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Definição de Populismo

• Não consensual.

• Em grande medida, a sua concetualização é uma afirmação política.

• É um fenómeno político.

• Resulta da luta de poderes em sociedade.

• Resulta do ressentimento e expressa-se através da raiva (Rico e Guinjoan e 
Anduiza, 2016: 1). As emoções têm impacto nas eleições.

• «Como muitos dos termos do léxico da ciência política, o populismo é marcado 
por um elevado grau de contestação. (…) podemos argumentar que o populismo 
é usado de forma tão abrangente – e normalmente de forma derrogatória para 
denegrir qualquer personalidade de quem não se gosta – que perdeu o seu valor 
analítico e o seu significado. Mas também há aqueles para quem o debate sobre 
o populismo é indicador do conceito poder ser importante e promissor.» (Moffitt
e Tormey, 2014: 382)



• Um dos primeiros ensaios do séc. XX sobre o assunto: «No presente, não há 
dúvida sobre a importância do populismo. Mas ninguém sabe exatamente o 
que é. Enquanto doutrina ou movimento é elusiva e mutável. Brota de todo o 
lado, mas em muitos e contraditórios formatos.» (Ionescu e Gellner, 1969: 4)

• Em sociedades mais desenvolvidas, o populismo é entendido de forma 
pejorativa e os candidatos a cargos públicos repudiam-no. Mas em 
sociedades muito assimétricas, pode ser considerado um ato de coragem, a 
favor da integridade do povo e contra a corrupção das elites/dos ricos.
«Como consequência, um político honesto à procura da reeleição, escolhe 
políticas “populistas” – isto é, políticas à esquerda do votante médio – como 
forma de assinalar que não foi tomado pelos interesses da direita. Políticos 
que são influenciados pelos interesses especiais da direita respondem com 
políticas moderadas ou de centro-esquerda.» (Acemoglu, Egorov, Sonin, 
2013: 771)



Populismo - Principais linhas de investigação
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Fonte: Baseado em Gidron e Bonikowski, 2013: 17



Dicotomias 

dos Populistas

Povo Elite

Plebeu Nobre

Pobres Ricos

Bons/Puros Maus/Corruptos

Nós Outros

Excluídos/sem direitos Incluídos/privilegiados

Estatuto social inferior

(cidadão de segunda)

Estatuto social superior

(cidadão de primeira)

Popular Pedante/Snob

(para quem o povo é ignorante)

Sinceros 

(dizem e fazem o que pensam)

Politicamente corretos 

(fingidos)

Não tem culpa Responsável (pela crise)

Defesa Ataque

Corajosos Cobardes

Vítima Opressor

Fonte: A Autora



Diferenças entre Popular e Populista

Popular Populista

Sistémico Anti-sistémico

Ordem democrática Desordem democrática

Moderado Extremista

Medidas concretas Plano difuso

Promessas que cumpre Promessas que não cumpre

Protetor Paternalista

Previsível Imprevisível

Realista Idealista

Crítica construtiva Crítica destrutiva

Seguro Perigoso

Fonte: A Autora



• O líder populista vangloria-se de ser o porta-voz da maioria 
injustiçada contra grupos de pressão privilegiados que impedem a 
felicidade da maioria. 

• O populismo é uma forma de luta, de reivindicação dos que têm 
pouco mas com expetativas de auferirem mais. 

• O populismo tem História e é contra a exclusão social. (Baseado em 
Torre, 2007: 394-395)

• O populismo almeja agradar ao povo, tenta satisfazer as suas 
vontades e necessidades imediatas.


