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INTRODUÇÃO: 

As mentiras alinhadas a uma estética do ridículo político (Tiburi, 2017, 2020) são algumas 

das constantes nos enunciados do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mentiras risíveis, como 

o famoso enunciado sobre a frequência com a qual as pessoas deveriam evacuar, retratado 

abaixo, formam um dos pilares de seu governo: a mentira como uma prática política (Elias de 

Oliveira, 2022). 

É só você deixar de comer menos um pouquinho. Quando se fala em poluição ambiental, 
é só você fazer cocô dia sim, dia não que melhora bastante a nossa vida também, está 
certo? O mundo, quando falei que cresce mais de 70 milhões por ano, precisa de uma 
política de planejamento familiar, não é controle não, você vai botar na capa da "Folha" 
amanhã que eu tô dizendo que tem que ter controle de natalidade. Planejamento familiar. 
As pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 
cinco, está certo? Mas, como regra, é isso. (Jair Messias Bolsonaro em entrevista em 
09/08/2019.1) 

As mentiras perpetuadas pelo presidente encobrem os mais diversos temas: meio 

ambiente, economia, política, cultura, defesa nacional, saúde etc. Suas mentiras são danosas 

à medida que desinformam aqueles que o seguem (seu eleitorado fiel), incentivando-os, 

inclusive, a comportamentos danosos, como a utilizarem de tratamentos não recomendados (e 

prejudiciais à saúde) contra a COVID-19. Tais ações são exemplos de uma necropolítica 

(Mbembe, 2003). Mbembe propõe os termos necropolítica e necropoder para explicar as várias 

políticas de morte adotadas por governos, políticas prejudiciais a seus cidadãos, principalmente 

a grupos marginalizados. Os seguidores de Bolsonaro, por exemplo, se prejudicam ativamente 

ao seguir suas instruções sanitárias, mas a desinformação gerada pela propagação dessa 

                                                             
1 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/09/bolsonaro-sugere-fazer-coco-dia-sim-dia-nao-
para-reduzir-poluicao-ambiental.ghtml>. Acesso em 21/07/2022. 
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mentira em redes sociais causa danos ainda maiores à sociedade, prejudicando grupos 

alienados e alheios às tramas políticas do presidente. 

Analisaremos as mentiras do presidente Bolsonaro a partir de 2 categorias: as mentiras 

feitas em enunciados formais e as feitas em enunciados informais. Acreditamos que exista uma 

discrepância entre esses 2 grupos de mentiras quanto à verossimilhança presente em cada um 

deles. Ao mentir em enunciados informais, como quando mentiu sobre a eficiência do país na 

conservação de florestas tropicais2, Bolsonaro parece se ater menos à verossimilhança do que 

ao mentir em enunciados formais. Dessa forma, analisamos tais enunciados conforme 

apresentado na próxima seção. 

METODOLOGIA: 

Utilizaremos, para essa pesquisa, as reflexões apresentadas em A Arte da Mentira Política 

(Swift, 1710/1733/2006). O texto de Swift discorre sobre as boas práticas da mentira política, 

mentira essa que deve ser empregada pelos governantes para “o bem” de seu povo. Para Swift 

(2006, p. 38), o povo não tem direito à verdade, sendo ela reservada aos governantes. Dessa 

forma, o autor cria uma espécie de manual para a boa execução da mentira política, explicando 

os motivos e razões para se mentir, como o fazer e como manter as mentiras feitas.  

Observaremos, então, os enunciados do presidente Bolsonaro a partir as considerações 

de Swift e das categorias de análise presentes em seu texto (categorias como mentira de 

adição, mentira de calúnia e mentira de translação), dando ênfase na presença ou ausência de 

verossimilhança nas mentiras produzidas. Swift (2006) fala sobre a importância da 

verossimilhança como característica necessária em qualquer mentira política, apesar de poder 

ser quebrada vez ou outra. O uso excessivo dessas quebras pode fazer com que as mentiras 

não evoquem o choque esperado na população: 

O pouco de atenção que se tem tido ao observar um preceito tão necessário e a 

indiscrição com a qual se tem frequentemente querido nos causar medo do lobisomem 

nas ocasiões tornou o povo, nos últimos anos, tão indiferente que não está mais 

espantado quando se fala desses dois inimigos. (Swift, 2006, p.45) 

Os enunciados selecionados para nossa análise são enunciados do presidente 

Bolsonaro que contém mentiras acerca da conservação do Meio Ambiente. Tais enunciados 

foram separados em 2 grupos: os enunciados feitos em contextos formais, nos quais há uma 

                                                             
2 Enunciado feito no discurso de abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, em 22/09/2020. Disponível em 
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-09/veja-integra-do-discurso-de-bolsonaro-na-75a-
assembleia-geral-da-onu>. Acesso em 20/07/2022 
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maior preparação e atenção ao que será dito pelo presidente (como pronunciamentos oficiais 

e discursos formais) e os enunciados em contextos informais, nos quais há maior espaço 

para a improvisação e a fluidez de assuntos (como entrevistas e trechos retirados das 

livestreams semanais feitas pelo presidente). Encontramos uma divergência significativa na 

presença de verossimilhança entre esses dois grupos. 

DISCUSSÃO: 

Os enunciados feitos pelo presidente em ocasiões formais (como nos discursos formais 

feitos nas Assembleias Gerais da ONU de 2019 e 2020) se mostram mais verossímeis do que 

os feitos em situações informais. Acreditamos que essa diferença se dá, principalmente, pelas 

preparações feitas para que o presidente discurse em eventos importantes como os acima, 

incluindo (mas não somente) a elaboração antecipada do texto a ser discursado. Esses 

discursos ainda apresentam mentiras, mas elas se atêm a um certo nível de verossimilhança. 

Um exemplo desse tipo de mentira ocorreu quando o presidente disse, no discurso de abertura 

da 74ª Assembleia Geral da ONU: “Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e 

permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protegem o 

meio ambiente.”3 

Por outro lado, as mentiras feitas em situações informais (como entrevistas e em suas 

livestreams semanais) costumam a se mostrar mais maravilhosas (Swift, 2006, p.44), causando 

efeitos de sentido diversos. Isso ocorre pela espontaneidade dos enunciados do presidente em 

contextos informais, não havendo (em sua maioria) discursos prontos a serem lidos por 

Bolsonaro e abrindo espaço para um alto nível de improvisação. Essas mentiras maravilhosas 

contribuem para a estética do ridículo político (Tiburi, 2017, 2020) ironizando perguntas feitas 

por jornalistas (por exemplo ao sugerir, como mostrado na introdução, que uma solução para 

problemas climáticos é “fazer cocô dia sim, dia não”), minimizando preocupações legítimas (ao 

dizer, por exemplo, em entrevista para A Voz do Brasil, que as multas no campo diminuíram 

80%4) ou atribuir a culpa de problemas climáticos a diversos agentes que não a seu Governo 

(como, por exemplo, ao transferir a culpa das leituras de focos de incêndio na Amazônia a 

fogueiras de São João5). 

                                                             
3 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-09/presidente-jair-bolsonaro-discursa-na-
assembleia-geral-da-onu>. Acesso em 21/07/2022. 
4 O programa A Voz Do Brasil é um programa radiofônico Estatal de difusão obrigatória. Entrevista disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=WZ-FbLidnqo&ab_channel=JairBolsonaro>. Acesso em 19/07/2022. 
5 Bolsonaro, aqui, tenta descreditar os sistemas de monitoramento do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que 
apontavam, naquele momento, diversos focos de incêndio na Amazônia. O enunciado foi retirado de uma das livestreams 
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CONCLUSÃO: 

Acreditamos que as mentiras ditas por Jair Bolsonaro podem ser separadas em duas 

categorias, que diferem entre si pela verossimilhança atribuída aos enunciados: mentiras em 

enunciados de caráter formal e mentiras em enunciados de caráter informal. Portanto, a partir 

dos trabalhos de Swift (1733; 2006), Tiburi (2017; 2020) e Mbembe (2003), realizaremos nossas 

análises de maneira qualitativa, buscando compreender as mentiras enunciadas pelo 

presidente Bolsonaro e como elas se relacionam com a realidade. 
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