percepção  política.  Afinidade  mais  por  um  projeto  social  e  de 
implementação política que qualquer outra percepção. É forma de incrementar o debate eleitoral Brasileiro em 
2010, também o pernambucano e ainda o específico de minha província residencial, Limoeiro-PE. É celebração da 
democracia.

a) VOTAR?
SIM!

Irei votar sim. Sairei de casa para votar. Além de obrigatório é bom exercer esse direito conquistado a duras penas.  
Votar pra presidente é uma satisfação especial, é referendar o direito da coletividade da população brasileira em 
conferir  a  alguém  “as  rédeas”  do  poder  central  executivo  da  República  Federativa  Brasileira.  Há  nisso  um 
historicismo que merce nossa atenção e que é construído por cada um de nós hoje e por milhares e milhares de  
pessoas no passado. Ora se não quero compartilhar percepções, reflexões e sentimentos de qualquer grupamento 
humano do planeta!!! Estamos falando de civilização e cultura! De uma forma de outorgar poder a instância que 
influencia  nossas  vidas  e  pode nos  elevar  em dignidade ou  nos  oprimir  a  baixos  níveis  humanos:  o  estado. 
Qualquer civilização antiga já tinha suas lideranças, guerreiros e administradores. Gentes que cuidavam e geriam o  
bem comum, as dimensões coletivas. Na atual era pós-moderna, temos um farto saber e vivências acumulados que 
de fato elevam, ou no mínimo procuram elevar, à altos níveis o potencial e conduta das populações de nações a  
altíssimos níveis culturais. Se dá certo ou errado é uma outra estória... Mas é fato sim que as vias de eleições 
diretas e democráticas tem nos trazido mais conforto que conflito. Quem se esforçar um pouquinho só e comparar  
períodos anteriores do Brasil irá ver sinais que atestam a democracia, ainda em edificação, como sistema superior 
mesmo. Quem se esforçar mais e procurar voltar bem mais no tempo para perceber sistemas de gestões de estado 
embasados na teologia,  tendo o chefe do estado como um Deus, irá também perceber a ingenuidade destas 
formas  de  política.  Some-se  a  reflexão  das  realezas  e  cortes  como condutoras  da  sociedade.  Vamos  então 
perceber a democracia como do povo, pelo povo e para o povo. Princípio resgatado e aprofundado pela Europa 
nos 1700, da Grécia antiga. E ainda, quem fizer inferências com outros países de hoje e de antigamente irá então 
perceber muito mais coisas interessantes sobre a política como um todo e sobre as eleições gerais.

b) VOTAR EM QUEM PRA PRESIDENTE?

O melhor voto como um todo é o voto consciente, aquele em que se justifica ao menos para si mesmo porque 
votar em fulano ou em fulana.
Eu voto em Dilma Russef.
Porque?
1-Porque faço parte de um grande coletivo que busca “fazer o Brasil dar certo”. Partimos do precedente de que 
estamos numa nação que  tem enormes potenciais  ao  tempo de apresentar  enormes deficiências,  e  o  que  é 
lamentável é que as deficiências foram já superadas por muitas outras nações e que temos tudo para supera-las,  
quando muitas das nossas dificuldades são elementares para um país de indicadores como é o Brasil.
2- Porque esse grande contingente de brasileiros e brasileiras que “apostam” no sucesso do Brasil tem mais a 
contribuir do que mesmo receber deste país e de seus compatriotas. Somos pessoas crentes num mundo melhor 
pelas vias pacíficas e democráticas e que muitos de nós trazem os pavores na lembrança ou na informação de  
sofrimentos vivenciados por muitos de nossos companheiros e companheiras que foram sim motivados, geralmente 
em terna juventude, por uma paixão desesperada pela coletividade e pela liberdade e pela solidariedade. Muita 
gente sofreu muito e “pagou preço alto” pela crença que o Brasil deveria sim ouvir mais sua gente e que deveria 
romper  com  um  ciclo  histórico  iniciado  pelos  colonizadores  dos  1500  e  ainda  não  completo:  as  riquezas 
econômicas, a cultura,  os méritos,  a nobreza e entre outra coisas a dignidade dos brasileiros e brasileiras só 
competem às elites deste lugar. Um ciclo onde uma minoria “manda” e uma maioria “obedece”...
3- Na história contemporânea brasileira houve mais de 20 (vinte) anos de repressão à liberdade de expressão, à 
liberdade de opção ideológica (mesmo que fundada e pacífica). Fala-se do período conhecido como Ditadura Militar  
inaugurado em 1964. Daí que houve intensa resistência a este regime que, inclusive, praticou muita perseguição e 
até tortura a opositores – tudo em nome do Estado Brasileiro. Grande forma de resistência foi construir uma nova 
forma de gerir o estado brasileiro. E um momento decisivo e vitorioso deste projeto de país e de gestão de país foi  
a eleição de um “peão trabalhador” para Presidente da República: Luiz Inácio Lula da Silva é personagem histórica 
brasileira que felicitadamente honrou preservar a esperança no Brasil já em 1989. E conseguiu-se sim desmistificar  
a mentira da incompetência de Lula, da incompetência de seu grupo  ideológico. Porque era uma mentira sim, com  
o intuito de não “dividir” o poder com ninguém. Não adiantou e está muita gente ainda inconformada em não poder 
exercer seus brios de “chefões” e “chefonas” autoritários, ditadores e onipotentes de serem os únicos e únicas 
“capazes”  em “tocar  o Brasil  pra  frente”.  Lula  foi  um dos melhores presidentes que este  país  teve.  Portanto, 



acredito que o Brasil é dos brasileiros e brasileiras que nele nascem e vivem e que está aberto a quem quer que 
seja que queira honra-lo e respeita-lo. Acredito no Brasil da base, da maioria, dos mais de 50% da população deste  
país que são pobres economicamente mas em maioria, ricos culturalmente e espiritualmente!
Faço parte da história recente deste país porque em 1989 votei e fiz campanha pra Lula e não quero nem pretendo 
abandonar certezas que ainda não me foram refutadas.
4- Dilma Russef não é a continuação de Lula porque ninguém é igual a ninguém. Mas ela é a continuação de um 
grupo político no poder que apresentou muitas conquistas nunca antes alcançadas na história deste país.
5- Não quero dar o Brasil para Dilma governar. Quero ajuda-la a cuidar bem do Brasil e quero também que ela me  
ajude da mesma forma. E ela é consciente disto!!!
6- Porque acredito em você que também faz o Brasil ser melhor ou pior.
7- Porque a luta nunca para!

Por: Walter Eudes – Brasileiro    *    setembro de 2010


