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RESUMO

Jair Bolsonaro é um político de crescente destaque, tendo em vista uma carreira política iniciada em 1989 que culminou, na última eleição, com a 
maior votação para deputado federal do RJ, com aproximadamente meio milhão de voto. Membro ativo da Bancada BBB (Boi, Bala e Bíblia, como 
ficou conhecido o grupo mais conservador do Congresso Nacional), os discursos de cunho moralista, essencialmente nacionalistas e religiosos, 
marcam a ascensão do deputado, resumidos no seu lema “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Dada a relevância do deputado no atual 
contexto de intensificação da intolerância e fortalecimento da extrema-direita (fenômeno global, importante salientar), essa pesquisa objetiva 
uma análise do discurso de ódio presente na página oficial do Facebook de Bolsonaro, que possui 3,5 milhões de seguidores. Como base teórica, 
além do histórico do crescimento da terceira onda neopentecostal no Brasil e de um debate sobre a relação entre Política e Religião, com ênfase 
na suposta Laicidade do Estado Brasileiro, aprofunda-se a discussão sobre os limites da Liberdade de Expressão (usada por Bolsonaro e seus 
seguidores como justificativa para legitimar qualquer conteúdo publicado), assim como a estrutura do discurso de ódio, formado primordialmente 
pela necessária construção de um inimigo a quem é indispensável combater. Nesse aspecto em especial, destacam-se categorias sociológicas e 
psicológicas, como a necessidade de pertencimento em tempos de insegurança, para solidificar nossas categorias de análise. Posteriormente, a 
Análise de Conteúdo (AC) é o método que permite o adensamento da discussão sobre o Discurso de Ódio através de inferências, baseadas em 
categorias previamente definidas, para além da mera descrição. Como amostra de pesquisa, seis postagens da página oficial de Bolsonaro foram 
selecionadas, compreendendo o período de três dias, de 12 a 15 de novembro de 2016, incluídos os comentários mais relevantes. Destes, foram 
filtrados 127 comentários que demonstraram discurso de ódio ou religioso. As postagens analisadas envolvem desde seus discursos na Câmara e 
em eventos públicos até suas publicações sobre eleições americanas e “ideologia de gênero”. Pela pluralidade dos temas das páginas analisadas, 
notou-se que o ódio está presente em quaisquer dos temas, mesmo quando o deputado não está falando sobre política. O discurso constituído 
por aversão ao Outro-Inimigo é marca tanto entre os discípulos de Bolsonaro, como entre muitos dos que são contrários aos seus ideais, 
demonstrando a noção de antagonismo, onde o sujeito A nega o sujeito B, enquanto o sujeito B nega o sujeito A. Especialmente em relação A 
Bolsonaro, percebeu-se que ele conquista visibilidade na comunidade virtual através do massivo ódio à esquerda, numa relação em que pode-se 
afirmar que sua ascensão só ocorre porque a esquerda existe, e ele a nega, com aversão. O que confirma à hipótese de que a existência de 
Bolsonaro enquanto figura pública é construída fundamentalmente pela sua oposição a um terceiro, muito mais do que pela afirmação de si e de 
seus ideais. Boa parte de todo o conteúdo analisado é constituído por críticas e ofensas, mais do que por propostas ou projetos. Frases como “não 
gosta do Bolsonaro, no mínimo é Zé droguinha ou feminista!”, Vai se ferrar bubum guloso...”, “CUT de cú e rola.” Ou “Se um professor ou 
professora querer ensinar sexo para a minha filha, eu vou lá e encho ele de porrada” (essa última dita pelo próprio Bolsonaro) são apenas 
exemplos aqui arrolados para ilustrar a análise de conteúdo que aponta, como principal resultado, para a ilegalidade do conteúdo produzido pela 
página oficial, no sentido de sobrepor-se à dignidade humana prevista na Constituição Federal e a diversos dispositivos legais derivados desse 
princípio, amplamente negligenciado por um deputado que é pré-candidato à presidência da República, com uma razoável e preocupante 
margem de votos.
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