
23

O Enfrentamento à Desinformação nas 
campanhas eleitorais
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As decisões políticas têm importante impacto na vida do cidadão e con-
sequentemente nas atividades por ele desenvolvidas seja em sua esfera 
privada ou pública.

Na democracia, portanto, ter o mínimo de conhecimento prévio sobre as 
ideias e propostas daqueles que colocam o nome ao crivo do eleitorado 
é fundamental a todos os membros da sociedade.

É importante ressaltar que o cidadão tem o direito de ter acesso ao 
máximo de conhecimento a respeito de seus direitos como cidadão.  Um 
eleitor não informado não pode estar de forma suficiente envolvido ou 
comprometido com o processo eleitoral.

É neste contexto que as campanhas eleitorais se mostram importantes. 
No momento em que devem, pelo menos em tese, esclarecer o eleitor 
acerca do movimento político para que possa exercer livremente seu 
direito de escolha amparado pelo maior número de informações e 
impressões acerca dos envolvidos, ela deve ter o papel fundamental 

de esclarecer. A campanha eleitoral é, portanto, o palco para que os 
adversários políticos possam se fazer vistos pelos que votam e que estes 
possam formar livremente sua convicção pessoal.

A eleição é um o momento em que cada um é individualmente chamado 
a participar. E toda ação que tenha como objetivo esclarecer o cidadão 
deve ser enaltecida em razão da necessidade de que seja cada vez maior 
consciência do cidadão.

Além dos diversos direitos fundamentais que, como tais, são indispen-
sáveis para assegurar, diretamente, a própria existência humana, outros 
manifestam-se como instrumentos de realização desse fim maior, garan-
tindo o desenvolvimento intelectual, emocional e cultural do indivíduo, 
proporcionando sua realização plena, tais como a liberdade de expressão 
do pensamento, na qual se inclui, dentre outras, a liberdade de imprensa 
e de propaganda. 

Dessa forma, os direitos políticos condicionam e limitam, tanto positiva 
quanto negativamente, a possibilidade de intervenção estatal, em todos 
os seus níveis e funções (administração, legislação e jurisdição), no que 
tange ao âmbito de proteção das condutas por eles asseguradas. Dessa 
forma, o legislador não pode, a seu critério, dispor de leis que asseguram 
o pleno exercício das faculdades inerentes aos direitos políticos ou editar 
outras que resultem em sua limitação, sob pena de ficar configurado um 
retrocesso social.

O exercício da propaganda eleitoral está tutelado no art. 220 da Consti-
tuição Federal, dispondo que “a manifestação do pensamento, a criação, 
a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.
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Entretanto, o Estado, em suas múltiplas atividades na contemporaneida-
de, parece não cumprir sua função essencial de qualificar a participação 
popular, deixando um vácuo na concretização de uma política estatal de 
desenvolvimento cultural.

Mas, ao que parece, após a conquista da democracia pela sociedade, 
impera o desafio da superação da falta de formação e informação, pois 
todos os envolvidos, ainda que não demonstrem interesse direto serão 
impactados. 

Nesse contexto a circulação da desinformação, utilizando do poder e da 
velocidade da rede mundial de computadores, tem interferido e desvir-
tuado de forma grave a vontade popular nas democracias modernas.   

Estamos em um mundo hiperconectado e de abundância de dados, en-
tretanto, um dos grandes desafios das democracias modernas é superar 
a letargia cívica da maior parte dos eleitores. O resultado das escolhas 
políticas exerce influência imediata no cotidiano do cidadão, interferindo 
em suas atividades privadas ou sua relação com a ordem pública mas não 
parece ser suficiente para que haja interesse na participação

No Brasil, devido a vários fatores, tais como, suas características histó-
ricas e econômicas, possuiu baixa adesão política da maioria de seus ci-
dadãos, com a consequente formação de uma sociedade onde a partici-
pação popular predomina como parte meramente chancelatória de uma 
forma ou outra forma de assunção ao poder.

O volume de participação popular não necessariamente demonstra inte-
resse político consciente, pois um grande número de cidadãos não quer 
dizer que estejam livres e conscientes de suas escolhas.

Em uma visão míope e rasa da realidade, muitas vezes o discurso prega 
que a quanto mais volumosa a participação, maior é o engajamento do 
cidadão, confundido o aspecto quantitativo com o aspecto qualitativo.

Neste ponto, pode-se apontar várias causas para essa desconexão, sen-
do, um a delas, a falta de vontade política dos governos em investir na 
emancipação educacional da população brasileira uma dos grandes pro-
blemas atuais.

 Na primeira República, por exemplo, o compromisso dos eleitores que 
viviam na predominante área rural era com os donos das terras nas quais 
trabalhavam e viviam, e que isso gerava grande distorção no sentido de-
mocrático de livre escolha de seus representantes. 

Ocorre que o problema é muito amplo e, entre muitos fatores, para a 
efetiva participação popular é necessário que sejam respeitados os prin-
cípios básicos da dignidade da pessoa humana, dando-lhe condições mí-
nimas para que possa participar nas decisões coletivas.

Desta forma, é importante a utilização de todos os mecanismos possíveis 
de disseminação da informação e incentivo direto de participação de to-
dos na vida política da sociedade. 

A busca da participação popular consciente deve sempre prevalecer.

A interferência estatal deve existir ocorrer em casos extremos, visto, in-
clusive, que a estrutura judiciária brasileira há tempos reclama por re-
formas que efetivamente tragam maior eficiência e eficácia a todas as 
atividades a ela inerentes.

O ser humano como membro da comunidade da natureza e como cida-
dão do mundo deve sempre estar preparado para abrir mão em algum 
momento de seus pequenos interesses próprios.

Desta forma, não se pode ignorar o potencial das pessoas na promoção 
das boas ideias e nas decisões dentro da sociedade.

Além do mais em respeito ao princípio da igualdade, qualquer supressão 
deve respeitar as situações que geram a desigualdade, sob pena de que 
se aumente ainda mais a distância entre os desiguais.

A prevalência de fortalecimento da participação popular se traduz em 
prestígio aos princípios formadores do Estado de Direito brasileiro.

Desta forma, a participação do cidadão deve ser incentivada de todas as 
formas e o que primeiramente se deve buscar mudar é a realidade edu-
cacional do povo brasileiro, com o respeito à vontade seu povo, atacando 
diretamente a raiz desse que é um dos maiores problemas da nação.


