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Ascensão da política do medo 

 

"A política do medo levou governos de todo o 

mundo a reduzirem as proteções aos direitos 

humanos em 2015"  

(Human Rights Watch, em seu Relatório Mundial 2016). 

https://www.hrw.org/world-report/2016


Desafios para os direitos humanos 

 

Vencer o medo como ideologia 

Vencer o medo como discurso 

Vencer o medo como política 



Questões em evidência 
 

❏ Refugiados 

❏ Terrorismo 

❏ Políticas repressivas (questão social como caso de polícia, e não de política) 

❏ Fragilização das políticas de proteção social 

❏ Redes de ódio 

❏ Fundamentalismo religioso de todos os matizes 

❏ Preconceito e estigmatização 

❏ Ataques à liberdade de expressão 

❏ Criminalização de movimentos sociais 



Crise global: 

um longo período de vacas magras 



O grande problema da atual conjuntura é 

que ela magnifica alguns problemas 

estruturais 



❏ Desigualdade galopante (o 1% nunca foi tão rico; o mundo 

nunca foi tão desigual) 

❏ Estados se tornaram grandes gestores de dívidas, o que 

empareda as possibilidades das políticas sociais e orienta 

políticas de arrocho e diminuição de direitos 

Maior crise desde 1929  

e pode ser tão longa e profunda quanto aquela 



Assim como nos anos 1930 

 

Se demorou muito para se reconhecer a gravidade da 

crise e ainda não se reconhece seu caráter sistêmico 

“It takes a real effort of will 

to admit you don’t know 

what the hell is going on” 
 

(Economist Robert Lucas, 

Nobel laureate) 

“It defies explanation by 

standard economics”  
 

(Edward C Prescott,  

Nobel laureate) 



A crise atual não só não foi controlada como 

permitiu ao capitalismo gerar desigualdade em 

níveis inauditos 

 

Estados Nacionais seguem empenhados na tarefa de 

serem guardiões dessa estabilidade perversa 



Dívida pública 

Américas:  

64% do PIB (2008) 

p/ 104% (2015);  

Zona do Euro:  

de 66% p/ 93%; 

Japão:  

176% p/ 237%  

Diferença entre 

ricos e pobres na 

Europa saltou de 1 

para 12, em 

1945,para 1 para 

530 

 

1% da 

população 

mundial 

concentra 

metade de 

toda a 

riqueza do 

planeta 



Os direitos humanos 

são sempre a principal 

vítima de qualquer 

grave crise 



Assim como nos anos 1930 

 

❏ Causas camufladas geram narrativas sobre culpados 

improváveis (pessoas e grupos: judeus, negros, 

imigrantes); 

❏ Problemas sistêmicos da economia, da política e da 

sociedade (como a corrupção) são personalizados e 

descontextualizados 

❏ As pessoas entendem a crise como fracasso pessoal 

❏ O bom senso sofre intimidações ("bulling") constantes 



No momento em que as 

políticas de proteção social são 

mais necessárias, a crise fiscal 

torna tudo ainda mais difícil 



Problemas amplificados para os DH 

 

❏ Ideologia do ódio, discurso do ódio e política do ódio 

conectados mais facilmente 

❏ Risco de descrédito da democracia 

❏ É cada vez mais fácil produzir ataques que 

desrespeitam os direitos das pessoas 



Estamos coincidentemente em meio a grave crise 

climática e de desastres ambientais provocados 

❏ Crise de abastecimento d’água 

❏ Doenças globais (Zika) 

❏ Desastres ambientais de 

magnitude cada vez maior 

❏ Impactos: inflação de 

alimentos, pobreza e fome 



O Brasil é um dos países mais 

duramente afetados 

❏ Recessão persistente 

❏ Instabilidade política e dificuldade para ousadias anti-status quo 

❏ Peso do dinheiro na política maior que em outros países 

❏ Sistema político fechado e avesso à renovação 

❏ Glorificação do autoritarismo, do aparato 

repressivo e de práticas como a de 

linchamentos 



❏ Regulamentação da PEC do Trabalho Escravo 

❏ Maioridade Penal  

❏ Ataques ao Estatuto do Desarmamento.  

❏ PEC 215 (altera regra de demarcação de terras indígenas)  

❏ Estatuto dito "da Família“  

Pauta legislativa duríssima para os DH 



❏ Revolta contra a política  

❏ Crise das formas tradicionais de socialização e organização 

(partidos, sindicatos, igrejas, imprensa) 

❏ Socialização por meio de mídias sociais cada comuns e 

relevantes (as grandes batalhas são travadas em rede) 

❏ Contra-tendências importantes: "mujiquismo" (Pepe Mujica, 

Papa Francisco, Podemos, Syriza,  Bernie Sanders). 

Despojamento e igualitarismo 

Tendências e contra-tendências 



"Quem vive do trabalho está profundamente atomizado, disperso. 

A retomada dessa consciência se dará por meio da democracia 

direta, e não representativa. Não é só decidir quem vai decidir. É 

decidir de fato.  

Desafios democrático 

Os cidadãos têm de encontrar mecanismos de decisão nos seus locais de 

trabalho, hospitais e escolas que frequentam. O modelo de eleições a cada 

quatro anos [...] não é mais suficiente. O desafio do século XXI é fazer da 

democracia representativa uma democracia direta, na qual os indivíduos 

têm o poder real e não de forma meramente ilustrativa.“  

(Raquel Varela, historiadora portuguesa) 

http://www.cartacapital.com.br/revista/879/todo-poder-real-aos-cidadaos-1218.html


 Ainda estamos presos aos modelos comunicativos do século passado 

 Concentramos nossa atenção e recursos na mídia cartelizada, mais cara, 

menos plural e menos comprometida com os DH (muitas alimentam 

redes de ódio) 

Desafio comunicativo 

 Gasta-se muito e gasta-se mal em comunicação de governo 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/governo-federal-financia-midia-cartelizada-mais-cara-e-menos-plural/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/governo-federal-financia-midia-cartelizada-mais-cara-e-menos-plural/


Desafio comunicativo dos DH 

 Temos poucos porta-vozes 

 Não contamos as histórias extraordinárias em Direitos Humanos  

 (salvo raras exceções, como a de figuras emblemáticas como Maria da Penha) 

 Não contrapomos o ódio com informação exata, qualificada e 

contundente. Ex: o mito da impunidade dos adolescentes e a 

desinformação acerca das estatísticas sobre adolescentes em conflito 

com a lei 

 Não temos visão antecipatória para criar uma agenda articulada e não 

aproveitamos bem os “ganchos” da conjuntura 



O desafio é grande 

A crise é grave, 

mas 2016 pode ser um ano com 

grandes realizações para entrarem na 

memória das lutas pelos Direitos 

Humanos 



Apresentação realizada durante o  

I Fórum Nacional de Gestores de Direitos Humanos 

Brasília, 25 de fevereiro de 2016 


