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RESUMO 

 

PAULA, Jennifer Bonvenuto de. As manifestações do Grotesco nos discursos 

verbais e extraverbais de Donald Trump. 2019. Dissertação (Mestrado em Letras)–

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019. 

 

A presente dissertação consiste na análise comparativa do conceito de grotesco 

presente nos discursos verbais e extraverbais de Donald Trump, antes e depois de 

sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Bakhtin (1987) argumenta que as 

ideologias presentes no discurso são determinadas diretamente pelo contexto 

político-social no qual o sujeito enunciador se relaciona, ou seja, consiste na análise 

contextual da estrutura discursiva. Logo, esta dissertação tem como base a Análise 

do Discurso, responsável por estudar desenvolvimentos linguísticos, culturais, 

políticos e sociais, remodelando-se de maneira espacial e temporal em que é 

analisada (BAKHTIN, 1987). Dessa forma, focalizar-se-á no conceito de grotesco por 

meio de quatro categorias: a desvalorização da hierarquia da igreja; o rebaixamento 

da figura feminina; o baixo material envolto de questões sobre sexualidade e o 

conteúdo imagético, ou seja, a extraverbalização discursiva e sua mensagem 

intencionada. Ademais, este estudo traça o perfil discursivo de Trump ao apresentar 

breve biografia analítica; apresenta o conceito do grotesco e sua manifestação por 

meio de seus discursos (via Twitter, Instagram e outras redes sociais), bem como a 

intencionalidade acarretada. A partir dos aspectos teóricos foi possível analisar a 

recorrência enunciativa e estilística do grotesco empregada por Donald Trump em 

sua retórica. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Grotesco. Ideologia. Discurso de Donald 

Trump. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

PAULA, Jennifer Bonvenuto de. The grotesque manifestation in Donald Trump’s 

verbal and extraverbal speeches. 2019. (Mestrado em Letras)–Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019. 

 

This dissertation consists in the comparative analysis of the concept of grotesque 

present in the verbal and extraverbal speeches of Donald Trump, before and after his 

election as president of the United States. Bakhtin (1987) argues that the ideologies 

present in the discourse are directly determined by the political and social context in 

which the speaker is related, in addition, it consists of a contextual analysis of the 

discursive structure. Therefore, this dissertation is based on Discourse Analysis, 

which is responsible for studying linguistic, cultural, political and social developments, 

reshaping itself in spatial and temporal manners (BAKHTIN, 1987). Thus, the 

concept of grotesque will be focused through four categories: the devaluation of the 

church hierarchy; the demotion of the female figure; issues about sexuality and, 

finally, the imagetic content, that is the discursive extraverbalization and its intended 

message. Moreover, this study delineates Trump's discursive profile by presenting a 

brief analytical biography; presents the grotesque concept and its manifestation 

through his speeches (via Twitter, Instagram and other networks), as well as the 

intentionality entailed. From the theoretical aspects it was possible to analyze the 

enunciative and stylistic recurrence of the grotesque employed by Donald Trump in 

his rhetoric. 

 

Keywords: Discursive Analysis. Grotesque. Ideology. Speeches of Donald Trump. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente dissertação insere-se na linha de pesquisa “Procedimentos de 

constituição dos sentidos do discurso e do texto”, do Programa de Pós-graduação 

em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem como objetivo analisar 

traços da intencionalidade e da manifestação do grotesco, considerando elementos 

verbais e extraverbais nos discursos do atual presidente norte-americano Donald 

Trump. 

A Análise do Discurso, que embasa esta dissertação, estuda os 

desenvolvimentos linguísticos, culturais, políticos e sociais, modificando-se de 

acordo com o tempo e o espaço em que se analisa (BAKHTIN, 1987). Neste âmbito, 

recorremos aos estudos bakhtinianos que possibilitam o diálogo de diferentes 

espaços (políticos, culturais, sociais etc.), acentuando o caráter essencialmente 

ideológico da linguagem. Particularmente, este estudo focaliza o conceito de 

grotesco, destacando aspectos que visam à oposição do sério, do dogmático e do 

individual, aderindo ao aspecto jocoso, burlesco, popular e risível.  

A linguagem grotesca sugere uma nova forma de comunicação fundamentada 

no léxico oriundo do nivelamento social, além de abolir a formalidade e a etiqueta 

estética precedentes a este fenômeno (BAKHTIN, 1987). Nesse tipo de discurso é 

recorrente o uso de blasfêmias, obscenidades, profanações, juramentos e 

expressões de caráter insultuoso. Seus objetos de desaprovação consistem na 

extravagância, na fantasia, no gosto individual, na rejeição das condições naturais 

de organização, na distorção e no absurdo – que aparecem no material escolhido 

como corpus de análise (BAKHTIN,1987). 

Uma vez que a hierarquia e a submissão aos aspectos vigentes e morais de 

conduta são, nessa manifestação discursiva, banidas, sugere-se no discurso 

grotesco a suspensão dos valores, das normas, das regras e dos tabus, expressos 

sem distinção entre diferentes classes e níveis sociais. Desse modo, as verdades 

censuradas passam a ser exteriorizadas livremente (BAKHTIN,1987). 

Na linguagem do grotesco, destaca-se sua força libertadora, fator que pode 

propiciar a perda do tom jocoso e alegre, uma vez que a mensagem representa a 

voz popular expressa pelo tom de manifestação e repulsa dos conceitos impostos. 

Compreende-se que a linguagem tem tanto o poder de aproximar quanto de difamar, 
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sua receptividade torna-se ambígua, assemelhando-se ao fato de que a linguagem 

grotesca é marcada pela ambiguidade, pela oposição e pela contradição de ideias 

(BAKHTIN, 1987).  

Essas considerações sobre o grotesco levam a determinar como centro desta 

pesquisa o exame de ocorrências que auxiliem na construção do discurso de Trump, 

levando em consideração o conceito de grotesco, conforme pontua, especialmente, 

Bakthin (1987), tratado também por Todorov (2006), Brait (2005) e Fiorin (2006). 

Ademais, levantar-se-ão ponderações sobre o grotesco semelhantes às de Bakhtin, 

discutidas e explanadas por Clayborough (1965). Serão também abordados 

aspectos da caracterização e da significação do discurso a partir da perspectiva de 

Hutcheon (2000), de Brait (2005) e de Fiorin (2006), ao descreverem o papel da 

extraverbalização discursiva envolto pelas cargas ideológicas, pela intenção e 

valorização enunciativa, presentes na linguagem e na manifestação do grotesco. 

O corpus escolhido para este estudo reside nas recorrentes manifestações 

linguístico-discursivas proferidas pelo presidente norte-americano que, segundo 

Fisher e Kranish (2017), com base em relatos encontrados no periódico New York 

Times, são consideradas infundadas, contraditórias e imprecisas.  

De acordo com Gibson e Emily Stephenson (2016), Trump era considerado o 

candidato do caos, pelo fato de ser um líder polêmico, extravagante e de 

posicionamento político conservador, xenofóbico e machista, considerado, por 

muitos, uma figura execrada e descortês perante a imprensa e parte da sociedade 

norte-americana. Tais afirmações legitimam a comparação com o conceito do 

grotesco oriundo dos estudos bakhtinianos, exteriorizados pelo estilo discursivo do 

presidente norte-americano. Nessa direção, o objetivo central desta pesquisa 

consiste em constatar a semelhança pela qual os conceitos do grotesco de Bakhtin 

norteiam as caraterísticas discursivas e verbais e extraverbais manifestadas por 

Trump.  

Foram estabelecidas quatro categorias de corpus para a análise do grotesco:  

1)  A desvalorização da hierarquia da igreja (por meio da imagem de Trump assinando 

uma bíblia);  

2) A questão do baixo material, consistindo em obscenidades, partes baixas do corpo e 

questões sobre sexualidade (referido por Trump no último debate dos pré-
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candidatos republicanos, em que discorre acerca do tamanho de seu pênis em 

comparação ao do candidato a republicano Marco Rubio); 

3)  Questões sobre o rebaixamento da imagem feminina (expressa por meio de dois 

tweets pessoais do presidente dirigidos à Hillary Clinton e a ex-assessora da Casa 

Branca, Omarosa Newman); 

4) A questão extralinguística (ou extraverbal), ou seja, a questão da exteriorização 

discursiva pelo meio imagético (expressa em dois momentos, na visita de Trump a 

Londres, em que ofusca a figura da Rainha Elizabeth ao passar na sua frente, bem 

como  o empurrão contra o primeiro-ministro de Montenegro, Milo Dukanovic, em 

Bruxelas, para aparecer em primeiro plano na foto). 

Conforme apontado, este estudo busca analisar e compreender em que 

medida os discursos políticos selecionados se enquadram no conceito bakhtiniano 

do grotesco. A partir disso, são objetivos específicos: 

a) Delinear o perfil discursivo de Trump; 

b) Apresentar o conceito do grotesco e levantar suas principais características que 

facultem a análise do corpus aqui proposto; 

c) Verificar como se processa a manifestação ideológica do grotesco nos discursos 

políticos selecionados; 

d) Identificar a intencionalidade da escolha lexical de Trump e os possíveis efeitos de 

sentido no contexto social. 

Assume-se, por fim, que as ideologias presentes no discurso são 

determinadas, fundamentalmente, em decorrência do contexto político-social no qual 

o enunciador está inserido, viabilizando análises contextuais de estruturas 

discursivas, enunciativas e ideológicas. A sociedade é responsável por construir e 

prover o contexto no qual o discurso transcorre e, por conseguinte, analisar a 

construção de sentido e intencionalidade. Assim, é possível verificar que o discurso 

se manifesta pragmaticamente e extralinguisticamente, uma vez que a imagem 

também é capaz de carregar intencionalidades discursivas aquém das palavras 

escritas. 

Desse modo, esta dissertação estrutura-se assim: o capítulo 1, “Trump em 

foco”, apresenta elementos biográficos do atual presidente dos Estados Unidos, 

focalizando nos aspectos marcantes dos períodos anteriores e posteriores à sua 

campanha presidencial, buscando dados que aproximem suas ações peculiares e 
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polêmicas de seus discursos excêntricos; o capítulo 2, “O grotesco: da teoria à 

análise”, traz a fundamentação teórica que embasa o estudo analítico que norteia 

este estudo, associando conceituações bakhtinianas em torno da ideia de grotesco, 

ao contexto de análise do discurso contemporâneo enunciado pelo presidente norte-

americano, por meio de alegações polêmicas e espontâneas, avessas ao 

tradicionalismo político. A partir desses aspectos teóricos será possível analisar a 

recorrência enunciativa e estilística do grotesco empregada por Trump em seus 

discursos políticos e particulares; as considerações finais e as referências.  
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1.TRUMP EM FOCO 

 

1.1 Afinal, quem é Trump? 

 

He is running things. He sets the tasks. The competitors all call him 
“Mr. Trump” and treat him obsequiously. He gives orders and famous 
people accept them without quibble […] he is smooth and unruffled 
while the team members are tense and tongue-tied. […]. Do you see 
how precisely it squares with so many people’s views of the 
presidency?1 (GABRIEL et al., 2018, p. 300) 

 

Este capítulo apresenta dados biográficos de Donald Junior Trump, cujos 

discursos serão foco deste estudo. Além disso, busca situar, em meio a 

acontecimentos pregressos à sua chegada à presidência dos Estados Unidos, 

alguns fatores que caracterizam sua personalidade influente, segundo Fisher e 

Kranish (2017, p. 14). 

Donald Junior Trump nasceu no Queens, distrito da cidade de Nova Iorque, 

em 14 de junho de 1946. Desde sua juventude, sempre demonstrou que era 

diferenciado, melhor do que os demais. Sua personalidade sempre se sobressaía 

diante da de seus colegas de sala, ou mesmo em família, em meio a seus irmãos, 

revelando-se como o mais genioso, ousado, interesseiro e ambicioso de todos. 

Trump precisava constantemente provar sua superioridade e exprimir seu ar 

soberano (MCADAMS, 2016, p. 79). 

Esses traços marcantes levaram seu pai a matriculá-lo em uma escola militar 

a fim de enaltecer sua personalidade rígida, sobressaindo sua disciplina e condutas 

éticas. Apesar disso, segundo relatam Fisher e Kranish (2017, p. 19), Trump sofrera 

bullying na infância, fator que pode ter contribuído para a construção dessa 

personalidade marcante, além da influência da figura paterna, também austera. 

Atualmente, Trump é o 45º presidente dos Estados Unidos da América. Eleito 

nas eleições presidenciais de 2016 pelo Partido Republicano, não ocupou qualquer 

outro cargo político, entretanto, derrotou sua opositora democrata Hillary Clinton no 

                                                             
1 Ele corre atrás das coisas. Ele define as tarefas. Todos os concorrentes o chamam de “Senhor Trump” e o 
tratam gentilmente. Ele dá ordens e pessoas famosas as aceitam prontamente [...] ele é suave e sereno 
enquanto os membros da equipe estão tensos e com a língua presa [...]. Você vê com que precisão isso se 
enquadra nas opiniões de tantas pessoas sobre a presidência? – tradução livre.  
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número de delegados do colégio eleitoral. Trump era apenas mais uma novidade 

entre outras que haviam conseguido a atenção momentânea dos eleitores 

republicanos. Excêntrico empresário do ramo imobiliário, aprendeu as táticas de 

venda com o seu pai, Fred Trump, quem lhe ensinou a ser um “matador” 

(MCADAMS, 2016, p. 88).  

Vale salientar a importância e a influência da figura paterna de Trump, uma 

vez que Fred Trump fora o principal impulsor de sua carreira e da formação da sua 

personalidade excêntrica. Apesar de sua riqueza, Fred Trump nunca mimou seus 

filhos, encorajava-os a ganhar dinheiro fazendo pequenos trabalhos, como coletas 

de garrafas e entregas de jornais (FISHER; KRANISH, 2017). 

Trump sempre fora estimulado por seu pai a ser um competidor nato, vigilante 

e firme. Fred Trump dizia que essa seria a única maneira de sobrevier na vida 

pessoal e nos negócios. Talvez esse tenha sido um impulsor da personalidade e do 

temperamento agressivo de Trump, que sempre dizia “I wanted to be the toughtest 

kid in the neighborhood”2 (MCADAMS, 2016, p. 88). Fisher e Kranish (2017) colocam 

também a passagem pela escola militar como uma forma de controlar o ímpeto 

rebelde de Trump, mas que também contribuíram para aflorar sua competitividade e 

seu perfil centralizador e autoritário. 

Em 1968, estudou Economia na Universidade da Pennsylvannia e passou a 

trabalhar com seu pai na Elizabeth Trump & son, convertida posteriormente para 

Trump Management, sólida empresa imobiliária de construções de luxo (FISHER; 

KRANISH, 2017). 

Em 1977, casou-se com Ivana Zelníclová, com quem teve três filhos. Ao 

divorciar-se, em 1992, após vários escândalos extraconjugais; fiel ao estilo de 

glamourização da beleza feminina, nesse período, obteve os direitos de realização e 

de promoção do concurso de Miss Universo. Casou-se, em 1993, com Marla Maples, 

com quem teve uma filha. Divorciando-se novamente em 1999, perdeu uma fortuna 

considerável e chegou a quase declarar falência em razão de problemas financeiros 

em seus principais negócios. Em 2005, casa-se novamente, desta vez com Melania 

Knauss, eslovena, mais jovem, com quem teve mais um filho, nascido em 2006 

(FISHER; KRANISH, 2016). 

                                                             
2 Eu queria ser o garoto mais durão da vizinhança. – tradução livre.  
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Como consequência da sua criação rígida, severa e impulsiva, Trump 

aprendeu a munir-se do poder da palavra para se defender e sobressair-se 

socialmente, fazendo uso dessa ferramenta em suas alegações polêmicas e 

inflamadas diante de seus opositores (FISHER; KRANISH, 2017, p. 21). Conhecido 

por seu traço narcisista, pode-se dizer que este foi um fator importante para seu 

destaque diante da mídia, tanto em seu aspecto midiático quanto político 

(AHMADIAN; AZARSHASHI; PAULHUS, 2017).  

Ao longo de sua carreira, antes de assumir seu papel na política, Trump 

consolidou sua marca pessoal oriunda de seu nome “Trump”, além de ter se tornado 

responsável pelo concurso de miss universo e de ter feito inúmeras aparições em 

programas de televisão. (FISHER; KRANISH, 2017)  

De estilo de autopromoção, destacou-se na mídia em relação ao seu império 

imobiliário e, posteriormente, no talk show The Apprentice3, bem como no ramo 

financeiro: 

As pessoas querem ouvir as coisas sem retoques, aquele mesmo 
estilo que ele mostrou em The Appretince [...], a capacidade de falar 
o que pensa com clareza e não baixar o tom de voz de uma forma 
politicamente correta para a TV (FISHER; KRANISH, 2017, p. 223). 

 

The Apprentice é um reality show que julga técnicas de negócios de um 

determinado grupo de competidores. Os participantes são dispostos em dois grupos 

corporativos, a fim de criar propostas e resoluções para as tarefas propostas.  

Após a realização de cada tarefa, um competidor era submetido à mesa 

avaliadora comandada por Trump, que encerrava a participação dos eliminados com 

o famoso bordão: “Você está demitido”. Esse programa foi apresentado por ele entre 

os anos de 2004 e 2005. 

A televisão proporcionou um ambiente rico e visual para o programa, com 

plateia e auditório, no qual mostrava experiências reais acarretando criação de certo 

nível de familiaridade entre os participantes, intimidade e conforto. Sua narrativa era 

responsável por conectar os expectadores. Ademais, Lynch (2017) discorre que a 

representatividade social oriunda de sua imagem ou aparência se tornava o senso 

                                                             

3 O aprendiz, na versão brasileira, é exibido em mais de 30 países. No Brasil é apresentado pelo também 
empresário Roberto Justus (ainda em exibição em 2019, na emissora de televisão Bandeirantes). 
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de conectividade social mais saliente do que a própria conectividade social como um 

todo. 

Fisher e Kranish (2017, p. 23) afirmam que Trump criou predisposição para 

criar boas impressões sobre ele por meio de edições da mídia, portanto, sua relação 

com o público fora construída ao longo do tempo por intermédio dos meios de 

comunicação. A exposição de Trump na mídia é responsável por assumir atitudes 

relacionadas à sua personalidade pública, bem como questionar suas promessas e 

desacreditar suas características menos atraentes, evidenciando as positivas. O 

apresentador construía narrativas para o show que estavam sempre de acordo com 

o seu ponto de vista, feitas de maneira extremamente taxativa e rápida.  

  Fisher e Kranish (2017) assinalam que Trump sempre soubera, de forma 

habilidosa, vender uma marca, um estilo de vida. Além de defender que seu 

verdadeiro negócio não se restringia apenas ao ramo imobiliário, aos cassinos ou às 

torres, mas sim em seu próprio nome, Trump, uma máquina de autopromoção tão 

bem-sucedida que o levou à presidência do país mais poderoso do mundo. Talvez 

ele não seja tão rico quanto diz, mas o mais importante é a imagem, reforçada pelo 

seu gosto extravagante (FISHER; KRANISH, 2016 p. 12). 

O nome Trump sempre teve uma imagem excepcional, mas 
carecia do fator pessoal de simpatia que podemos ver agora no 
programa. A marca sempre esteve em destaque; agora está 
em destaque com um sorriso. Os produtores imploravam para 
Trump dar as suas séries e filmes um momento de 
autenticidade representando a si mesmo, o mais famoso 
magnata do mundo um showman de beleza infantil e riqueza e 
ego incomensuráveis (FISHER; KRANISH, 2017, p. 227-267). 

 

Sua participação no programa fora marcada pelo modo enfático de se 

comunicar e pela construção de sentenças firmes, a fim de julgar os participantes e 

afetar o psicológico deles. A partir da possível relação estabelecida pelo papel crítico 

e julgador de Trump no programa, abre-se campo para a discussão de seu papel 

discursivo esculpido durante o programa e abruptamente disseminado durante o 

período pré e pós presidenciável (AHMADIAN; AZARSHAHI; PAULHUS, 2017). 

Trump se destaca diante dos demais pela abundância de sua grandiosidade e 

excesso de usos pronominais em primeira pessoa, dinamicidade, comunicação 

informal e estilo comunicacional. Outro fator que sobressaiu o poderio de Trump é a 

maneira como ele discursa. Seu discurso é considerado informal, revestido de 
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retóricas excessivas e sofisticadas, além de sua personalidade se sobressair diante 

de todos os seus oponentes. A população norte-americana deseja, e sempre 

desejou, alguém com o linguajar utilizado pela massa, ou seja, sem sofisticação, de 

fácil compreensão e proximidade (AHMADIAN; AZARSHAHI; PAULHUS, 2017). 

A partir disso, abriu-se espaço e notoriedade para que Trump pudesse ousar 

e arriscar a candidatura para um cargo político a partir do reconhecimento adquirido 

pelo programa. Suas fraquezas foram menos expostas que sua grandiosidade e 

influência , algo inimaginável por seus opositores. Sua campanha não era ortodoxa, 

era clara, original, a ponto que jamais fora vista em outras campanhas: “Trump plays 

his role in an outgoing, exuberant and socially dominant manner, he is dynamo - 

driven, restless, unable to keep still”4. (MCADAMS, 2016, p. 88).  

A partir das considerações anteriores, vale contextualizar a eleição 

presidencial em que Donald Trump concorrera. Em 2016, os Estados Unidos 

enfrentava grande instabilidade política e descontentamento popular. De estilo 

populista, Donald Trump soube propor temas significativos e demandados para a 

época em questão, como protecionismo econômico e político, questões acerca de 

restrições de imigração e o descontentamento do ceticismo, visando tornar a 

“América grande novamente”.  

Oposto a maneira de agir do antigo presidente Barack Obama, discursava a 

partir da maneira de agir dos norte americanos. Sua campanha sinalizava mudanças 

radicais, conservava o estilo americano e o unilateralismo excêntrico e singular. 

(CAMPOS, 2018).  

Ninguém poderia lidar melhor com a América do que ele. Sua campanha o 

descrevia como um outsider, usando eventos e imagens a fim de exibi-lo diante da 

mídia e de pessoas influentes e comuns (MCADAMS, 2016). 

Seu estilo casual e expressão corporal o alavancaram como figura pública. 

Trump era franco e chocava as pessoas com o seu linguajar. O resultado da sua 

performance como político foi decorrente de seu perfil como apresentador, base 

para campanha: 

[…] the truth of falsity of what he ever said became secondary to the 
style in which it was expressed. Mr trump ran and won as a new 
political entity- the first hybrid entertainment celebrity politician, a 

                                                             
4 Trump se destaca de maneira extrovertida, exuberante e socialmente dominante. Ele é dinâmico, motivado, 
incansável e incapaz de ficar parado. – tradução livre. 
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politainer, riding the wave of a new form is politics, politainment5  
(MCADAMS, 2016, p. 90). 

 

Um astro político representa alguém carismático pela imprensa e pela 

sociedade diante das mídias. Era impossível para a sociedade negar que Trump 

representava um papel, uma estrela no contexto televisivo (MCADAMS, 2016). 

É evidente que Trump não conhecia a área política, então assumiu a postura 

de apresentador durante a campanha e manteve-se como a figura social já 

conhecida pelo público. O foco de sua campanha era distrair e entreter, enquanto 

consolidava sua carreira política (FISHER; KRANISH, 2017, p. 20). 

Sua narrativa fantástica proveniente de sua vida de showman construiu sua 

realidade televisava e consolidou uma imagem decisiva e de líder político forte, sem 

medo de demonstrar seu julgamento e de ser julgado por outros (MCADAMS, 2016).  

Com base nas histórias narradas ou personificadas por e sobre o candidato à 

presidência que Trump exercia forças morais, modelava e definia seu legado. Não 

havia medo da política que estava a se formar ou sobre tomar decisões incorretas, 

cuja preocupação poderia ser vista em sua vida pessoal. Não importava a maneira 

como falava, o importante era que se fizesse claro (FISHER; KRANISH, 2017). 

Estudiosos indicam diversos fatores pelos quais Trump fora bem-sucedido 

mesmo contra todas as expectativas, dentre papéis psicológicos e comportamentais, 

sobressaindo sua liderança ao mostrar a imagem de um homem poderoso diante da 

sociedade norte-americana. Autoritário e conservador, buscando o individualismo e 

oportunidades, destinando poder a um público selecionado e poderoso (LYNCH, 

2017). 

His election as America’s president is not an anomaly, but rather 
represents how the politics of image and representation now Works 
as an everyday event and should be treated as part of a reality that 

we should now take for granted”6 (LYNCH, 2017, p. 612). 

 

Trump fora capaz de energizar uma base política relevante, articulando de 

forma efetiva os anseios da população norte-americana. Fisher e Kranish 
                                                             
5 A verdade da falsidade do que ele disse se tornou secundária ao estilo em que foi expressa. O senhor Trump 
disputou e venceu como uma nova entidade política – o primeiro político híbrido de celebridades de 
entretenimento, um politainer, envolto à onda de uma nova forma de política, politainment. – tradução livre. 
6 Sua eleição como presidente da América não é uma anomalia, mas representa como a política de imagem e 
representação funciona como um evento cotidiano e deve ser tratada como parte de uma realidade natural. – 
tradução livre. 
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caracterizam Trump como uma figura que ama o público, a multidão e as alegações 

irracionais e selvagens. Ele se posiciona soberanamente e rejeita scripts, criando um 

senso de narcisismo, autopreenchimento e satisfação, conforme sua experiência 

diante de aplausos (WOLF, 2018, p. 33). Durante todo o período eleitoral, tanto 

antes quanto depois de sua campanha, sua participação fora única. Por mais que 

suas propostas fossem estáveis e não tão sérias, Trump persistira e finalmente 

ganhara as eleições (FISHER; KRANISH, 2017). 

 

1.2 A eleição de Trump 

 

 O “trumpismo” pode ser entendido como um movimento político difuso que 

ganhou força a partir de 2008, simbolizado por indivíduos às margens do sistema 

político estabelecido ascendendo a uma plataforma antiliberal nacionalista, que 

mistura mercantilismo e populismo com um viés fortemente anti-imigração. A 

questão econômica soma-se a uma variável sociológica que deriva principalmente 

de mudanças demográficas nos países desenvolvidos (FISHER; KRANISH, 2017, p. 

15). 

Sua campanha e imagem pessoal social foram vistas de forma absurda, 

ultrajante, ancorada em misoginia, misantropia, conflitos e mentiras. Lynch (2017) 

ainda discorre sobre a capacidade de entreter e usar ferramentas de entretenimento 

a fim de se tornar algo fundamental para novas conquistas políticas da modernidade. 

Trump é considerado um caso de poder espetacular que pode ser adicionado 

a mesma força e relevância as críticas dirigidas a ele. Foi classificado como uma 

figura ameaçadora sob um governo escuro e repleto de incertezas, além de ser 

considerado por Lynch um tsunami com pequenos distúrbios que se transformara 

em um gatilho e ruptura para uma mudança supostamente destrutiva (LYNCH, 2017, 

p. 613). 

Pode-se, ainda, relacionar o fator de ordem tecnológica, que permitiu a 

articulação dessas variáveis em torno de líderes fora do sistema político 

estabelecido: o papel das redes sociais, fortalecidas com a quase universalização do 

acesso à internet nos países desenvolvidos e com a disseminação de dispositivos 

portáteis de comunicação. (MCADAMS, 2016)  

Trump tem o poder de influenciar por meio de impressões posteriores, 

fazendo uso de primeiras impressões. As experiências são reais, como sua 
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cognição, afetividade, respostas comportamentais, exposição, preconceitos. Sua 

campanha fora duvidosa e de linhagem inflamatória: “We enter the world prepared to 

perform roles and manage the impression of others, with the ultimate evolutionary 

aim of getting along and getting ahead in the social groups that define who we are”7 

(AHMADIAN; AZARSHAHI; PAULHUS, 2017, p. 49). 

Ao abordar a questão da informalidade, abre-se campo para analisar a 

sofisticação retórica de suas falas. Suas retóricas são simples, fato que comprova 

sucesso em sua campanha presidencial. A redução da complexidade é um atributo a 

líderes de sucesso. Trump utiliza palavras simples e não complexas, objetivas e não 

analíticas. (AHMADIAN; AZARSHAHI; PAULHUS, 2017). Para Fisher e Kranish 

(2017): 

Ainda assim, sua linguagem podia chocar; e ele com frequência 
cobria os que sentia serem seus inimigos – especialmente as 
mulheres- de insultos cortantes e rudes. Sua forma de falar às vezes 
parecia uma corrente de slogans e frases simples e declarativas 
contendo ideias simplistas. Isso leva algumas pessoas a concluir que 
ele era grosseiro e irracional [...] costumava se gabar muito, mas na 
maior parte do tempo mantinha silencio sobre o que sentia mais 
profundamente (FISHER; KRANISH, 2017, p. 20). 

 

Outra questão que ascende à sua firmação de poderio é se tratar em primeira 

pessoa e usar o nome da família, como é o caso de Trump e todo o império 

construído por meio de seu nome, fator que representa poder, domínio e 

confiabilidade. Acaba demonstrando padrão pelo uso de pronomes na primeira 

pessoa do singular, como eu, meu, mim. Trump apresenta experiências pessoais e 

constrói seu discurso a partir disso (AHMADIAN; AZARSHAHI; PAULHUS, 2017). 

Fisher e Kranish (2017, p. 19) apontam que Trump se apresentava como um 

homem comum que tinha dinheiro e a coragem de falar livremente, sem medo de 

consequências econômicas nem danos à sua reputação.  

A personalidade militarizada anteriormente mencionada, herdada de seu 

passado acadêmico, fá-lo enaltecer líderes políticos agressivos, cuja personalidade 

pressupõe convencionalismo, submissão, agressão, autoridade, poder, cinismo, 

destrutivismo e exagero nas questões de sexualidade (MATTSON, 2018, p. 117).  

                                                             
7 Entramos no mundo preparados para desempenhar papéis e controlar as impressões dos demais, com o 
objetivo evolutivo final de sermos bem-sucedidos e progredirmos nos grupos sociais que definem quem somos. 
– tradução livre. 
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Mattson (2018) salienta que a raiva representava a emoção por trás da 

extroversão de Trump, bem como sua baixa afinidade. Combina certo teor de humor 

agressivo, carisma e raiva, e esta característica permeia sua retórica política. 

Seu poder de retórica consiste em assuntos referentes à anti-imigração, 

oposições ideológicas, discurso racista e xenofóbico, uma vez que representa e se 

sustenta em uma posição respeitada socialmente. Nessa direção, McAdams (2016) 

afirma: 

He could be a daring and ruthless aggressive decision maker who 
desperately desires to create the strongest, tales, shiniest and most 
awesome result- and who never thinks twice about the collateral 
damage he will leave behind8 (MCADAMS, 2016, p. 81).  

 

Sua forte carga preconceituosa, principalmente com relação ao universo 

feminino, do qual teve acesso ao promover concursos de beleza, explica os fortes 

ataques machistas que desferiu contra Hillary Clinton, sua concorrente à presidência 

dos Estados Unidos, e suas assessoras políticas (FISHER; KRANISH, 2017).  

Durante sua campanha, Trump descrevia acontecimentos e relacionava as 

mulheres a partir de alegações preconceituosas e minimistas, a fim de denegrir e 

diminuir social e idelogicamente a importância do papel feminino a partir do uso da 

linguagem vulgar, sexual e obscena, como “grab them by the pussy”9, além de 

relacionar aspectos físicos pejorativos e abusivos, como “Miss Piggy”10, decorrente 

da forma física da modelo venezuelana considerada, por ele, destoante do padrão 

das modelos universais (FISHER; KRANISH, 2017, p. 171).  

A partir das ponderações encontradas no livro Fogo e Fúria, pode-se 

evidenciar outro fator que rebaixa a figura feminina, encontrado até mesmo em seu 

casamento com Ivanka Trump, a quem a vê de maneira estritamente voltada para os 

negócios, uma vez que sua mulher é descrita como uma pessoa muito inteligente e 

perspicaz, além de se destacar por sua beleza e ser encarada como um troféu em 

sua companhia (WOLF, 2018, p. 36). 

Foi compreendido ao longo do tempo que o estilo narcisista de Trump abrira 

portas para a visão social de um líder carismático, acima de tudo que já fora visto  

                                                             
8 Ele pode ser um decisor agressivo, ousado e impiedoso, que deseja desesperadamente criar os resultados 
mais fortes, imaginários, brilhantes e impressionantes – e que nunca pensa duas vezes sobre os danos 
colaterais que ele deixará para trás. – tradução livre.  
9 As pegue pela vagina – tradução livre. 
10 Senhorita Porquinha – tradução livre. 
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em outros políticos nos Estados Unidos. Entretanto, anteriormente eram tidos como 

líderes, não como narcisistas, fator que acarretou redução da apreciação popular. 

Trump resume os dois fatores. (AHMADIAN; AZARSHAHI; PAULHUS, 2017). 

Trump conduz a presidência dos Estados Unidos de maneira extrovertida, 

exuberante e dominadora. Considerado por McAdams (2016) como uma figura 

dinâmica, inquieta e agitada, afastava-se da convencionalidade encontrada em 

presidentes anteriores. Narcisista, tenta chamar a atenção para si próprio, busca 

constantemente ser amado e admirado, ao mostrar poder e beleza. 

Trump, segundo os estudiosos, foi capaz de dominar todas as estatísticas e 

sobressair-se diante de seus adversários logo nas primeiras etapas. Isso ocorreu 

devido ao seu modo de se comunicar, de estilo grandiloquente, por meio do uso 

frequente e enfático do pronome em primeira pessoa, com extremo dinamismo 

comunicacional, em especial voltado para diferentes mídias, como o uso do Twitter 

(MCADAMS, 2016). 
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2.  O GROTESCO: DA TEORIA À ANÁLISE 

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por 
seu conteúdo (temático), e por seu estilo verbal, ou seja, pela 
seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 
fraseológicos ou gramaticais (HUTCHEON, 2000, p. 88). 

 

2.1 Preliminares 

 

A fim de iniciar as discussões a respeito dos pressupostos conceituais 

selecionados é importante salientar aspectos fundamentais para sua compreensão, 

como a escolha estritamente investigativa e analítica entre os conceitos bakhtinianos 

da Análise do Discurso com relação aos enunciados propostos por Trump. Portanto, 

frisa-se que este trabalho se estrutura, integralmente, a partir de características do 

discurso e da linguagem verbal e extraverbal, aparte a qualquer crença ou ideologia 

política. 

O enfoque da pesquisa consiste na análise de intencionalidades discursivas 

recorrentes na linguagem de Trump, bem como o papel do grotesco exteriorizado 

por meio de suas alegações excêntricas. Desse modo, neste capítulo serão 

levantadas questões sobre a caracterização e a significação do termo “discurso”, 

bem como a categorização do termo “grotesco”, aplicadas ao corpus selecionado 

para este estudo. 

A metodologia proposta para a análise consiste na apresentação, descrição e 

discussão do conceito de grotesco, de acordo com Bakhtin, e sua aplicação em 

discursos de Trump. 

 

2.2 Considerações sobre o discurso 

 

Bakhtin é responsável pelo desenvolvimento de um projeto intelectual ao 

trabalhar conceitos e noções, refinando-as e definindo-as de maneira moderna e 

criativa. Sua compreensão acerca dos conceitos se caracterizava de forma 

mecânica a partir de uma teoria determinada. Bakhtin fora o grande intelectual de 

sua geração, com intensa atividade de reflexão e escrita (FIORIN, 2006. p. 11). Sua 
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obra é fascinante, inovadora, rica, mas, ao mesmo tempo, complexa. Bakhtin vê a 

realidade como unidade, homogeneidade, estabilidade, acabamento, monologismo e 

outra, a que considera diversidade, heterogeneidade, vir a ser, incabamento e 

dialogismo. 

Seu pensamento contemporâneo fora transformado em precursor ilustre das 

visões teóricas mais díspares e em movimentos contraditórios de ideias que se 

apropriaram à sua maneira de enxergar o mundo. Seu pensamento contrapõe o 

objetivo ao subjetivo, o social ao individual, o universal ao singular (FISHER; 

KRANISH, 2017). 

Tanto Todorov (2006) quanto Fiorin (2006, 2013) argumentam que o discurso 

representa a manifestação concreta da linguagem, uma vez que é capaz de 

englobar elementos linguísticos e, ademais, condições extralinguísticas de 

produção, como interlocutores, tempo e lugar. Ainda, uma vez exteriorizada, a língua 

se dispõe do elemento motivacional, ou seja, o enunciatário é responsável por 

exteriorizar os discursos ao seu receptor, que compreende e interpreta os símbolos. 

Tal papel é amplamente representativo e assimilável a Trump quanto às suas 

manifestações e suas intencionalidades discursivas quando, por exemplo, satiriza ou 

maldiz seus destinatários por meio do Twitter. 

Em Simbolismo e interpretação, Todorov (2006) propõe que o fenômeno do 

discurso se manifesta por meio da cultura e baseia-se pela verossimilhança cultural 

ao representar o conjunto de normas e valores que definem o que é conveniente em 

uma determinada sociedade, consoante à região e à época determinada. Dessa 

forma, cada possibilidade da manifestação discursiva contém verossimilhanças 

vulneráveis e diversificadas.  

A partir das afirmações de Todorov (2006), abre-se campo para a 

comparação feita por Fiorin (2006, p. 11) sobre as considerações bakhtinianas 

acerca do discurso, em que diz que o homem organiza o universo pela sua 

experiência diante das imagens e dos discursos universais, a partir das categorias 

impostas a ele, bem como a historicidade na qual está inserido. Todas as categorias 

são difundidas e absorvidas a partir de formas distintas de se conceberem os 

fenômenos discursivos, por isso revela-se a organização social de que é fruto.  

A partir dos conceitos explanados, viabiliza-se a relação desses pressupostos 

teóricos com os enunciados do presidente norte-americano, uma vez que o discurso 
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é considerado um fator essencial para a compreensão e para a manifestação da 

mensagem intencionada, não apenas pela consciência daquilo que condiciona e 

determina o sentido e a significação do comunicado, mas considerando quem fala 

ou emprega a língua de maneira particular e especial, modificando-a conforme sua 

individualidade e ideologia (TODOROV, 2013). 

Bakhtin (1987) assinala que um discurso se manifesta por ideias gerais e por 

diferentes pontos de vista, por meio da apreciação dos demais, pelos quais são 

avaliados, experimentados e categorizados. Tal relação se faz presente nas 

manifestações discursivas de Trump, uma vez que parte da singularidade pessoal 

para a responsividade social, dotada de avaliação de valores ideológicos. 

 Sobre tal questão, Hutcheon (2000), em Teoria e Política da Ironia, afirma 

que a linguagem desaparece com seu poder determinante e só reaparece como 

órgão do homem a serviço de sua individualidade, assim como a personalidade só 

aparece a serviço da linguagem. Contudo, não se trata de usar o texto para 

conhecer seu autor, mas sim o oposto (HUTCHEON, 2000).  

Ao ponderar as explanações anteriores, Brait (2005) sugere que exista uma 

indissolúvel relação entre língua, discursos, histórias e sujeitos que instauram os 

estudos da linguagem. Remetem-se às formulações em que o discurso é concebido, 

produzido e recebido em contextos históricos e culturais específicos, além de serem 

atravessados por questões éticas presentes na linguagem e em suas implicações 

nas atividades humanas. Em suas palavras:  

Quando se diz algo, o sujeito sempre diz de uma dada maneira 
dirigindo-se a alguém, e o ser desse alguém interfere na própria 
maneira de dizer, na escolha dos próprios itens lexicais. [...] O 
discurso é, desse modo, mediador entre as significações sociais 
possíveis e os enunciados que profere em distintas situações 
(BRAIT, 2005, p. 24).  

 

Dessa forma, compreende-se que os discursos são envolvidos em processos 

de produção extralinguísticos, com base na intencionalidade e na subjetividade do 

enunciatário: 

A língua só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. 
Toda vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego 
(linguagem cotidiana, prática, científica, artística, etc.) está 
impregnada de relações dialógicas (BRAIT, 2005, p. 12). 
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Relaciona-se a citação acima com a maneira singular com a qual o presidente 

norte-americano marca sua assinatura e responsabiliza-se integralmente perante a 

sociedade por meio de discursos específicos ao assumir formas a partir do processo 

do ato discursivo baseado no agir social, histórico e cultural. (HUTCHEON, 2000, p.  

26-27). Como exemplo, pode-se citar a passagem em que Trump autografa uma 

bíblia, além de sobressair-se diante da Rainha da Inglaterra.  

Dessa forma, cabe a compreensão de que nenhum discurso é nulo de 

significado, circundado de outros discursos e suas intencionalidades. Avalia-se, 

entretanto, o discurso a partir do funcionamento real da linguagem em sua unicidade 

e não somente o sistema virtual que permite esse funcionamento (HUTCHEON, 

2000). 

Apresentam-se nos discursos de Trump ecos e lembranças dos outros 

discursos, que ele conta, refuta, confirma, completa, pressupõe e assim por diante. 

Um discurso sempre ocupa uma posição em uma esfera de comunicação sobre um 

dado problema, ou seja, os discursos de Trump englobam a conceituação 

bakhtiniana referente a participação discursiva e responsiva dos discursos 

anteriormente proferidos. Cada palavra, oração, período têm uma completude 

(FIORIN, 2006, p. 21).  

Como pôde ser visto anteriormente, os discursos manifestados por Trump, tal 

como os caracteriza Bakhtin, revelam emoções e juízos de valores. Todo discurso é 

uma réplica a discursos e enunciados já proferidos.  

 Fiorin (2006) retoma a teoria bakhtiniana acerca do juízo de valor com os 

discursos de Trump ao afirmar que não há neutralidade no jogo das vozes 

discursivas dos enunciadores e enunciatários, mas sim dimensões políticas 

discursivas, uma vez que as vozes não circulam fora do exercício de poder absoluto.  

Não se trata apenas da atuação do campo tradicional da política, ou seja, a 

esfera do Estado; estão em causa todas as relações de poder, desde as do dia a dia 

até aquelas do exercício de poder do Estado. Não podemos nos dirigir com 

determinadas fórmulas empregadas na intimidade a uma autoridade, a uma pessoa 

com mais idade, a alguém quem não conhecemos. Certos assuntos são tabus: 

alguns se admitem em uma grande intimidade; outros não são tolerados em 

hipótese alguma, são até capitulados no código penal (FIORIN, 2006, p. 32).  
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As formas de Trump de absorver os discursos alheios no próprio discurso 

constitui-se na maneira mais viável de efetivar o funcionamento da linguagem na 

comunicação real. Trump demarca nitidamente a voz do autor, causando um efeito 

de sentido da verdade absoluta, que avalia todos os fatos do ponto de vista do lucro 

e não dos valores morais e dos sentimentos (FISHER; KRANISH, 2017). 

Dessa forma, um discurso pode ser tanto o lugar de encontro de pontos de 

vistas quanto de visões de mundos, orientações teóricas ou de tendências filosóficas 

avessas, uma vez que o discurso trumpiano se mostra de forma agressiva e refuta 

os temas ditos como sérios e hierárquicos. Logo, a derrisão das verdades oficiais 

representa manifestações zombeteiras (BAKHTIN, 1987). 

Ao relacionar a questão do discurso, Trump propicia uma visão criativa, 

singular e irreverente do mundo, fácil de ser assimilada quanto aos vocábulos e às 

formas próprias, uma vez que representa a imagem de um autor e suas 

especificidades discursivas extralinguísticas (MCADAMS, 2016). 

Ao evidenciar uma enunciação de Trump na mídia, nota-se seu traço 

estilístico de discursar, seu traço de subjetividade é bastante demarcado. Cabem-se 

dentro do conjunto de procedimentos de acabamento de um enunciado, a partir da 

seleção dos recursos linguísticos marcados pelo enunciador. Tais traços podem ser 

semânticos, lexicais, enunciativos, discursivos etc., criando um efeito de sentido de 

individualidade (FIORIN, 2006). O estilo de Trump é resultante de sua visão de 

mudo em oposição a outros estilos. 

Trump é conhecido pela sua opulência lexical, infinitude, imensidão, pelas 

antíteses arrojadas, excesso de hipérboles e invocações, marcados pelo tom 

oratório grandiloquente, por pausas, interrogações e frases curtas e objetivas. Seus 

discursos são declamados com ênfase. Tais alegações teóricas foram discutidas por 

Bakhtin, sendo facilmente aplicadas aos discursos do presidente norte-americano, 

evidenciados, principalmente, pelo Twitter (MCADAMS, 2016). 

Vale ressaltar que o Twitter, meio social pelo qual o corpus sobre 

rebaixamento da imagem feminina foi selecionado, abriu vasto espaço para métodos 

comunicacionais mais informais, mesmo que sejam líderes influentes. As 

mensagens são dirigidas ao público de todas as classes sociais, de maneira rápida e 

clara quanto ao conteúdo das mensagens (MCADAMS, 2016).  



29 
 

É possível dizer que Trump demonstra pensamento crítico e informalidade em 

frases curtas de no máximo 6 palavras, juramentos, contrações, acentos de fala, 

concordância ou discordância, rupturas e fillers11, ocorrências manifestadas quando 

o enunciatário responsabiliza o enunciador de compreender as mensagens e se 

ausentar de responsabilidade. Compreende-se, entretanto, que o Twitter é um 

recurso positivo para os políticos. (MCADAMS, 2016) 

Lynch (2017, p. 618) argumenta que a era do estrelato se tornou ainda mais 

onipresente por meio da popularidade do reality show, além de as novas 

ferramentas midiáticas, como o Facebook, o Youtube e o Twitter permitirem pronta 

ascensão midiática. 

Cabe dizer que Trump se assemelha à produção à transferência de um 

discurso informal, uma vez que não se assemelha à hierarquia oficial esperada de 

um discurso proferido por alguém com cargo presidencial (FISHER; KRANISH, 

2017).  

Seu linguajar apresenta o estilo familiar por abranger termos grosseiros e 

obscenos, avessos aos temas oficiais de uma figura pública do Estado. A intimidade 

familiar pode adquirir um novo sentido, estereótipos e nova entoação. Fiorin (2006, 

p. 23) argumenta que aquele que trabalha com formas fixas, seleciona, no repertório 

legado pela tradição, uma forma que, em princípio, segundo certos usos canônicos, 

não condiz com a temática de que trata. 

Ainda sob o papel responsivo do sujeito do discurso, Bakhtin (1987) discorre 

que a subjetividade dada a um enunciador demarcado é constituída pelo conjunto de 

relações sociais de que participa o sujeito, no caso, o presidente dos Estados 

Unidos. Bakhtin (1987) afirma que o sujeito não é assujeitado, ou seja, submisso às 

estruturas sociais, nem é uma subjetividade autônoma em relação à sociedade. 

Possui vozes autoritárias e persuasivas, ou seja, suas vozes são formadas pela 

incorporação das vozes sociais em circulação em uma determinada sociedade. 

Aponta Fiorin (2006): 

A historicidade dos enunciados é captada no próprio movimento 
linguístico de sua constituição. É na percepção das relações com o 
discurso do outro que se compreende a história que passa o 
discurso. A análise histórica dos textos deixa de ser a descrição de 
uma época, a narrativa de vida de um autor, para se transformarem 
em uma fina e sutil análise semântica, que vai mostrando aprovações 

                                                             
11 “Enchimentos textuais” – tradução livre. 
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ou reprovações, adesões ou recusas, polêmicas ou contratos, 
deslizamentos de sentido, apagamentos, etc. (FIORIN, 2006, p. 59). 

 

Compreende-se, a partir da citação acima, que a voz do enunciador se 

manifesta sobre e a partir de grandes temas relevantes à historicidade e à época 

vigente. Constroem-se uma pluralidade intencional de vozes e estilos, mistura-se o 

sublime e o vulgar, dessa forma, a palavra é representada por um papel social que 

mescla dialetos, hipérboles, jargões, vozes e estilos (BAKHTIN, 1987). 

A partir das considerações anteriores, cabe dizer que a unicidade do ser 

humano existe na ação, no ato individual e responsável, como discorre Fiorin (2006) 

sobre as considerações bakhtinianas:  

Viver é agir e agir em relação ao que não é o e, isto é, o outro. Eu e 
outro constituem dois universos de valores ativos, que são 
constitutivos de todos os nossos atos. As ações concretas realizam-
se na contraposição de valores. [...] É constituída do processo social, 
político e espiritual da vida e de seus produtos (FIORIN, 2006, p.  
17). 

 

Ademais, ao relacionar os temas teóricos aos corpus selecionados, vale dizer 

que as relações discursivas se difundem de maneiras contratuais ou polêmicas, de 

divergência ou de convergência, de aceitação ou de recusa, de acordo ou de 

desacordo, de entendimento ou de desinteligência, de acordo ou de desavença, de 

conciliação ou de luta, de concerto ou de desconcerto (BAKHTIN, 1987).  

Tal visualidade acima é dada pela utilização de adjetivos ou expressões de 

valor concreto e pela atribuição de características precisas a cada persona dirigida, 

como no caso de seus opositores (MCADAMS, 2016). Estes conceitos serão 

empregados em suas respectivas categorizações ao longo deste capítulo.  

Nos discursos de Trump é possível evidenciar a polêmica clara e a velada 

discutidas por Bakhtin (1987). A primeira, trata-se do afrontamento de duas vozes 

que polemizam abertamente entre si, cada uma delas defendendo uma ideia 

contraria a outra. Já a velada, não se expressa abertamente à polêmica. No entanto, 

percebe-se na constituição discursiva que há duas vozes em oposição.  

Ao relacionar tais considerações acerca das duas caracterizações do conceito 

de polêmica, percebe-se que a polêmica clara será evidenciada no recorte do tweet 

de Trump relacionado à Meryl Streep, no qual ocorre uma multiplicidade de vozes 

(da atriz e do presidente) em um confronto direto por meio da mídia social, além da 
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atitude responsiva em relação à acusação de depreciação sobre tamanho de seu 

pênis, feita pelo senador Marco Rubio nos debates pré-eleitorais. Já a velada pode 

ser percebida no adiantamento corporal de Trump na frente da Rainha Elizabeth e 

dos demais candidatos na reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(Otan). 

Seus discursos são declamados com ênfase. Tais alegações teóricas foram 

discutidas por Bakhtin (1987), sendo facilmente aplicadas aos discursos do 

presidente norte-americano, evidenciados, principalmente, pelo Twitter (MCADAMS, 

2016).  

Nesse sentido, Fiorin (2006) acentua que  

[...] o ato estilístico é uma seleção de meios linguísticos. Estilo é, 
pois, uma seleção de certos meios lexicais, fraseológicos e 
gramaticais em função da imagem do interlocutor e de como se 
presume sua compreensão responsiva ativa do enunciado. Há assim, 
um estilo oficial [...] um estilo familiar em que se vê o interlocutor fora 
do âmbito das hierarquias e das convenções sociais, como nas 
brincadeiras com os amigos, marcadas por uma atitude pessoal e 
uma informalidade com relação à linguagem (FIORIN, 2006, p. 62). 

 

Compreende-se que a marca discursiva de Trump é considerada individual, 

representativa e variável, capaz de se fazer reconhecer em decorrência de suas 

atividades e inserção na história, nos contextos social, cultural e linguístico. A partir 

disso, “[...] compreende-se que o discurso de Trump é socialmente exposto a partir 

das alegações polêmicas e retóricas [...]” (MCADAMS, 2016 p. 50), uma vez que se 

coloca diante da responsividade popular ao proferir alegações e enunciados 

direcionados especificamente a figuras mundialmente populares, posteriormente 

citadas e analisadas neste capítulo. 

Ainda tratando da conceituação sobre a contextualização discursiva, Brait 

(2005) afirma que todo enunciado é passível de ser analisado fora de contexto, 

como unidade de comunicação e significação. São únicos dentro de situações e 

contextos específicos e, logo, ganham sentidos diferentes em realizações 

comunicativas. Dessa forma, compreende-se que o discurso se destaca na relação 

do autor com a língua e, consequentemente, sua forma de utilização da língua 

(BRAIT, 2005, p. 87). 

Na mesma perspectiva, pontua Hutcheon: 



32 
 

O enunciado é tido como o produto de um processo, isto é, a 
enunciação é o processo que o produz e nele deixa as marcas da 
subjetividade, da intersubjetividade, da alteridade que caracterizam a 
linguagem em uso, o que diferencia de enunciado para ser entendido 
como discurso. Assim, o texto procura deixar claro que não se trata 
da avaliação ideológica incorporada ao conteúdo na forma de 
julgamentos ou conclusões, mas profunda de avaliação via forma 
que encontra expressa na própria maneira pela qual o material é 
visto disposto. (HUTCHEON, 2000, p. 84-65) 

 

A citação acima se refere aos processos da construção discursiva, envoltos à 

subjetividade e à ideologia presentes no enunciatário. Compreende-se que o 

discurso é o resultado oficial de reflexões oriundas das palavras, das interações, das 

significações e de demais elementos do processo de construção discursiva 

(HUTCHEON, 2006). 

O discurso é capaz de refletir, em qualquer esfera de produção comunicativa, 

a individualidade de quem fala ou escreve, dispondo, assim, o estilo e marca autoral 

do personagem analisado: 

Isso implica dizer que a mensagem enunciada possui representações 
abrangentes do que apenas o que está incluído em termos 
linguísticos, ou seja, possui a parte percebida ou realizada por meio 
das palavras; ou a parte presumida, nas entrelinhas do contexto das 
palavras. Sua forma e significação são determinadas basicamente 
pela sua forma e caráter oriundos dessa interação (BRAIT, 2005, p. 

68). 

 

Cabe lembrar que o fenômeno discursivo ocorre tanto em textos verbais 

quanto visuais, revelando sua forte identidade. O discurso depende da linguagem 

como forma de manifestação própria e a consciência não é uma instância que impõe 

categorias, mas precisa dele para se constituir (BRAIT, 2005, p. 106). Assim, as 

possibilidades discursivas presentes no diálogo são infinitas quanto às 

possibilidades de uso da língua, ou seja, a produção linguística não é restrita 

exclusivamente ao mundo verbal. Para Fiorin (2006): 

O enunciado não é manifestado apenas verbalmente, o que significa 
que, para Bakhtin, o texto não é exclusivamente verbal, pois é 
qualquer conjunto coerente de signos, seja qual for sua forma de 

expressão (pictórica, gestual, etc.). (FIORIN, 2006, p. 52) 
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Como visto anteriormente, o discurso é transmitido de forma organizacional, 

diante da troca, da divulgação, do armazenamento, da transmissão e da criação de 

mensagens em contextos históricos e sociais universais, organizados por 

convenções determinadas. O discurso alheio possui uma expressividade dupla: a 

própria, que é precisamente a alheia, e a expressividade do enunciador que acolhe o 

discurso alheio (BRAIT, 2005, p. 162). 

Trump discute ideias e constrói pontos de vista sobre o mundo por meio das 

redes sociais e dos discursos. Conforme esclarece Brait: 

O processo de interação entre um falante e um interlocutor, 
concentrando em si as entoações do falante, entendidas e 
socialmente compartilhadas pelo interlocutor. As entoações são 
valores atribuídos e/ou agregados àquilo dito pelo locutor. Tais 
valores correspondem a uma avaliação da situação pelo locutor 
posicionando historicamente frente ao seu interlocutor. O falante, ao 
dar vida à palavra com sua entoação, dialoga diretamente com os 
valores da sociedade, expressando seu ponto de vista em relação a 
esses valores (BRAIT, 2005, p. 178). 

 

A partir das ponderações anteriores, pode-se partir para o enfoque do 

conceito de grotesco, que não poderia ser explorado sem uma contextualização do 

papel do discurso, uma vez que representa um estilo discursivo demarcado e 

representativo (CLAYBOROUGH, 1965). 

 

2.2.1 O grotesco no discurso de Trump 

 

Para aplicar as discussões referentes aos conceitos bakhtinianos 

selecionados serão estudadas quatro categorias do grotesco, manifestadas nos 

discursos de Trump por meio de exemplos concretos e pessoais do presidente 

norte-americano. A fim de iniciar as conceituações grotescas de forma prático-

discursiva, cabe compreender, inicialmente, sua significação e conceituação. 

Inicialmente, discutir-se-á a historicidade do conceito grotesco. Como discorre 

Clayborough (1965), a palavra grotesco fora caracterizada como não registrada ou 

descoberta anteriormente, uma vez que abrangia uma técnica inédita e não 

explorada à época.  

Como há diversos contextos manifestados pelo grotesco, cabe iniciar a 

discussão proveniente de sua primeira conotação: a artística, cuja palavra, nesse 
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sentido, serve para reprovar o que não é coerente com as ideias ortodoxas, do que 

se considera certo ou apropriado, por meios pitorescos e irregulares, ou seja, implica 

uma fina distorção da realidade e rebaixamento das convenções sociais 

(CLAYBOROUGH, 1965). 

Fiorin (2016) corrobora com Clayborough (1965) ao possibilitar a assimilação 

com Trump sobre questões recorrentes discutidas por Bakhtin (1987) acerca da 

conceituação grotesca. Para Bakhtin (1987), no âmbito grotesco, ultrapassam-se as 

coerções históricas, desagarrando-se da tradição e das exigências de 

verossimilhança exterior, pautando-se em uma completa liberdade de invenção 

temática. Sua técnica rejeitava as condições naturais, tanto pelo seu processo de 

organização quanto pela combinação de formas heterogêneas, descritas e expostas 

de maneira extravagante referente a temas relacionados aos seres humanos, à 

natureza e aos animais. 

Clayborough (1965) aponta que o grotesco é comumente associado ao 

pejorativo sem intenção de ser ridículo ou monstruoso. Manifesta-se fora dos 

padrões convencionais, podendo ser descrito por meio da adjetivação e da 

substantivação. 

A substantivação define-se pelo absurdo, uma distorção desagradável ou 

ridícula da natureza, elemento ridículo e/ou terrível da vida; em geral, o estranho 

persistente e incongruente; um estilo de arte associado ao ridículo e/ou terrível, arte 

cuja forma ou conteúdo é incongruente, com ideias aceitas como normais ou reais. 

Nenhum esforço é feito para suavizar o absurdo, ou reconciliar a inconsistência 

(MCADAMS, 2006). 

A adjetivação traz o ridículo; distorcido, excepcionalmente feio, irregular, 

selvagem, bizarro, estranho, engraçado, fantástico, ultraelegante, estranhamente 

terrível, incongruente, pertencente ao grotesco. Compreende-se, contudo, que o 

grotesco é uma elegância irregular, absurda e chocante, a ser executada sem 

escrúpulos (MCADAMS, 2006). 

Ao conceituar seu formato, compreende-se que este se relaciona com a 

perversão da verdade, tendo se manifestado em grande escala durante o 

Racionalismo, quando a extravagância, a fantasia, o gosto individual, a rejeição às 

condições naturais de organização, a distorção, o absurdo e a distorção da natureza 

passaram a representar objetos do ridículo e de desaprovação (MCADAMS, 2006). 
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No grotesco, visa-se ao futuro e à vitória sob o passado, ao triunfo no 

nascimento de algo novo e, agora, indispensável às verdades ultrapassadas, 

desconhecedor do medo da invocação das grosserias do século, das licenças e das 

obscenidades. O grotesco finalmente torna as manifestações discursivas em algo 

único, aparte a todas as convenções anteriormente defendidas (BAKHTIN, 1987). 

Para Clayborough (1965), o grotesco se manifesta quando há uma 

incongruência emocional e sentido de estranhamento com padrões previamente 

elaborados e estabelecidos, opostos às condições naturais de organização. As 

criações do grotesco representam as mais altas contradições memoráveis a todo e 

qualquer racionalismo e tipos de pensamentos sistemáticos ao representar um tipo 

de rebelião ao sistema. 

Dessa forma, põe-se a verdade e as questões do simbolismo elevado em 

questionamento, bem como se exaltam as questões interligadas ao fantástico, a 

experimentação moral e psicológica a partir da representação de diferentes estados 

psíquicos inabituais. Tal afirmação pode ser relacionada à temática dos discursos 

proferidos pelo presidente norte-americano, uma vez que partilha de tais elementos 

discutidos (BAKHTIN, 1987). 

Ademais, elevam-se o gosto pronunciado pelos escândalos, pelas condutas 

excêntricas, pelas infrações às normas estabelecidas de conduta e de etiqueta, 

inclusive a etiqueta de fala, evidenciando a presença de contrastes violentos e 

grosseiros. Optam-se pelos problemas contemporâneos, pela polêmica dos 

discursos de sua época, pelas alusões aos acontecimentos de seu tempo. Ainda 

segundo Fiorin (2006), no grotesco:  

[...] Suspendem-se as interdições, as restrições, as barreiras, as 
normas que organizam a vida social, o desenrolar da existência 
normal. Derrubam-se as hierarquias e todas as formas de medo que 
ela acarreta, as venerações, a piedade e a etiqueta. Demole-se tudo 
o que é ditado pela desigualdade social ou qualquer outra forma de 
diferença (de idade, de sexo, etc.). Abolem-se as distancias entre as 
pessoas: o contato é livre (FIORIN, 2006, p. 92). 

 

Compreende-se que as condutas e os gestos são abolidos, as palavras são 

libertadas e dominam-se situações hierárquicas. O discurso, a partir disso, torna-se 

excêntrico, interrompe a lógica habitual e esperada. Os discursos de Trump, ao 
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serem analisados a partir das ponderações de Bakhtin (1987), tornam-se 

questionáveis quanto as convenções e as normas esperadas.  

Como assinala Clayborough (1965, p. 18), “A fine grotesque is the expression, 

in a moment, by a series of symbols thrown together in bold and fearless connection, 

of truths which it would have taken a long time to express in any verbal way”12. Logo, 

o que era inconcebível pensar inicialmente, hoje se torna algo concreto. 

Evidenciam-se, no grotesco, a exuberância de formas e diversidades de 

atrações pessoais e estilísticas que exterioriza a linguagem de modo diferente: a 

performance vocal, visual, gestual e do próprio espaço público de interação 

(BAKHTIN, 1987). 

Trump possui o universo discursivo envolto pela excentricidade, com linguajar 

repleto de obscenidades e livre de coerções, ao rebaixar figuras femininas e 

supostamente tratadas como inferiores. Ademais, sua excentricidade permite ao 

reprimido exprimir-se, elevando os níveis do sagrado e do profano, o alto e o baixo, 

o sublime e o insignificante, a sabedoria e a tolice; a profanação, os sacrilégios, os 

aviltamentos, as conspurcações, as paródias do texto sagrado e as situações vividas 

concretamente. Ridicularizam-se seus discursos, parodiam suas cerimônias, 

mostrando a relatividade e contraposição das coisas (BAKHTIN, 1987). 

Bakhtin (1987) afirma que sua linguagem familiar envolve questões acerca 

das extravagâncias, das obscenidades, da familiaridade grosseira, dos insultos e 

dos sarcasmos, dos xingamentos, das zombarias e do caráter ofensivo e agressivo; 

bem como os duplos, o louvor e a injúria, a abundância e a universalidade, a 

excentricidade e das categorias às avessas. Relativizam-se, no caso dos discursos 

de Trump, as normas sociais vigentes e relacionadas às questões propostas por 

Bakhtin nas afirmações acima (FIORIN, 2006, p. 96). 

Fiorin (2006) discute que no grotesco se apagam as diferenças entre os 

papéis sociais e hierárquicos e conservam-se suas funções unificadoras 

rebaixadoras, destronadoras, mas também regeneradoras. O individual e o universal 

são fundidos em uma unidade contraditória. Destrói-se a introversão, minimizam-se 

                                                             
12 Um belo grotesco é a expressão, em um determinado momento, de uma série de símbolos reunidos em 
conexão corajosa e destemida das verdades que levaria muito tempo para expressar-se por meio de qualquer 
maneira verbal. – tradução livre. 
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as distâncias e usam-se tratamentos familiares, colocando-se contra a ordem 

previamente estabelecida. 

A partir das elucidações de Fiorin com relação a Bakhtin (1987), Clayborough 

(1965) também argumenta que não existe a suavização do absurdo e da 

inconsistência. O grotesco ocorre quando um homem naturalmente apático se força 

para ter uma aceitação e contentamento temporário. É notável a relação da 

caracterização da manifestação discursiva do grotesco nas falas de Trump, uma vez 

que busca a incessante aceitação popular por meio de seus atos controversos. 

A partir disso, vale dizer que o grotesco representa uma manifestação 

tipicamente burguesa, de interesse material econômico e seu aspecto privado e 

egoísta (BAKHTIN, 1987). Dá-se a essa concepção, o nome de realismo grotesco, 

no qual o social e o corporal estão indissoluvelmente interligados, além de oporem-

se a separação das raízes materiais e corporais do mundo. Desse modo, 

desencadeiam-se as análises referentes ao clima desprovido de piedade, à 

libertação da seriedade social hierarquicamente estabelecida, aos valores, à 

familiaridade, à concepção de mundo quanto às obscenidades, aos coroamentos e 

aos destronamentos, bem como ao elevado e ao rebaixado (BAKHTIN, 1987). 

A partir das considerações anteriores, pode-se focar nas categorias do 

grotesco selecionadas e estudadas com profundidade. Será iniciado o estudo 

referente à primeira categoria: a desvalorização da hierarquia da igreja e condutas 

pré-existentes, bem como sua interligação com o baixo material. 

É possível afirmar, com base nos conceitos bakhtinianos, que se rebaixam, 

materializam e que se comunica com a vida a partir das partes inferiores do corpo, a 

do ventre e dos órgãos genitais, ou seja, a satisfação dos atos e necessidades 

naturais. Nos gêneros elevados, o homem aparecia apenas em suas funções 

“nobres”, as do alto, do pensamento e do espírito (BAKHTIN, 1987). 

Trump se faz presente entre a relatividade dos discursos oficiais dos gêneros 

elevados. No nível social, o que vale é o prestígio da riqueza; a vida afetiva é regida 

pela agressividade e pela sexualidade (BAKHTIN, 1987). 

A abolição das relações hierárquicas consideradas ideais e efetivas criava um 

tipo particular de comunicação: elaboravam-se formas especiais de vocábulos e 

gestos, muitas vezes sem restrições, abolindo toda e qualquer distância entre 

indivíduos em comunicação, escrachando as normas correntes de etiqueta e 
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decência. Foi preciso que se efetuassem mudanças sociais, políticas e ideológicas 

precisas a fim de se amoldar às novas especificidades (BAKHTIN, 1987). 

 

2.2.1.1 A desvalorização da hierarquia da igreja e condutas pré-existentes 

 

A partir das conceituações discorridas, a seguir analisar-se-á a imagem de 

Trump autografando uma bíblia, símbolo divino religioso e sagrado aos cristões. A 

imagem se assemelha a questão da libertação das seriedades sociais e 

hierárquicas, relacionada, neste caso, com a comprovação do destronamento das 

questões religiosas e do poderio dos valores da Igreja: 

 

Figura 1 – Trump assinando a bíblia 
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Fonte: NBC News, 201913. 

 

Na figura 1, Trump destrona e rebaixa os valores da Igreja ao coroar-se divino 

e autoridade suprema, elevando-se ao máximo por meio da sua assinatura sob um 

símbolo tão importante para os cristãos. Ademais, faz-se presente a questão do 
                                                             
13 Foto retirada do perfil da NBC News, no Instagram. Disponível em: <>. Acesso em: 8 mar. 2019. 
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coroamento e a elevação da imagem pessoal de Trump ao equiparar-se ou 

equivaler-se a Deus. Além disso, há a questão da extraverbalidade, uma vez que o 

que está sendo considerado e julgado se ambienta na mensagem transmitida por 

meio de uma atitude, e não de um discurso. Constata-se, neste caso, a aparição de 

uma polêmica velada, uma vez que não há confronto de vozes ativas, mas sim 

indiretas (BAKHTIN, 1987). 

Tal evento remete à possível comparação da questão da religiosidade no 

contexto grotesco com a mensagem intencionada pelo presidente norte-americano 

ao realizar tal ato (BAKHTIN, 1987). 

Notam-se essas questões, especialmente, em líderes de pulso firme, 

dominadores de seus povos. Consagrava-se a ordem social presente, tendendo a 

consagrar a estabilidade e a imutabilidade das regras, hierarquias, valores e normas 

políticas e morais vigentes. Como visto anteriormente, evidencia-se, no contexto 

grotesco, a visão de mundo entre os homens e as relações discordantes, como o poder 

do Estado e da Igreja (BAKHTIN, 1987).  

Assim, na visão grotesca do discurso manifestada por meio da imagem, o ato 

imoral coloca em questão o poder do Estado em relação à Igreja e sua nova forma 

caluniadora. O rebaixamento das questões sérias é exteriorizado a partir de verdades 

populares, consideradas injuriosas e grosseiras, caracterizando a nova forma da 

linguagem familiar grotesca. Recusam-se, no grotesco, o poder e a influência das 

convenções, as quais exercem poderosa influência sobre todo o contexto e 

linguagem, além de transformar-se em uma linguagem própria, tanto verbal quanto 

extraverbal. Caracteriza-se a partir da superabundância e da perda dos limites 

morais (BAKHTIN, 1987). 

Em decorrência isso, as fronteiras entre as coisas e os fenômenos apagam-se 

totalmente, enaltecendo-se o aspecto grotesco do mundo. A construção de um novo 

quadro vigente, ou seja, a ruptura da hierarquia social permite remodelar palavras 

antigas, aspectos e noções relevantes (BAKHTIN, 1987). 

Contudo, Trump é responsável por negar o discurso autoritário e afirmar a 

relatividade das coisas. Fiorin (2006) argumenta que Rabelais ridiculariza as 

instituições, o fanatismo, o dogmatismo, o prazer da abundância e a lucidez do 

pensamento. Nega-se a fixidez dos padrões estabelecidos ao usar jargões 

populares responsáveis pela derrisão da linguagem solene e oficial, misturando a 
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tradição da escrita e da oralidade e os jogos de sentidos das palavras, posicionando-

se contra os comportamentos contidos.  

Ao negar-se como representação, “recusa a verdade estabelecida, a 

realidade do senso comum, e assim, leva a desconfiar de todos os dogmas, sejam 

eles estabelecidos pela religião, pela ciência ou pelos cânones artísticos [...] não é 

instável; não é fixa, mas móvel; não é absoluta, mas relativa. [...] o homem age 

segundo seus interesses, que altera suas composições”. (FIORIN, 2006, p. 130). 

Reconhece-se, dessa forma, a imagem exagerada, a depravação e a 

imoralidade, além de experimentar-se uma insatisfação moral, uma vez que tais 

situações são fustigadas por meio da caricatura e da ridicularização (BAKHTIN, 

1987, p. 267). 

De acordo com Bakhtin (1987, p. 142): 

Durante a evolução da sociedade de classes, essa concepção de 
mundo só podia expressar-se na cultura não oficial, pois ela não 
tinha direito de cidadania na cultura de classes dominantes, onde os 
louvores e as injúrias estavam nitidamente delimitados e imóveis, na 
medida em que o princípio da hierarquia imutável, onde o superior e 
o inferior não se misturavam jamais, estava na base da cultura oficial. 

 

O sentimento de insatisfação fora derivado de uma imagem excêntrica ou 

inverossímil, ou seja, impossibilita-se imaginar determinadas situações, acarretando 

recusa (BAKHTIN, 1987). 

Feitas as explicações referentes à desvalorização da hierarquia da Igreja, 

viabiliza-se a contextualização e a aplicação da segunda categoria selecionada: a 

questão do baixo material, das obscenidades, partes elevadas e rebaixadas do 

corpo, bem como o âmbito da sexualidade. 

 

2.2.1.2 Baixo material e sexualidade 

 

Bakhtin (1987) argumenta que a cultura do passado se empenhou na vitória 

do riso e em desmistificar a linguagem do baixo, material e corporal, os 

pensamentos, as imagens e os símbolos, cruciais das culturas oficiais. Tais 

conceitos eternizam-se nos discursos de Trump, indiscutivelmente considerado uma 

figura grotesca. 
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Ainda discorre que, no realismo grotesco, a degradação do sublime não 

possui caráter formal ou relativo. Representam, topograficamente, o alto (céu) e o 

baixo (terra) e, corporalmente, o rosto e os órgãos genitais, o ventre e o traseiro, 

respectivamente.  

Rebaixar consiste em aproximar-se da terra, além da satisfação das 

necessidades naturais. Daí a ambivalência das questões do grotesco: é a vida 

dupla, intensa e contraditória dessas imagens que constitui sua força e realismo 

histórico (BAKHTIN, 1987). 

O lado negativo, entretanto, constitui-se pelas obscenidades sexuais e 

escatológicas, as grosserias e as imprecações, as palavras de duplo sentido, o 

cômico verbal de baixo estofo, em outros termos, a tradição da cultura popular 

(BAKHTIN, 1987). 

De acordo com Bakhtin (1987, p. 21-22): 

O grotesco cumpre ainda suas funções unificadoras, degradantes, 
destronadas, mas ao mesmo tempo, regeneradoras. [...] O corpo e 
as coisas individuais são coincidem ainda consigo mesmo [...] 
formam ainda parte do conjunto material e corporal do mundo em 
crescimento e ultrapassam os limites do seu individualismo; o 
particular e o universal estão ainda difundidos numa unidade 
contraditória. São imagens ambivalentes e contraditórias que 
parecem disformes, monstruosas e horrendas.  

 

A partir do exposto, é possível verificar na figura 2 discursos de Trump em 

que a questão do baixo material e das obscenidades sexuais estão presentes. A 

imagem faz parte do discurso proferido no último debate dos pré-candidatos 

republicanos, em março de 2016, no qual Trump discute com o senador Marco 

Rubio acerca do tamanho de seu órgão genital. 

 

Figura 2 – Foto de debate entre Trump e Rubio 
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Fonte: Veja, 201614. 

 

Na figura 2, Trump aparece com um semblante exaltado, uma vez que foram 

abordados temas de grande estima à sua persona: o tamanho de seu pênis e o que 

tal fato exerceria sob sua imagem e poderio pessoal. Após um aperto de mão, o 

senador Marco Rubio fizera insinuações sobre a genitália de Trump, dizendo: “Vocês 

sabem o que dizem sobre pessoas de mãos pequenas, não é?”.  O presidente norte-

americano, munido de sua personalidade infantil e agressiva, cujo ego fora ferido, 

prontamente replicou: “Ele atacou as minhas mãos. Olhem as minhas mãos. São 

mãos pequenas? Ele fala das minhas mãos para dar a entender que elas são 

pequenas, outra coisa também é, mas posso lhes garantir que não há problema 

nenhum aqui”, disse Trump ao gestualizar o tamanho de suas mãos.  

Percebe-se, a partir do ocorrido, a ausência de seriedade, destronamentos e 

liberdade discursiva oriundas das conceituações grotescas. Cabe discorrer que 

Bakhtin (1987, p. 142) considera que o sério e o perigoso tornam-se objetos de 

zombaria e de escárnio ao reunir aspectos da atualidade e o modernismo discursivo.  

                                                             
14 BAIXARIA: Trump exalta tamanho de seu pênis no debate. Veja, 4 mar. 2016. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/mundo/baixaria-trump-exalta-tamanho-de-seu-penis-no-debate/>. Acesso em: 10 
mar. 2019. 
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Tal fato assemelha-se ao humor pelo fato de divergir dos aspectos comuns da 

realidade, sobretudo a realidade da seriedade que deveria ser passada pela maior 

autoridade de uma potência mundial. Tal fato alude ao tom jocoso de ausência de 

seriedade grotesca remetida aos discursos de Trump. (BAKHTIN, 1987) 

Ainda abordando a questão das imagens e dos conceitos relativos à esfera do 

alto e baixo, elevado e rebaixado, integrados na expressão espacial e conceitos 

valorativos, compreende-se que este subsiste na figura grotesca. A verdadeira 

riqueza e abundância coabitam única e exclusivamente na esfera do baixo 

(BAKHTIN, 1987). 

 As imprecações e as grosserias residem na esfera corporal e criativa, em que 

o rebaixamento representa o princípio artístico essencial do realismo grotesco, ditos 

como topográficos, concretos e perceptíveis (BAKHTIN, 1987, p. 325).  

Uma das funções do grotesco é libertar o homem das formas de necessidade 

inumana em que se baseiam as ideias dominantes sobre o mundo. Clayborough 

(1965, p. 16) argumenta: “the ugliness then disappears, and only the assertion of the 

old habit and demand can make us regard him as in any way extravagant”15. 

Sobre a extravagância dos hábitos grotescos, afirma-se que se glorifica sua 

força liberadora, mas não se remete à sua força regeneradora e, por causa disso, 

perde-se seu tom jocoso e alegre, evidenciado em diversas alegações do presidente 

norte-americano. Não é possível separar o grotesco do riso, ou seja, compreende-se 

que, sem o princípio cômico, o grotesco não sobrevive (BAKHTIN, 1987). 

O grosseiro engloba todos os aspectos do que nos é apresentado em praças 

públicas, demarcando o caráter de não oficialidade e liberdade ao iniciar as 

discussões acerca da linguagem familiar, como os juramentos, grosserias, 

maldições, ou seja, os gêneros verbais da praça pública (BAKHTIN, 1987). 

Bakhtin (1987) argumenta que tais aspectos aludem aos fenômenos de 

linguagem e desempenham um prestigiado papel estilístico ao difundir as mesmas 

expressões encontradas em ditos e debates, introduzidos nas mesmas 

ambientações de liberdade, familiaridade e franqueza. 

Tanto a praça pública quanto Trump englobam questões de cinismo e 

rebaixamento, nas quais o conceito do grotesco, significativamente, aludia ao 

aspecto corporal (BAKHTIN, 1987). Cada imagem possui seu respectivo sentido ao 

                                                             
15 “A feiura desaparece e somente a afirmação do velho hábito pode nos fazer considerá-lo extravagante”. –  
tradução livre. 
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refletir a concepção de mundo envolto nas contradições, atribuindo-lhes o termo de 

cinismo e grosserias. O cinismo e a grosseria se manifestam quando as mesmas 

palavras discorrem em distintos sistemas de concepção de mundo. Perdem-se suas 

relações diretas e acarretam sua ambivalência, além de designar aspectos negativos 

e sentidos vulgares e unilaterais (BAKHTIN, 1987). Bakhtin (1987) distingue o 

cinismo como um sistema de rebaixamento grotesco. 

 A degradação das imagens e das palavras permeia-se no sentido estrito da 

conceituação, consideradas elementos de comicidade únicos universais. Qualifica-

se por uma excepcional profundidade, destituída de qualquer candura. Todas as 

palavras são banidas e substituídas por vocábulos injuriosos, acarretando a mistura 

do louvor e da injúria popular (BAKHTIN, 1987, p. 131). 

Apoiado nas conceituações anteriores, abre-se campo para a terceira 

categorização selecionada: o rebaixamento da imagem feminina.  

 

2.2.1.3 O rebaixamento da imagem feminina 

 

Serão analisados dois tweets recortados da conta pessoal de Trump, sendo o 

primeiro, relacionado às questões das obscenidades sexuais e rebaixamento 

material corporal e, o segundo, de semelhante tema, ao rebaixamento do papel 

feminino. 

Em seus tweets, Trump fomenta sua imagem masculina e de poderio a partir 

de relatos machistas. Trump usa o Twitter para manter contato com o público de 

maneira mais direta e informal. A mídia ganhou poder e facilidade de comunicação, 

uma arma dos políticos, visando autopromoção, interação com os eleitores e 

mobilização social (FISHER; KRANISH, 2017). 

O Twitter manteve os candidatos próximos do público e no nível de conversa 

familiar, informal e próxima. Considera-se o estilo de Trump como menos rodeado 

de regras e tradição. Os tweets do presidente norte-americano são considerados 

categóricos e de ataques a outros candidatos, zombaria (MCADAMS, 2006). 

Ao relacionar o tweet destacado na figura 3 com a ideologia permutada 

historicamente, cabe dizer que se espera que os homens detenham personalidade 

mais forte, fator de que Trump realmente se mune ao passar suas mensagens, de 

maneira assertiva, firme, competente, instrumental, demonstrando liderança e 

agressividade (MCADAMS, 2006). 



46 
 

Espera-se, social e historicamente, que homens detenham o poder e 

conhecimento sobre assuntos relacionados com dinheiro, economia, poder militar, 

relações internacionais etc., fator que Trump soube lidar e valorizar diante de seus 

opositores (MCADAMS, 2006). 

McAdams (2016) discorre que, ao comparar a teoria proposta por Bakhtin 

(1987), Trump representa uma figura grotesca diante de seus aspectos extravagantes e 

linguajar de praça pública, principalmente no que se refere ao rebaixamento da mulher e 

enaltecimento de sua própria pessoa, podendo ser compreendido pela figura a seguir:  

 

Figura 3 – Recorte de tweet de Trump sobre Hillary16 

 

 

Fonte: Business Insider, 201517. 

 

No tweet da figura 3, observa-se a recorrência das questões referentes ao 

enaltecimento do próprio ego, ao implicitamente se promover pela mensagem, bem 

como ao rebaixamento da figura feminina, comparada e referida recorrentemente a 

                                                             
16 “Se Hillary Clinton não consegue satisfazer seu próprio marido, o que a faz pensar que pode satisfazer a 
América?” – Tradução livre. 
17 THOMPSON, Catherine. Donald Trump spreads the message that ‘Hillary Clinton can’t satisfy her husband’. 
Business insider, 17 abr. 2015. Disponível em: <https://www.businessinsider.com/donald-trump-via-twitter-
hillary-clinton-cant-satisfy-her-husband-2015-4>. Acesso em: 16 mar. 2019. 
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questões direcionadas simplesmente à sexualidade e ao baixo corporal (BAKHTIN, 

1987). No tweet, Trump diz que Hillary é incapaz de se sobressair como líder política da 

maior potência mundial, uma vez que não consegue satisfazer sexualmente seu marido. 

É possível relacionar o aspecto do baixo corporal com o aspecto regenerador da 

mulher. Trata-se, na verdade, não de um destronamento, mas sim de coroação 

pública (BAKHTIN, 1987). 

Além disso, ao discorrer sobre a concepção grotesca, culmina-se na 

percepção da ambivalência da figura da mulher, comumente vista como 

inferiorizada, banalizada, rebaixada, degradada e amortalhada, como Trump as 

propaga em seus inúmeros discursos dirigidos às mais diversas e influentes figuras 

femininas, analisadas intrinsicamente no capítulo subsequente (BAKHTIN, 1987). 

Assume-se, portanto, a função de materialização, rebaixamento, ao mesmo 

tempo em que se renova a vida, a mediocridade do parceiro, sua avareza, hipocrisia, 

falsidade, heroísmo de fachada ou idealismo abstrato (BAKHTIN, 1987). 

Outra mensagem de Trump que chama a atenção, ainda relacionada ao tema 

do rebaixamento da imagem feminina, culmina na percepção de ambivalência da 

figura da mulher, dita como inferiorizada, banalizada, rebaixa, degradada e 

amortalhada, como profere Trump à sua ex-assessora, Omarosa Manigault Newman: 

 

Figura 4 – Recorte de tweet de Trump sobre a demissão de Newman18 

 

                                                             
18 “Você dá oportunidade a uma doida chorona de baixa renda e a oferece um emprego na Casa Branca. 
Acredito que isso não deu certo. Bom trabalho jeito pelo General Kelly em prontamente demitir aquela cadela” 
– tradução livre. 
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Fonte: One News Page, 201819. 

 

No tweet da figura 4, percebe-se, novamente, o tom sério e a agressividade do 

presidente norte-americano dirigido a uma figura feminina, uma vez que Trump se 

vangloria pela demissão de Omarosa Newman, insultando-a de louca, chorona, humilde 

e cadela. O tom da ameaça faz-se presente nesse recorte, bem como a banalização, o 

insulto e o rebaixamento da personificação e elevação da animalização, uma vez que a 

compara com um animal (BAKHTIN, 1987). 

Segundo a teoria bakhtiniana, grosserias e juramentos são altamente 

relevantes para a compreensão do dito grotesco. As grosserias e obscenidades 

sobrevivem, negativamente, diante das concepções grotescas, além de referirem-se 

a todas as formas de degradação. Logo, o cinismo e o rebaixamento representavam, 

significantemente, conceitos do grotesco, além de comumente aludir ao aspecto 

corporal degradador.  

Qualificam-se, no discurso grotesco, os louvores e as injúrias como as duas 

faces da mesma moeda, ao considerar os louvores como conteúdo irônico e 

ambivalente, no limite da injúria. Os elogios, contudo, são envoltos nas injúrias, 

                                                             
19 TRUMP calls Omarosa A ‘Dog’ In Latest Tweet Attack. One News Page. Disponível em: 
<https://www.onenewspage.com/video/20180814/10418627/Trump-Calls-Omarosa-Dog-In-Latest-
Tweet.htm>. Acesso em: 5 maio 2019.  

https://www.onenewspage.com/video/20180814/10418627/Trump-Calls-Omarosa-Dog-In-Latest-Tweet.htm
https://www.onenewspage.com/video/20180814/10418627/Trump-Calls-Omarosa-Dog-In-Latest-Tweet.htm
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tornando-se impossível traçar plena delimitação entre eles. Este é o jogo do qual 

Trump conduz com maestria: a elaboração discursiva (MCADAMS, 2006). 

A aplicação do linguajar vulgar tendia a banir as fronteiras do oficial e 

extraoficial, possibilitando o conhecimento íntimo sobre todos os aspectos da época. 

Suas formas de opressão e de intimidação determinaram o novo tom exclusivo e 

sério, restrito por antigas convenções e exteriorizadas pelo novo gênero discursivo 

grotesco (BAKHTIN, 1987). 

Transcorrem-se, no grotesco, as entoações dos elogios e das injúrias 

diversificados e aplicados a um sujeito ou objeto supervalorizado. Os elogios e as 

injúrias são os estímulos do conjunto do discurso, determinando seu tom (BAKHTIN, 

1987, p. 145). Em contraste, o elogio contém implícita injúria, ele está prenhe da 

injúria e, inversamente, a injúria está prenhe do elogio (BAKHTIN, 1987, p. 364). O 

jogo das palavras, suas expressões e associações correntes, fora da rotina 

tradicional da relação lógica, consiste na liberdade das palavras em relação ao 

sentido, à lógica e à hierarquia verbal. Dessa forma, as palavras se encontram em 

diversas situações e contextos inusitados (BAKHTIN, 1987, p. 371). 

O exagero, o excesso e o hiperbolismo representam os sinais mais evidentes 

e característicos do aspecto grotesco de Trump. Evidenciam-se como princípios 

fundamentais dessa conceituação uma exageração difamadora, criada a partir de 

finalidades estritamente satíricas (MCADAMS, 2006). 

A fim de cessar as análises e teorias oriundas das categorias grotescas 

elegidas para esta dissertação, cabe a discussão acerca da quarta e última 

categoria grotesca: a questão extralinguística, ou seja, discurso exteriorizado pelo 

meio imagético. 

 

2.2.1.4 Extralinguística 

 

Tais análises serão evidenciadas por meio de dois eventos de semelhante 

tom protagonizados por Trump referente à representatividade de sua imagem 

caricatural e soberania diante de outras figuras mundiais influentes. Inicialmente, 

serão discutidos fatores teóricos expostos por meio da seguinte imagem selecionada 

como corpus: 
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Figura 5 – Foto de Trump e líderes da Otan20 

 

 

Fonte: Twitter de Steve Kopack, 201721. 

 

A figura 5 apresenta o encontro de líderes mundiais na nova sede da Otan. 

Na imagem, Trump usa o braço e parece empurrar o primeiro ministro de 

Montenegro, Dusko Markovic, para aparecer nas fotos em primeiro plano. Não 

satisfeito, arruma seu terno com a paleta de cores da bandeira dos Estados Unidos 

                                                             
20  “O Trump acabou de empurrar outro líder da OTAN para aparecer na frente do grupo?” – tradução livre. 
21 Tweet retirado do perfil de Steve Kopack, do Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/SteveKopack/status/867758571882258432?ref_insolito%2F201705268491024-trump-
empurra-homologo-montenegro-video-otan%2F:%202017>. Acesso em: 25 abr. 2019. 
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e mostra-se superior aos demais (UOL, 2017). Trump se defendeu perante a mídia 

alegando que a posição dos líderes havia sido predefinida e que apenas se 

posicionou conforme havia sido acordado. (UOL, 2017).  

Houve a ocorrência de outro evento semelhante, em que fora representada a 

quebra de protocolo quando Trump dá às costas à Rainha Elizabeth II, no evento 

formal e protocolar de visita às tropas, em setembro de 2018, em Londres. Segundo 

noticiado pela Globo (2018), Trump cumprimentou a rainha sem se curvar, como é a 

tradição e a hierarquia estabelecida, além de caminhar à sua frente por todo 

perímetro, conforme apresenta um de seus aspectos a figura 6: 

 

Figura 6 – Foto do encontro entre Trump e a Rainha Elizabeth II 

 

 

Fonte: Globo, 201822. 

                                                             
22 TRUMP quebra protocolo com rainha Elizabeth II e é criticado por gafes. Globo, 14 jul. 2018. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-quebra-protocolo-com-rainha-elizabeth-ii-e-e-criticado-por-
gafes.ghtml>. Acesso em: 25 abr. 2019. 
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O evento retratado na figura 6 remete ao fato da característica pessoal de 

Trump, como já citara anteriormente McAdams (2016, p. 79): ousado, genioso, 

ambicioso, visando posar-se como superior e demonstrar soberania. Novamente se 

faz presente a questão do rebaixamento dos aspectos da hierarquia preexistente, 

uma vez que Trump se sobressai, vaidosamente, diante de um cargo de posição 

histórica e social superior ao seu, segundo McAdams. 

A partir da figura 6 abre-se campo para a investigação sobre o papel 

discursivo transpassado por meio da imagem caricatural de Trump, já comentada 

por McAdams (2016) ao dizer que muitas pessoas o consideram persuasivo, 

habilidoso, mestre das palavras e das insinuações, entretanto, em sua comedida 

opinião, considera-o como uma figura infantilizada e carente de atenção midiática. 

Esse fato pode ser evidenciado em ambas as imagens, uma vez que significam e 

transpassam a mesma mensagem discursiva, entretanto, pelo meio extraverbal. 

Em relação à imagem caricatural oriunda da conceituação grotesca, entende-

se que esta representa um tipo especial ao distinguir Trump ao longo da história, em 

formas que culminaram em sua influência social e julgamento público (MCADAMS, 

2006). 

Já Wright (1865, p. 24) aponta que a caricatura seria um aspecto essencial do 

grotesco. O artista vê-se obrigado a exagerar nas formas de autorrepresentação 

meramente a fim de se fazer reconhecível e memorável.  

Anteriormente vista como algo restrito em que se acarretava estranhamento 

social, a caricatura fora considerada, a partir do século 19, uma expressão livre. 

Sustenta-se nas regras e na rigidez do sublime, superior ao que antes era visto 

como algo “meramente belo”. Considerado algo transcendente e receptivo 

socialmente (CLAYBOROUGH, 1965). 

Por fim, baseando-se nas conceituações e aplicações teóricas das diferentes 

categorias analisadas, percebe-se que Trump representa, de fato, uma figura 

grotesca, expressa por meio de seus discursos verbais e extraverbais, de acordo 

com as conceituações propostas por Bakhtin (1987) e Clayborough (1965) e Brait 

(2005), depois de analisar as questões discursivas sugeridas por Hutcheon (2000), 

Fiorin (2006) e Todorov (2006). 
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Os enunciados de Trump são carregados de intensas cargas ideológicas e de 

intenções discursivas manifestadas pela verbalização e extraverbalização da 

linguagem. Ademais, nota-se que as categorias grotescas estudadas são difundidas, 

histórico e socialmente, não apenas por meios discursivos textuais, mas também por 

atitudes, vozes ativas ou indiretas, conforme defendido por Fiorin (2006) e Bakhtin 

(1987).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo apresentou como pano de fundo o conceito bakhtiniano do 

grotesco, discutido por outros estudiosos a respeito do tema, como Tzvetan Todorov 

(2006), Beth Brait (2005) e Arthur Clayborough (1965), tendo como campo o perfil 

discursivo relacionado ao grotesco de Donald Trump.  

Além disso, discussões acerca da conceituação do termo discurso e 

linguagem foram levantadas, pautadas em estudiosos como José Luiz Fiorin (2006) 

e Linda Hutcheon (2000). 

A princípio, delineou-se breve biografia analítica de Trump, a fim de buscar 

recorrências do grotesco em seus discursos e atitudes durante as fases mais 

relevantes de sua vida, tendo como objetivo legitimar a intencionalidade desta 

dissertação e, posteriormente, traçar e aplicar as relações e comparações 

propostas. 

Após traçar o perfil discursivo de Trump; apresentar o conceito do grotesco e 

levantar suas principais características, verificou-se como se processa a 

manifestação ideológica do grotesco nos discursos políticos selecionados, 

comprovando a intencionalidade da escolha lexical de Trump em cada caso, 

especificamente, bem como os possíveis efeitos de sentido. 

Para isso, foram selecionadas e posteriormente analisadas quatro categorias 

do grotesco: o rebaixamento do papel feminino; a desvalorização do papel 

hierárquico da igreja; o baixo material corporal e questões relacionadas à 

sexualidade e, por fim, a importância do papel imagético como texto extraverbal.  

Comprovou-se que Trump propaga em seus discursos verbais (por meio do 

Twitter) e extraverbais (intencionalidades corporais) o que Bakhtin (1987) defende 

acerca das conceituações grotescas, como cargas depreciativas e violentas, 

aplicação de termos grosseiros e obscenos, infrações de normas e condutas social e 

historicamente preestabelecidas, expressos por meio de confrontos religiosos, como 

no caso de sua imagem assinando uma bíblia, símbolo máximo sagrado. 

Notou-se que a linguagem familiar oriunda da conceituação grotesca 

originária no período Renascentista conforme explanado por Bakhtin (1987) em 

Cultura Popular da Idade Média e por Clayborough (1965) em The Grotesque in 
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English Literature, permeia-se nos discursos de Trump, uma vez que é considerada 

informal e acompanhada de extravagâncias, obscenidades, familiaridade grosseira, 

insultos e sarcasmos, dirigidos, principalmente, às figuras femininas, alvo, por muitas 

vezes, de sua depreciação pública. 

 Seu discurso é envolto de carga ideológica caracterizada pela zombaria, 

pelos duplos e pelo caráter agressivo, cujos papéis sociais conservam conteúdos 

rebaixadores e destronadores.  

Como rebaixador, apontaram-se questões sexuais, bem como o alto e o baixo 

material, comprovados pela comparação do tamanho do órgão sexual de Trump e 

de Marco Rubio. 

Como destronador, evidenciou-se a questão da depreciação da hierarquia da 

Igreja em contraste ao coroamento pessoal, sobrepondo-se às crenças religiosas 

empregadas. 

Ademais, comprovou-se que o grotesco se ambienta nos aspectos discursivos 

e ideológicos de Trump, caracterizados por suas falas polêmicas e acusatórias 

diante dos que considera mais fracos.  

Pode-se afirmar, depois de toda a investigação acerca de sua trajetória 

política e pessoal, em conjunto com as teorias propostas pelos pensadores oriundos 

do tema, de fato, suas palavras baseando-se, principalmente, em suas experiências 

de vida pré-eleições presidenciais. 

Comprova-se tal afirmação por evidências anteriores ao período eleitoral, 

como o caso da candidata a Miss Universo, a qual Trump chamara de Miss Piggy, 

referindo-se, segundo suas convicções, à sua forma física incomum a uma 

candidata de tal concurso de beleza.  

Além disso, pode-se dizer que Trump construíra sua personalidade autoritária 

e grotesca em decorrência das diferentes fases experienciadas, como o caso do 

bullying sofrido na infância, o incentivo de seu pai para se tornar o garoto mais 

durão, o desenvolvimento midiático de Trump decorrente de seu programa televisivo 

The Apprentice, o qual consolidara o início da Era Trump, bem como o poder de 

venda de sua marca, otimizado pelo poder de sua pragmática inédita. 

Dessa forma, percebe-se que o grotesco se consolida na ideologia discursiva 

e imagética de Trump desde sua infância de acordo com o ambiente no qual se 

inseria. Por outro lado, indefere-se o fato de que a imagem grotesca e soberana de 
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Trump fora construída apenas após o período eleitoral, com auxílio de seus 

assessores políticos, visando valor imagético a fim de conquistar as eleições norte-

americanas.  

 A soberania discursiva de Trump ultrapassa fronteiras e limites temporais, 

além de representar um marco histórico e social, carregado de intencionalidades e 

imprecações grotescas. 

Evidenciam-se, como limitações desta dissertação, a não utilização dos 

conceitos grotescos originários do pensador François Rabelais, uma vez que se 

apresentam, em maior número, em língua francesa, além de possuir conceituações 

complexas para conhecimento em nível de mestrado.  
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