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O candidato presidencial Jair Messias Bolsonaro parece saído de um livro ilustrado do populismo. 

Seu repertório varia de crítica da mídia à la imprensa mentirosa ao posicionamento como um anti-

establishment a declarações extremamente provocativas (ver HOLTMANN et al., 2006). Em sua 

carreira política, Bolsonaro já pertenceu a nove partidos políticos, e desde o início de 2018 é 

membro do Partido Social Liberal (PSL). Como mostra a página inicial do site de Bolsonaro, ele 

dedica seu atual mandato à "luta pela proibição do chamado Kit Gay" (HOMEPAGE 

BOLSONARO, 2018), materiais educativos que são usados para aumentar a conscientização 

sobre as orientações sexuais e identidades de gênero. Estes seriam uma "apologia ao 

homossexualismo" (ibid.). Como outros políticos populistas de direita (ver, por exemplo, 

representantes da Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, AfD), Bolsonaro 

fala de uma ideologia de gênero (BLOG FAMÍLIA BOLSONARO, 2018), que segundo o 

candidato, como todas as ideologias, deveria ser banida da educação. A palestra enfoca o uso da 

linguagem por Bolsonaro na construção de uma imagem anti-LGBT. Para divulgar suas opiniões, 

que ele chama de verdade (HOMEPAGE BOLSONARO, 2018), Bolsonaro conta com as mídias 

sociais nas quais ele é amplamente representado (incluindo Twitter: pouco menos de 4.200 tweets, 

mais de um milhão de seguidores, Facebook: 5,3 milhões de inscritos, Instagram: mais de 1.300 

posts, 1,1 milhões de assinantes, YouTube: mais de 37 milhões de visualizações (números de 

junho de 2018). Por meio de uma análise crítica do discurso, segundo Norman Fairclough (2015), 

as afirmações de Bolsonaro serão analisadas e classificadas no contexto político atual do Brasil. 

Será mostrado ainda como a retórica de Bolsonaro se alinha perfeitamente à de Donald Trump 

(EUA), Marine Le Pen (França), Beatrix von Storch (Alemanha) e outr@s, aumentando ainda 

mais a gama global do fenômeno do populismo. 
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