
Diálogo x Polarização
Um olhar para nós mesmos



O que é polarização?

Significado clássico

Significado atual



Significado clássico

• Vem da palavra “polos”

• Disputa entre duas partes

• Não necessariamente antagônicas

• Não necessariamente ruim



Significado atual

• Profunda divisão na sociedade

• Ressentimento e rivalidade

• Questão de vida ou morte

• Não combina com a democracia



A polarização hoje

Eleições EUA 2016 e 2020 Saída do Reino Unido da UE



A polarização hoje
Eleição presidencial 2018

X



A polarização na história

Brasil 1964 Brasil 1934 Guerra Fria

Créditos das imagens: WikiMedia Commons



A polarização na história

Guelfos x Gibelinos
Séculos XII a XIV



Outras rivalidades

Esquerda x Direita

Conservadores x Progressistas

Urbano x Rural

Nacionalistas x Cosmopolitas



De onde vem a polarização?

Por que ela existe?



Passado da espécie humana

Crédito da imagem: Pxhere

• Ambiente hostil

• Sobrevivência em grupos

• Recursos, defesa, inteligência

• Demonstrar fidelidade



Incentivos atuais

Redes sociais

Crédito da imagem: Pxhere



Incentivos atuais

Redes sociais

Digital News Report – Reuters e Universidade de Oxford

Meios usados pelos brasileiros para consumir notícias



Incentivos atuais

Guerras culturais

X
“Luta pela alma da nação”

Eduardo Wolf

Políticas públicas
Economia

Comportamento
Questões morais



Incentivos atuais

Crises e rupturas

Mudanças rápidas geram insegurança



Incentivos atuais

Lideranças políticas

• Medo e raiva criam inimizade

• Inimizade gera engajamento



A polarização na prática

Quais são suas consequências?



Consequências

Falta de diálogo

#@$%! #@$%!



Consequências

Sufocamento do centro

Curtidas de páginas políticas por 12 milhões de brasileiros no Facebook

“Sobrevivendo nas redes” – Monitor do debate político no meio digital



Consequências

“The shift in the American public’s political values” – Pew Research Center



Consequências

Fake News e realidades paralelas

Polarização Fake news

Realidade 
paralela



Consequências

Hiperpolitização

Disputas políticas invadem 

questões que não deveriam 

ser alvo das rivalidades



Consequências

Falta de foco em políticas públicas



Consequências

Desrespeito à democracia



O que fazer?



O que fazer?

Assumir a complexidade do mundo

• 7,8 bilhões de pessoas

• 195 países

• 7111 línguas

• Incontáveis problemas e questões



O que fazer?

Admitir a possibilidade de errar



O que fazer?

Colocar o diálogo como prioridade
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