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RESUMO: As crises ou insatisfações quanto à democracia são gerais. O atual 
cenário de influência das mídias sociais, de perfis e notícias imaginárias, as 
chamadas fake news, permeiam e podem influenciar não apenas o conteúdo dos 
debates como a própria escolha daqueles que irão exercer os cargos políticos, 
o que de certa maneira pode macular parte do processo eleitoral, sendo esta a 
vinculação do presente trabalho com o eixo temático escolhido. Sob uma 
perspectiva democrática, ainda que as mídias sociais se façam presente de 
maneira global, cada país encontrará dificuldades diversas nesse processo. A 
demagogia, desde tempos remotos, faz uso do discurso, e hoje as ferramentas 
de sua propagação tem maior alcance e visibilidade. A credibilidade, matéria 
prima da política, tem a mídia como meio de produção, no entanto, o que se nota 
é um desinteresse pelo processo político, a manipulação do método 
democrático, um verdadeiro jogo de ilusões em que não apenas a 
profissionalização da política, mas também o uso das mídias sociais caracteriza 
e reforça essa noção. Assim o jogo político e o desejo de manutenção do poder, 
em que os representantes do povo passam a viver da política e não para a 
política, coloca em risco a qualidade e o comprometimento desses para com 
aqueles que neles votaram. Ainda que os últimos 100 anos sejam contraditórios 
para a democracia, nunca tantas pessoas viveram sob o regime democrático, 
por certo há uma lacuna entre a democracia real e a democracia ideal. A 
democracia representativa acaba dificultar o acesso de todos à própria 
democracia, deixando transparecer que um sistema de participação igualitário 
parece calculado para produzir um efeito diverso. A aquisição de conhecimento 
esclarecido como um critério democrático pode estar ausente nas mídias sociais, 
as informações falseadas não se limitam as fake news, mas sim no próprio 
falseamento da realidade, em que as opiniões são construídas e manipuladas. 
Nesse sentido esse estudo tem por objetivo discutir os embaraços pelos quais a 
democracia passou e passa, e então expor as possíveis consequências da 
influência do falseamento da realidade, especialmente em sociedade menos 
alfabetizadas digitalmente, ou com instituições midiáticas mais fracas, no 
processo democrático. 
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