
CRESCE CAMPANHA POLÍTICA NA INTERNET,
FATO QUE EXIGE MAIS CONSCIÊNCIA DO ELEITOR

No próximo domingo, dia 
7 de outubro, acontecerá 
o processo eleitoral para 

vereador e prefeito nos municí-
pios brasileiros e como em toda 
eleição, não faltam anúncios 
para convencer o cidadão a vo-
tar nesse ou naquele candida-
to. Porém, além dos panfletos, 
cartazes, propagandas em tele-
visão, rádio, etc, um outro meio 
têm se destacado nas campa-
nhas de políticos: a internet. 
Nas redes sociais, os usuários 
do Twitter, Facebook e YouTu-
be, para citar alguns dos sites 
mais usados por candidatos, 
recebem constantemente infor-
mações políticas, para que as-
sim cada vez mais eleitores se-
jam conquistados.

Os próprios candidatos des-
cobriram que a exposição de 
opiniões, propostas de gover-
no, críticas e mensagens por 
meio de sites próprios e de 
perfis pessoais no meio virtual 
pode ser uma arma poderosa 
para conquista de votos. Um 
exemplo foi a eleição de Bara-
ck Obama nos Estados Unidos, 
em 2008, que foi atingida após 
o candidato dedicar-se a divul-
gar campanhas suas pela in-
ternet. Com Dilma Roussef, em 
2010, também não foi diferente. 
A Presidenta do Brasil seguiu 
os passos do líder americano 
e também encontrou no meio 

cibernético brechas para fazer 
suas campanhas políticas. 

Nessa nova dinâmica comu-
nicacional, os textos e as men-
sagens diversas passam a ser 
elaborados de forma mais indi-
vidualizada, mesmo que muitos 
dos sites, blogs e redes sociais 
de políticos sejam controlados 
por assessorias de comuni-
cação e sirvam apenas como 
mais uma forma de tentar con-
vencer eleitores por meio de in-
formações de candidaturas. 

Aos olhos da Justiça Elei-
toral, usar a internet para pro-
paganda não é crime, mas os 
políticos devem seguir as regu-
lamentações estabelecidas pela 
Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral), que 
proíbe que na internet seja vei-
culada qualquer tipo de propa-
ganda eleitoral paga, mas tam-
bém permite que esta pode ser 
feita “em sítio do partido ou da 
coligação, com endereço ele-
trônico comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de 
serviço de internet estabelecido 
no País”, descreve o art. 57-B, 
incisos I a IV. A lei ainda pre-
vê que por meio de blogs, redes 
sociais, sites de mensagens 
instantâneas e assemelhados, 
o conteúdo pode ser gerado ou 
editado por candidatos, partidos 
ou coligações ou de iniciativa de 

qualquer pessoa natural. Além 
de ser permitido pela lei, fazer 
campanha política pela internet 
é mais barato, e é claro que ao 
descobrirem isso os candidatos 
passaram a tirar o máximo pro-
veito desse meio.

Porém, mesmo recebendo 
mensagens e anúncios pela in-
ternet, cabe ao cidadão analisar 
e escolher o candidato que me-
lhor representará seu municí-
pio. Ainda que a população seja 
bombardeada com informações 
e apelos para votar em alguém, 
neste domingo, esta deve ele-
ger o prefeito e o vereador que, 
politicamente, respeitarem sua 
escolha e venham a trabalhar 
pelo seu município. De modo 
nenhum as pessoas podem se 
esquecer de avaliar as propos-
tas políticas deles e de consi-
derar seu histórico político, ou 
seja: se têm a “ficha limpa”. Vo-
tar é responsabilidade individual 
e intransferível, mas é, sobretu-
do, uma escolha que deve ser 
feita com consciência.
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