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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é analisar os tweets do 

Presidente Jair Bolsonaro no período de agosto de 2018 

a fevereiro de 2020, identificando expressões que 

possam ser classificadas dentro do conceito de discurso 

de ódio. Foram utilizados os fundamentos de Patrick 

Charadeau referentes a investigação do discurso 

político, a partir da metodologia da análise de discurso. 

Ainda, foram identificados os elementos e casos 

paradigmáticos que compõe o debate sobre o discurso 

de ódio. Finalmente, com base nesses elementos, 

analisou-se todas as postagens no período selecionado 

do perfil do Twitter de Bolsonaro.  

Introdução  

A viralização de discursos odiosos nas redes sociais, em 

especial no Twitter, evidencia a importância de 

compreender o conceito e os elementos do discurso de 

ódio, principalmente quando utilizado como ferramenta 

de discurso político.  

Além disso, a instauração de uma onda conservadora 

alerta para a necessidade de analisar o discurso com 

valores de ordem, disciplina e autoridade de Jair 

Bolsonaro. Ao ser manifestado publicamente via Twitter, 

causa dano e repercute, levando a se questionar sobre o 

seu perfil autoritário e até mesmo totalitário. 

Material e Métodos 

Para uma revisão literária sobre o tema foi desenvolvida 

uma pesquisa bibliográfica em 32 artigos científicos, 12 

livros, 04 dissertações, 06 documentos internacionais e 

32 notícias. Os tweets do Presidente Jair Bolsonaro 

foram catalogados através da pesquisa de cunho 

exploratório em uma tabela no Software Microsoft Word. 

A fim de buscar os elementos constitutivos do discurso 

de ódio foi utilizado o método dedutivo com a técnica de 

pesquisa de análise de discurso na teoria do discurso 

político de Patrick Charadeau  

Sobre o caráter totalitário do movimento Bolsonarista, foi 

utilizado o método dedutivo com o emprego da técnica 

da análise de conjuntura de Herbert de Souza. 

Resultados e Discussão 

As pesquisas resultaram na produção de dois artigos 

científicos, sendo eles: “Presidência Virtual: uma análise 

do Discurso Político de Jair Bolsonaro no Twitter” e 

“Movimento nas Mídias: análise de conjuntura do  

 

movimento bolsonarista nas redes sociais e veículos de 

mídia” em fase de avaliação. 

A principal discussão observada foi sobre a 

regulamentação do discurso de ódio, pois há a 

prevalência pela Liberdade de Expressão (Ronald 

Dworkin) no sistema norte americano, enquanto que no 

sistema europeu existe uma preocupação maior na 

dignidade humana (Jeremy Waldron). Ainda, o hate 

speech também pode fazer parte de um discurso político 

contrário aos princípios democráticos (Alexander Tsesis, 

Daniel Sarmento) e, consequentemente, presente nos 

tweets de Bolsonaro. Isto despertou uma real 

preocupação com o espaço de fala de grupos 

minoritários que se tornam ainda mais oprimidos. 

Conclusões 

Primeiramente, ficou evidenciado que o discurso político 

na rede social Twitter possui como prevalência dar 

publicidade às posições políticas. 

No que tange ao Discurso de ódio, por mais que 

subsistam dois prismas distintos de concepção para sua 

regulamentação, em ambos o hate speech é repudiado. 

A intolerância à posicionamentos contrários de Jair 

Bolsonaro foi intensificada ao fazer uso do Twitter. 

Observou-se que suas publicações se enquadram em 

um discurso político que compõe um discurso de ódio na 

medida em que gera a descrença na ordem democrática 

e nos direitos humanos.  

Por fim, o uso intensivo das redes sociais facilitou a 

ascensão do bolsonarismo e, com a dificuldade de 

definição do termo “fascista”, observou-se, a presença 

de critérios de viés totalitário como: mobilização 

permanente, eleição de um inimigo comum, culto ao líder 

e estrutura organizacional em forma de cebola, de 

acordo com Hannah Arendt, Celso Lafer e Norberto 

Bobbio. 
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