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Quem prevalece? a batalha narrativa 
pela reforma eleitoral

Não à destruição do INE! Não à destruição dos institutos locais! Não à des-
truição dos tribunais locais! Não à pretensão de alinhar os órgãos eleitorais 
à vontade do governo! Não ao autoritarismo! Sim à democracia! Sim a 
um México democrático!  (Animal Político, 2022). Estas foram as palavras 
com que José Woldenberg concluiu o seu discurso perante milhares de 
cidadãos reunidos para defender o organismo nacional no Monumento da 
Revolução.

Alan Fernando Martínez Reyes

“Basicamente, os que se manifestaram ontem fizeram-no con-
tra a transformação que está a ocorrer no país, fizeram-no a 
favor dos privilégios que tinham perante o governo que repre-
sento, a favor da corrupção; fizeram-no em favor do racismo, 
do classismo, da discriminação” (El Financiero, 2022). Foi assim 
que o Presidente Andrés Manuel López Obrador respondeu a 
perguntas sobre a marcha em defesa do INE no Palácio Nacional 
perante os diferentes meios de comunicação.

Mais uma vez, o México exibe a alta polarização prevalecente 
no país. A marcha de 13 de novembro em favor das instituições 
eleitorais revelou a dinâmica social que existe no país, caracte-
rizada por ideologias políticas opostas que parecem irreconci-
liáveis em questões conjunturais.   A Reforma Eleitoral se junta 
à lista de temas que dividiram o debate público da atual gestão, 
como na época o avião presidencial, a Guarda Nacional, o Ae-

roporto Internacional Felipe Angeles, o Trem Maia, a Refinaria 
Dos Bocas, a Reforma Energética, para citar alguns exemplos. 
A iniciativa apresentada no dia 28 de abril de 2022 pelo Execu-
tivo Federal se viu imersa em uma guerra de narrativas que ten-
tam superar o imaginário coletivo. A partir do Palácio Nacional 
constroem-se argumentos que parecem convencer uma parte 
importante da sociedade mexicana que tem como tema central 
o barateamento do sistema eleitoral; enquanto isso, a posição 
objeta que eles são apenas truques políticos para capturar a 
democracia em face de as próximas eleições presidenciais em 
2024.

Este contexto formou um ambiente rarefeito onde grande par-
te dos mexicanos não sabe qual projeto atende aos interesses 
do país e é justamente nesse mar de incertezas que a desin-
formação navega, entendendo-a como a disseminação massiva 
de informações falsas com a intenção de enganar o público e 
conhecer sua falsidade (CIDH, 2019).

O debate sobre a proposta de Reforma Eleitoral tornou-se um 
jogo de mão dupla entre a Presidência e a oposição, sendo um 
dos pontos mais controversos o desaparecimento dos institutos 
eleitorais locais e dos tribunais eleitorais locais das 32 entida-
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des federativas. Nesse sentido, diversos vídeos têm circulado 
nas redes sociais de pessoas que desconhecem o conteúdo e 
o escopo, causando a consequente desqualificação a priori e a 
intolerância. 

As redes sociais acentuaram ainda mais esse fenômeno, uma 
vez que agora é mais acessível espalhar notícias falsas por meio 
de bots e trolls, tendo eliminado os filtros na produção e distri-
buição de informações ainda existentes nos meios tradicionais. 
Além disso, não se omite o fato de que essas plataformas geral-
mente criam comunidades e públicos homogêneos que reafir-
mam o ponto de vista pessoal e levantam a incerteza do que é 
a verdade.

De acordo com o estudo Digital New Reports 2022, existe uma 
relação entre o medo da desinformação on-line e o uso genera-
lizado das mídias sociais. 54% das pessoas dizem que estão pre-
ocupadas em identificar quais notícias são reais na Internet. De 
fato, a América Latina é a região do planeta que mais tem visto 
as informações falsas ou enganosas sobre política (Neumann, 
2022).  De acordo com um estudo publicado pela MIT Initiative 
on the Digital Economy, onde cerca de 126.000 feeds de notí-
cias do Twitter foram analisados entre 2006 e 2017, concluiu-se 
que a verdade leva seis vezes para atingir um público-alvo do 
que a mentira (Rodríguez, 2022). 

Estritamente falando, a proposta de reforma eleitoral propõe 
“formar um mecanismo eleitoral nacional com instituições ad-
ministrativas e judiciais únicas, sob o princípio da austeridade 
republicana”. A iniciativa propõe abolir o Instituto Nacional Elei-
toral (INE) e criar em seu lugar o Instituto Nacional Eleitoral e de 
Consulta (INEC), que absorveria as funções dos órgãos públicos 
locais (OPL). O documento argumenta que as OPLs carecem de 
imparcialidade e que respondem aos interesses dos poderes 
políticos, partidos políticos e grupos econômicos; da mesma 
forma, sustenta que o custo de operação é alto; e, finalmen-
te, que a autoridade nacional poderia absorver atividades com 
uma estrutura subnacional.

Por outro lado, a oposição sugere a antítese de que a reforma 
não eliminaria a suposta dependência de atores políticos ou 
grupos de interesse, muito menos se a eleição de conselheiros 
eleitorais fosse realizada pelo voto popular; além disso, não ha-
veria economia substancial, uma vez que o orçamento só se-
ria realocado para a nova instituição nacional.  além do fato de 
que o orçamento não é representativo em comparação com as 
despesas de cada Estado; por fim, a oposição afirma que re-
presentaria uma violação direta do federalismo, o abandono da 
experiência institucional de mais de duas décadas e a omissão 
das particularidades e contextos de cada ente federativo.

No entanto, em paralelo, está sendo travada uma guerra na 
qual ambos os lados buscam legitimar seu discurso. Por um 
lado, o partido no poder continua a saturar o espaço público 
usando estratégias de comunicação que procuram tornar invisí-
veis vozes contrárias. Por outro, a oposição constrói narrativas 
contra o autoritarismo.  “A narrativa ao fornecer certeza difi-
cilmente é questionável, porque os eleitores relativizarão qual-
quer crítica ou questionamento que ameace a narrativa que 
lhes dá a paz de espírito de estar do lado certo” (Rivera, 2020).
Um exemplo eloquente é a discussão sobre o número de pes-
soas que participaram da marcha do INE, uma vez que o Secre-

tário de Governo da Cidade do México tuitou que a chamada 
era de cerca de 12.000 pessoas; o Chefe do Executivo disse que 
entre 50 e 60 mil pessoas estavam presentes; enquanto aque-
les que organizaram o movimento apontaram para números de 
mais de meio milhão de pessoas.  Esse número é significativo, 
pois quanto maior o número de pessoas presentes, maior o 
grau de aceitação.

Da mesma forma, as pesquisas de opinião começaram a ser 
usadas para legitimar narrativas. É o caso da apresentação do 
inquérito Enkoll para o EL PAÍS e W Radio em que se afirmou 
que se trata de uma iniciativa que tem amplo apoio popular, 
mas, ao mesmo tempo, é muito pouco conhecida. De fato, 69% 
das pessoas admitiram não saber que o presidente havia envia-
do a iniciativa.

No entanto, os aspectos em que a iniciativa de reforma eleitoral 
não encontra tanto apoio entusiástico estão relacionados com 
a refundação da estrutura institucional eleitoral, enquanto 52% 
dos inquiridos manifestam apoio à proposta, 40% foram contra 
ou muito contra. Por sua vez, 53% concordam com o desapa-
recimento dos institutos eleitorais e tribunais eleitorais locais, 
enquanto 43% disseram discordar. Isso é indicado na tabela a 
seguir:

Fonte: Enkoll para EL PAÍS e W Radio

O mesmo documento indica que 68% das pessoas consultadas 
afirmam que é mais importante para o país melhorar a qualida-
de da democracia do que reduzir o custo das eleições.  Neste 
momento é improvável tentar conter a avalanche de desinfor-
mação que circula nas plataformas digitais, no entanto, é dever 
dos cidadãos informar-se nas páginas oficiais das instituições 
para gerar pensamento crítico, “nas democracias de opinião a 
geração de notícias falsas representa claramente a distorção de 
um valor central para a criação de uma opinião pública livre e 
corretamente informada,  base para a participação responsável 
na formação de opiniões políticas não manipuladas pelos cida-
dãos” (González, 2022).

Uma sociedade que reúne informações confiáveis, oportunas 
e compreensíveis estará propensa a envolver ativamente e res-
ponsabilizar as instituições de  maneira objetiva, sem se deixar 
levar pelo sensacionalismo e pela desinformação de diferentes 
atores políticos que, em muitos casos, colocam sua agenda pes-
soal à frente dos interesses de uma verdadeira nação democrá-
tica.
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