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Práticas e discursos populistas têm moldado profundamente a política
contemporânea em todo o planeta. A retórica populista floresceu em espaços da
opinião pública e se tornou ubíqua em eleições recentes, quando forças populistas
impuseram importantes mudanças de políticas em muitas temáticas relevantes, da
imigração à saúde reprodutiva. Ainda que existam múltiplas definições para o
populismo, duas questões centrais do conceito são amplamente compartilhadas
entre as distintas perspectivas. Primeiro, o populismo possui em seu âmago uma
crença na existência de um povo autêntico e justo – definido por sua classe, raça ou
por outros marcadores. Em segundo lugar, o populismo é definido como uma
profunda descrença nas elites, ainda que a definição sobre quem são essas elites
varie conforme o contexto e as posições ideológicas de seus proponentes.
O populismo também pode ser pensado a partir de múltiplas camadas: a opinião
pública pode adotar crenças populistas, discursos populistas podem influenciar
tanto a cobertura da mídia tradicional quanto das mídias sociais, e partidos, líderes
e movimentos podem se valer de agendas populistas. O populismo é um conceito
polissêmico e repleto de contradições empíricas, sem falar nos debates teóricos em
torno de si.
A partir de contatos diretos entre o líder e “o povo”, promovendo confrontações
com a mídia tradicional, usando fake news e “fatos alternativos” ou aparelhando
elementos das mídias sociais, movimentos populistas e seus líderes – sejam eles
Trump e Bolsonaro, ou Orbán e Duterte – sistematicamente colocam em dúvida a
natureza da mídia e do jornalismo e seus papeis na política. Estas mudanças são
visíveis tanto em um nível discursivo quanto nas dinâmicas sócio-políticas.
Neste dossiê buscamos contribuições que tensionem as complexas relações entre
populismo, mídia e jornalismo em cada um destes níveis, em particular pesquisas
que explorem explicitamente o populismo através destas camadas problemáticas.
Como a mídia cobre partidos populistas e qual o papel dos jornalistas na
(des)legitimação de ideias populistas? De que modo o discurso populista
condiciona e recondiciona a competição partidária em ambientes hiper mediados?
Como podemos compreender a natureza da retórica populista em dado contexto,
em termos de sua evolução, no modo como as elites são construídas e como a
categoria de povo autêntico é definido? Como movimentos populistas construíram
a mídia e os jornalistas?
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construção de uma edição que ofereça aos leitores discussões ricas, do ponto de
vista teórico e metodológico, que permitam no avanço de nossa compreensão
sobre o fenômeno mais amplo do populismo.
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