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Resumo 
 
A campanha de Donald Trump em 2015 e 2016 foi um estrondoso sucesso. O objetivo 
do trabalho é identificar e compreender estereótipos do “Outro muçulmano” na fala de 
Trump. A metodologia inclui revisão bibliográfica e análise de conteúdo de três 
discursos-chave do candidato. A pesquisa se baseou nos conceitos de alteridade de 
Burke (2004), orientalismo de Said (1990) e fanatismo religioso e político de Pinsky 
(2004). A conclusão é que o estereótipo do Outro resulta em reação histérica da 
população e ataca direitos de minorias dos EUA. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde o anúncio da candidatura no dia 16 de junho de 2015 no Trump Tower de 

Nova York,  Donald Trump deixou muito claro que sua campanha não teria nada de 

politicamente correto (GASS, 2015). Foi encarado como piada improvável 

(CATANESE, 2016; NAVARRO, 2016), e surpreendeu quando foi confirmado pelo 

partido republicano como candidato oficial, no dia 21 de julho de 2016. Sua candidatura 

e vitória no dia 8 de novembro de 2016 foram definidas pela revista Time como 

“chocante”  (BERENSON, 2016)  

Trump atraiu seus eleitores com promessas radicais vagas, sem explicações 

detalhadas de como as tornaria realidade. Entre elas estava forçar o governo mexicano a 

pagar pela construção de um muro em toda extensão da fronteira sul dos Estados 

Unidos; outra era impedir toda a população muçulmana do mundo de entrar nos EUA.   

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginário, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do programa de Comunicação Visual da UEL, e-mail: jublume@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Professora do programa de mestrado de Comunicação Visual da UEL, e-mail: 
marciabuzalaf@gmail.com 
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Seu sucesso com o eleitorado aconteceu por quatro motivos: o “fator não-

político” do candidato, já que ele não tinha experiência como político; o “fator do 

homem de ação”, aquele que contorna todos os obstáculos para atingir um objetivo; a 

“falta de credibilidade da crítica”, em que a mídia, liderança tradicional do partido têm 

pouca credibilidade; e, por fim, a “falta de alternativas” dentro do partido republicano 

(MAYER, 2016). Em outras palavras, esta foi uma vitória do povo contra as elites, 

contra Washington, os partidos, os políticos, meios de comunicação e Hollywood 

(FISHER, 2016). 

Sua principal estratégia de campanha foi apresentar os Estados Unidos como 

decadente, com grandes índices de criminalidade e desemprego, tudo isso causado pela 

presença dos imigrantes hispânicos e árabes. Por isso, desde seu primeiro discurso na 

Trump Tower, abusa do estereótipo do Outro. Trump promete proteger o espaço físico 

do país de atentados terroristas de estrangeiros e proteger a economia da China e dos 

imigrantes e refugiados, que tiram dos americanos o que é deles por direito.  

Nos dois anos desde o início de sua corrida eleitoral, pesquisadores têm 

examinado como sua retórica, estilo de campanha e metáforas utilizadas desumanizaram 

mexicanos, muçulmanos e refugiados sírios. Os estilos e retórica dos candidatos são 

essenciais para que os candidatos convençam os cidadãos de sua capacidade de 

liderança e conquistem seus simpatizantes (SAVOY, 2016). Clausen (2016) diz que a 

linguagem é aspecto central para desumanizar pessoas, e que as metáforas criam a 

imagem dos muçulmanos de forma negativa, criando uma imagem diabólica, sombria, 

monstruosa e desumanizada. A análise de cinco discursos de Trump realizados no mês 

de novembro de 2015, logo após os ataques terroristas de Paris, mostra que a fala de 

Trump sobre refugiados sírios é negativa e até racista. Ele os descreve como “homens 

jovens, fortes e potencialmente terroristas”, usando a expressão “cavalo de troia” 

repetidamente (LIONBERGER, 2017).  

O objetivo da presente pesquisa é identificar como o Outro muçulmano é 

retratado nos discursos de lançamento de campanha do candidato à presidência dos 

EUA, Donald Trump.  

Para isso, a metodologia empregada é a análise de conteúdo e revisão de 

literatura de artigos e obras de autores focados no estudo da alteridade, a visão do 

oriente pelo ocidente, fanatismo religioso e político, e nacionalismo. 
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O objeto de pesquisa é o discurso de anúncio de candidatura de Donald Trump, 

realizado no dia 16 de junho de 2015, na Trump Tower na cidade de Nova York; o 

discurso de aceitação de candidatura como único representante do partido republicano, 

na Convenção Nacional Republicana, na cidade de Cleveland, Ohio, no dia 21 de julho 

de 2016 (chamado aqui de “TRUMP, 2016a”); e discurso sobre políticas externas 

realizado no dia 15 de agosto de 2016 na cidade de Youngstown, Ohio (referido como 

“TRUMP, 2016b”).  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A metodologia de estudo utilizada neste artigo é a análise de conteúdo, técnica 

considerada híbrida por unir a análise quantitativa e qualitativa de materiais. A análise 

de mensagens tem como objetivo a inferência de aspectos implícitos da mensagem 

analisada, para desvendar as condições de produção das mensagens analisadas, levando-

se em conta variáveis do indivíduo emissor, sociológicas e culturais e ao contexto da 

situação da produção da mensagem (DUARTE; BARROS, 2015). Apesar de a 

mensagem analisada neste estudo ser originalmente oral, proferida em um evento 

político, a análise se dá sob a forma de transcrições. 

Através das inferências, é possível constatar características do emissor, como 

inteligência, facilidade de comunicação, origem racial, ansiedade, agressividade, 

estrutura associativa, atitudes, valores e hábitos linguísticos. Também é possível 

identificar concepções ideológicas de uma sociedade, imagens, clichês e arquétipos 

culturais, sistema de crenças, estereótipos sociais, representação de tipos e papéis 

sociais (DUARTE; BARROS, 2015).  

 

2.1 O “OUTRO” COMO OPOSTO DE “NÓS”  

O ser humano, assim como outros animais territorialistas, desde o início 

diferenciou o território familiar do território desconhecido ou que pertence a outro 

grupo. É talvez daí que venha a origem da noção de “outro”, um grupo de pessoas 

diferente de “nós”. Essa diferenciação é produto da mente e totalmente arbitrária, ou 

seja, é fictícia e não requer que o outro grupo concorde com o que foi definido pelo 

primeiro conjunto de pessoas (SAID, 1990, p. 63). Hobsbawm (1991) chama este “nós” 

de “imaginário”, em oposição a um “eles simbólico”. 
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Dividir diferentes grupos em “nós” e “eles”, segundo Said (1990), é uma prática 

universal, e Burke (2004) complementa que mesmo dentro de grupos essa diferenciação 

acontece, como por exemplo “homens vs. mulheres”, “jovens vs. idosos”, “ricos vs. 

pobres”, “cidade vs. campo” e “norte vs. sul”. Ou seja, é uma característica natural 

humana agrupar e classificar.  

O “outro” surge de estereótipos grosseiros que pressupõem que “nós somos 

humanos ou civilizados, enquanto ‘eles’ são pouco diferentes de animais” (BURKE, 

2004, p. 159). Desta forma, os “outros” são transformados no “Outro”, um ser exótico e 

distanciado, o inimigo que pratica ações terríveis e incompreensíveis. 

Observar pontos de convergência e divergência entre grupos é inevitável e não 

necessariamente negativo, contanto que sejam mantidos vários pontos de vista e que 

haja um “equilíbrio de histórias” (ADICHIE, 2013).  A escritora nigeriana explica que 

os estereótipos são criados a partir de “uma única história”. “É assim que se cria uma 

única história: mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, 

repetidamente, e isso será o que eles se tornarão” (ADICHIE, 2013). 

É importante lembrar que nem todo estereótipo é negativo, apesar de sua maioria 

o ser. O “nobre selvagem”, por exemplo, era uma expressão utilizada pelo poeta inglês 

John Dryden em 1672 (BURKE, 2004, p.156). Esta ideia é oposta ao “selvagem 

canibal” e faz referência ao mito da Era de Ouro, como se a tribo de nativos americanos 

vivesse no perfeito jardim do Eden até a chegada dos europeus.  

As visões do Outro, por serem uma projeção ou fantasia do grupo que as criam 

sobre o grupo representado, acabam revelando mais sobre seus autores do que sobre o 

Outro. “Muitas imagens aqui examinadas representaram o outro como uma inversão do 

eu” (BURKE, 2004, p.173).  O muçulmano, por exemplo, é pensado como sendo “o que 

nós não somos: fanático, violento, lascivo, irracional etc” (SAID, 2006). 

Um estereótipo não é sempre falso, mas frequentemente é incompleto 

(ADICHIE, 2013).  

 
2.2 O SURGIMENTO DO OCIDENTE 

Quem vivia na Europa no século XVI mal poderia imaginar que o continente 

dominaria a maior parte do resto das terras do mundo em poucos séculos (KENNEDY, 
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1987). Naquele momento os europeus tinham um conhecimento muito fragmentado de 

seus vizinhos da África e do Oriente Médio, já que até o século XVII apenas contadores 

de histórias, estudiosos bíblicos e de idiomas estudavam o oriente. A conquista 

acadêmica da extensão média da Ásia aconteceu a partir do final do século XVIII 

(SAID, 1990). 

O mundo islâmico se desenvolveu culturalmente e tecnologicamente muito mais 

rápido que a Europa. “Suas cidades eram maiores, melhor iluminadas e drenadas, e 

algumas possuíam universidades e bibliotecas” (KENNEDY, 1987, p.10). O autor 

acredita que a geografia europeia –interrompida por montanhas e florestas – e a falta de 

centralização um governo – que poderia interferir nas atividades econômicas – permitiu 

que, após a Idade Média, os povos desta região se desenvolvessem tecnologicamente e 

aperfeiçoassem tecnologias de outras regiões, como a pólvora, que na Ásia estava 

estagnada há muito tempo. “Um sistema de livre-comércio forçou que líderes 

competissem e melhorassem” (KENNEDY, 1987, p.16). Outro fator foram as guerras 

frequentes, que induziram a formação da identidade nacional de cada país, e mais tarde, 

até o sistema moderno de bancos para empréstimos para pagar pelos combates no século 

XVII.  

Nesta fase de formação de identidade nacional dos estados europeus, o Oriente 

também “ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente) como sua imagem, ideia, 

personalidade e experiência de contraste” (SAID, 1990, p.14). 

 

2. 3 O GRANDE “OUTRO” QUE ASSOMBRA A EUROPA 

A principal e mais recorrente imagem do Outro em relação à Europa é o 

Oriental, a partir do século XVIII. Mais tarde, a partir do fim da Segunda Guerra 

Mundial, os Estados Unidos herdam a visão de países como França e Inglaterra em 

relação ao Oriente Médio, mantendo também esta imagem do Outro árabe, mas com a 

diferença que o país Norte Americano não passou pelo contato e experiências de três 

séculos que os primeiros passaram (SAID, 1990).  

Said (1990) justifica essa fixação dos Europeus em relação aos árabes e 

muçulmanos por conta da proximidade geográfica, riqueza cultural, a antiga dominação 

dos muçulmanos na Europa que durou 800 anos, e com a próprio islamismo, que é 

encarado como uma versão fraudulenta do cristianismo. Por isso, o Islã é visto como um 
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Outro ameaçador e seu estudo está ligado ao “controle e domínio da Europa e do 

Ocidente geralmente no mundo islâmico” (SAID, 2003, p.126).  

O orientalismo, ou seja, estudo do Oriente com o olhar do Ocidente, surgiu para 

negociar com o Oriente ao dominá-lo culturalmente (SAID, 1990). Ao fazer declarações 

a seu respeito, descrevê-lo e ter autoridade sobre ele, o Ocidente usa o estereótipo como 

ferramenta de dominação. “Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra 

pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa” (ADICHIE, 2013).  

Não espanta este senso de propriedade dos ingleses e franceses em relação aos 

países do Oriente Médio. O período de maior avanço do orientalismo, foi justamente na 

época de maior expansão imperial dos dois países europeus. A Europa chegou a 

dominar 85% de toda a superfície da Terra. (SAID, 1990).  

 

2.4 FANATISMO RELIGIOSO E POLÍTICO  

 O fanatismo, independente de sua motivação, é definido como “a exaltação que 

leva indivíduos ou grupos a praticar atos violentos contra outras pessoas (...), baseados 

na intolerância e na crença em verdades absolutas, para as quais não admitem 

contestação” (PINSKY, 2004). Em outras palavras, são fanáticos aqueles que acreditam 

que o fim justifique qualquer meio e que suas crenças são mais importantes do que a 

vida.  

 O fundamentalismo muçulmano “não deriva diretamente do islã tradicional, mas 

representa uma versão moderna deste, uma forma de trabalhar a herança da civilização 

islâmica em confronto com a modernidade ocidental” (PINSKY, 2004, p.17). Como 

modernidade ocidental estão alguns conceitos como direitos humanos, soberania do 

povo e liberdade individual. É também a forma que uma pequena parcela de 

muçulmanos encontrou para reagir à posição forçadamente inferior em relação à 

supremacia ocidental (PINSKY, 2004), e seus líderes são autonomeados pelo Islã. “Eles 

não representam o Islã num sentido formal. Não são imãs nem xeiques. São guerreiros 

autonomeados para o Islã (...) e que sente que é seu dever fulminar os Estados Unidos” 

(SAID, 2003). Said (2003) resume o fundamentalismo como uma mistura entre um 

sentimento de desespero e religião patológica, que resultam em tendência em se fazer o 

mal sem consideração por inocentes.  
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Apesar de ser mais comumente relacionado à religião, o fanatismo também 

existe na política, em que violências são realizadas contra opositores, em diversos tipos 

de governo, como o comunista, o imperial, do “mundo livre” e nacionalista. (PINSKY, 

2004). Para Hobsbawm, a diferença entre o fundamentalismo e nacionalismo é que o 

primeiro “retira sua energia da demanda pela verdade universal teoricamente aplicável a 

todos” (HOBSBAWM, 1991, p. 201), e o segundo “exclui de seu campo de ação todos 

aqueles que não pertencem à sua própria ‘nação’, ou seja, a ampla maioria da raça 

humana” (HOBSBAWM, 1991, p. 201).  

Os Estados Unidos, que costumam proclamar por um mundo livre e 

democrático, têm uma história recente do século XX e XXI repleto de intolerância e 

perseguição a diferentes grupos opositores, como aos comunistas na época dos dois Red 

Scares (em 1917 e 1947), do internamento dos japoneses em campos de concentração 

durante a Segunda Guerra Mundial e aos muçulmanos de forma geral no pós-11 de 

Setembro (LEONE; ANRIG, 2003). Para Said, os EUA reagiram com histeria ao ataque 

de Nova York em 2001, por razões compreensíveis, mas esta atitude de destruição do 

mundo ao redor de Osama bin Laden e dos próprios norte-americanos não foi racional 

(SAID, 2003). “Acho que temos que secularizar o homem, trazê-lo ao reino da 

realidade, tratá-lo como um criminoso, um demagogo, que ilegalmente desencadeou a 

violência contra pessoas inocentes, e puni-lo conforme for” (SAID, 2003, p. 113).  

Esta histeria política é prejudicial aos próprios estadunidenses, já que eles 

costumam sofrer perdas importantes de direitos civis toda vez que o país é confrontado 

por um perigo externo. “Sempre que uma emergência existiu, o governo geralmente 

tinha carta branca. Mas depois do fato, muitas ações foram lamentadas ou revogadas” 

(LEONE; ANRIG, 2003, p. 12). 

Quando uma mesma visão negativa é repetida sem diversificação, uma imagem 

demonizada do Outro é criada, sem permitir a reflexão (SAID, 2013). Neste caso, a 

mídia ocidental tem grande responsabilidade em exibir sempre as mesmas imagens e 

mesmos fatores negativos relacionados aos países em desenvolvimento. Said diz que 

isso causa mais problemas sociais do que os resolve, como foi a representação 

“monocromática” do ataque de 11 de Setembro feito nos Estados Unidos. “A mesma 

análise ficou sendo feita repetidamente, e se deu muito pouca atenção a outros pontos de 

vista ou nem se levaram em conta pontos de vista, interpretações e reflexões diferentes” 

(SAID, 2003).  
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A exploração do mesmo ponto de vista repetidamente pela mídia e lideranças 

impede a reflexão sobre o tema e a realização de debates saudáveis dentro de uma 

sociedade. No pós-11 de Setembro, por exemplo, aconteceram esforços explícitos para 

desencorajar debates.  

O procurador-geral John Ashcroft disse: ‘para aqueles que assustam as 
pessoas de paz com fantasmas de liberdades perdidas, minha 
mensagem é essa: suas táticas apenas ajudam terroristas – já que 
acabam com a união nacional e diminuem nossa determinação. 
(LEONE; ARIG, 2003, p. 2) 

 

Said (2003) também expressa essa preocupação com a falta de debates e até uma 

certa falta de liberdade de expressão quando relacionado ao terrorismo que é encarado 

como “antiamericanismo”.  

O que me apavora é que estamos entrando numa fase aqui em que se 
falar sobre isso, como algo que pode ser entendido historicamente, 
sem nenhuma simpatia ou tolerância, vai ser proibido e considerado 
não patriótico. É muito perigoso (SAID, 2003, p. 111) 

 

3. ANÁLISE 

Trump segue na contramão dos outros candidatos à presidência das décadas de 

1990 e 2000, que preferiram apresentar os Estados Unidos como um país indispensável 

para o mundo todo, com poder econômico e militar incomparáveis (ENGELHARDT, 

2016). O candidato republicano apresentou uma imagem apocalíptica dos Estados 

Unidos e anunciou necessidade urgente de salvação, e não como um país excepcional. 

Tanto o discurso de anúncio de candidatura feito em 16 de junho de 2015 quanto 

o de aceite da indicação como candidato único do partido Republicano em 21 de julho 

de 2016 insistem no cenário de crise para a nação e ameaças ao modo de vida 

americano. Em 2015, Trump encerra sua mensagem declarando morto o sonho 

americano, mas ao mesmo tempo oferecendo uma esperança de ressureição, contanto 

que o povo estadunidense o eleja como próximo líder do país. 

 
Infelizmente o sonho americano está morto. Mas se eu for eleito 
presidente vou trazê-lo de volta maior e melhor e mais forte do que 
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nunca antes, e vou fazer a América grandiosa de novo4 (TRUMP, 
2015). 

 

Donald Trump continua apresentando este cenário sombrio no discurso realizado 

em 21 de julho de 2016 na Convenção Nacional do Partido Republicano, dia em que ele 

aceitou a nomeação como único representante do partido. Sua fala começou da seguinte 

forma: 

 
Nossa convenção acontece em um momento de crise para a nossa 
nação. Os ataques em nossa polícia, e o terrorismo em nossas cidades, 
ameaçam nosso modo de vida. Qualquer político que não veja este 
perigo não pode liderar nosso país. (...) Homicídios no último ano 
aumentaram 17% nas 50 maiores cidades americanas. Este é o maior 
aumento em 25 anos5.  

Nossos cidadãos não apenas tem suportado um desastre interno, mas 
tem vivido uma humilhação internacional depois da outra6 (TRUMP, 
2016a). 

 

Em poucas frases, ele usa as palavras “crise”, “ataque”, “terrorismo”, “ameaça”, 

“homicídios”, “desastre” e “humilhação”.  O cenário descrito por Trump é aquele em 

que os Estados Unidos estão sendo atacados por todos os lados, por países do continente 

americano, da Ásia e do Oriente Médio. A ameaça é econômica, religiosa, social e 

militar. O país precisa de proteção física – com muros – e econômica para que seu povo 

reconquiste a paz e a segurança que existia outrora.  

 
Nossos inimigos estão se fortalecendo e fortalecendo a cada dia que 
passa, e nós como país estamos enfraquecendo7 (TRUMP, 2015) 

 

Outra ameaça para os Estados Unidos é o terrorismo do Estado Islâmico (E.I.). 

O grupo é indiscutivelmente incompatível com sociedades que respeitam os direitos 

humanos e buscam uma convivência pacífica entre todos os diferentes grupos de uma 

sociedade, porém Trump explora a existência desse grupo como parte de sua campanha. 
                                                
4Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president I will bring it back bigger and better and stronger 
than ever before, and we will make America great again. 
5 Our Convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police, and the terrorism in our 
cities, threaten our very way of life. Any politician who does not grasp this danger is not fit to lead our country (...). 
Homicides last year increased by 17% in America’s fifty largest cities. That’s the lasgest increase in 25 years. 
6 Not only have our citizens endured domestic disaster, but they have lived through one international humiliation after 
another. 
7 Our enemies are getting stronger and stronger by the way, and we as a country are getting weaker (…) 
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O grupo é chamado por Trump de bárbaro e que “come grandes porções do Oriente 

Médio” e “se espalha” pelo planeta. Por isso, deve ser aniquilada, mesmo que isso 

inclua atingir pessoas inocentes, como a população muçulmana em geral.  

 
O terrorismo islâmico está comendo grande porções do Oriente 
Médio8 (TRUMP, 2015). 

O E.I. se espalhou pela região, pelo planeta. (...) Para tornar a vida 
segura na América, nós temos que lidar com as ameaças crescentes 
que enfrentamos fora da América: temos que derrotar os bárbaros do 
E.I. (...) Precisamos suspender imediatamente a imigração de qualquer 
nação que tenha se comprometido com o terrorismo até que 
mecanismos de verificação estejam funcionando. (...) Eu só quero 
autorizar indivíduos a entrarem no nosso país que vão apoiar nossos 
valores e amar nossas pessoas9 (TRUMP, 2016a). 

 

 Em um discurso realizado no dia 15 de agosto de 2016 na cidade de 

Youngstown, Ohio, Trump ofereceu mais detalhes sobre sua visão de como lutar contra 

o Estado Islâmico e sobre a presença de imigrantes e visitantes de países específicos do 

Oriente Médio nos Estados Unidos, independente de sua religião ou envolvimento com 

grupos terroristas. “Hoje começamos nossa conversa sobre como tornar a América 

segura novamente”10, iniciou ele, listando os desafios já enfrentados pelos EUA em 

épocas passadas: o fascismo, nazismo e comunismo.  

“Vamos derrotar o terrorismo islâmico radical, assim como derrotamos todas as 

ameaças que já encaramos em todas as eras anteriores. Mas não vamos derrotá-lo de 

olhos fechados ou com vozes silenciadas” (TRUMP, 2016b), afirma ele, deixando claro 

que aquela histeria apontada por Said (2003) em relação à Al-Qaeda depois do 11 de 

Setembro continua presente, assim como a dificuldade de tirar o problema da esfera 

mitológica e trazê-lo para a realidade da justiça racional.  

Para TRUMP, um dos motivos que permitiram o crescimento do grupo terrorista 

foi a retirada do exército dos EUA do Iraque.  

 

                                                
8 Islamic terrorismo is eating up large portions of the middle east 
9 ISIS has spread across the region, and the world. (...) To make life safe in America, we must also address the 
growing threats we face from outside America: we are going to defeat the barbarians of ISIS. (...) Lastly, we must 
immediately suspend immigration from any nation that has been compromised by terrorism until such time as proven 
vetting mechanisms have been put in place. (...) I only want to admit individuals into our country who will support 
our values and love our people. 
10 Today we begin a conversation about how to Make America Safe Again.  
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Se tivéssemos controlado o petróleo, poderíamos ter prevenido o 
crescimento do E.I. no Iraque (...) Eu dizia isso constantemente e 
ninguém ouvia: mantenha o petróleo, mantenha o petróleo, mantenha 
o petróleo, e não deixe outras pessoas pegá-lo11 (TRUMP, 2016b) 

 

Esta fala é um ótimo exemplo do pensamento orientalista de um líder do 

ocidente: o Oriente Médio é visto como incapaz de administrar suas próprias riquezas, e 

deve ser dominado.  

Neste discurso, Trump também elogia mais de uma vez o desempenho dos EUA 

durante a Guerra Fria, escolhendo ignorar o termo Macartismo, usado para denominar a 

intolerância e perseguição de estrangeiros e dos próprios estadunidenses que 

supostamente eram comunistas ou simpatizantes. “Dando-se conta do extraordinário 

potencial existente por trás da retórica anticomunista, o senador republicano McCarthy 

iniciou o que seria a mais terrível onda de fanatismo político já vivida nos EUA” 

(PINSKY, 2004).  

 
Deveríamos deixar entrar em nosso país apenas aqueles que 
compartilham dos nossos valores e respeitam nosso povo. Na Guerra 
Fria, tivemos um teste ideológico de triagem. Já passou da hora de 
desenvolver um novo teste para as ameaças que encaramos 
atualmente. Em adição a fazer uma triagem em todos os membros ou 
simpatizantes de grupos terroristas, também devemos barrar aqueles 
com atitudes hostis contra nosso país e seus princípios (...) Para 
colocar esses novos procedimentos em funcionamento, teremos que 
suspender temporariamente a imigração de algumas das mais 
perigosas e voláteis regiões do mundo que têm uma história de 
exportar terrorismo12 (TRUMP, 2016b) 

 

 Como se a ameaça de ataques terroristas não fosse suficiente para convencer seu 

eleitorado do perigo da presença de refugiados de países majoritariamente muçulmanos, 

o então candidato Donald Trump também focou no custo que esses fugitivos da guerra 

trariam ao contribuinte, e comparou este possível futuro com o “desastre” alemão 

causado pelas políticas de acolhimento de refugiados de Angela Merkel. Ele afirma que 

                                                
11 If we had controlled the oil, we could have prevented the rise of ISIS in Iraq (...) I was saying this constantly and to 
whoever would listen: keep the oil, keep the oil, keep the oil, I said – don’t let someone else get it. 
12 We should only admit into this country those who share our values and respect our people. In the Cold War, we 
had an ideological screening test. The time is overdue to develop a new screening test for the threats we face today. In 
addition to screening out all members or sympathizers of terrorist groups, we must also screen out any who have 
hostile attitudes towards our country or its principles (...)To put these new procedures in place, we will have to 
temporarily suspend immigration from some of the most dangerous and volatile regions of the world that have a 
history of exporting terrorismo. 
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os EUA já têm “problemas suficientes” e que “não precisamos de outro”. “O Subcomitê 

estima que o plano dela [Hillary] imporia um custo vitalício de cerca de US$400 bilhões 

quando você inclui custos de saúde, bem-estar social, acomodações e educação e todos 

os outros benefícios (...)13” (TRUMP, 2016b).  

 Comentando o tiroteio de San Bernardino e a suposta alegação de um vizinho de 

que notou movimentações suspeitas na casa dos atiradores mas que preferiu não 

interferir com medo de parecer racista, Trump afirmou:  

 
O politicamente correto substituiu o bom senso em nossa sociedade. É 
por isso que uma de minhas primeiras ações como presidente será 
estabelecer uma Comissão sobre o Islã Radical (...). O objetivo da 
comissão será identificar e explicar para o público americano as 
convicções centrais do Islã Radical, para identificar sinais de alerta de 
radicalização e expor as redes em nossa sociedade que apoiam a 
radicalização. 14(TRUMP, 2016b) 

  

Esse tipo de política incentiva o clima de “caça às bruxas” presente em ditaduras 

e momentos terríveis de países democráticos paralelo à época de delações da Guerra 

Fria, quando “a sociedade norte-americana se revelaria dominada por um imaginário 

radicalmente antiliberal (...) num estranho movimento dialético capaz de transformar a 

perseguição fanática às minorias em combustível da luta por uma “América livre” 

(PINSKY, 2004). Este clima também foi observado logo após o 11 de Setembro, 

quando 1.200 visitantes, imigrantes legais e ilegais, e cidadãos estadunidenses foram 

detidos por vários meses em prisões militares como testemunhas ou como suspeitos de 

terem relações com terroristas (LEONE; ANRIG, 2003). O desfecho deste episódio foi 

que a maioria nunca foi formalmente acusada de nenhum crime, e por isso não teve 

chance de defesa ou sequer comunicação com um advogado. Quando as investigações 

não conseguiram concluir que elas eram culpadas de algum crime, foram libertadas, 

sendo que as pessoas que não tinham cidadania norte-americana foram deportadas ao 

fim da detenção.  

                                                
13 The Subcommittee estimates her plan would impose a lifetime cost of roughly $400 billion when you include the 
costs of healthcare, welfare, housing, schooling, and all other entitlement benefits (...). 
14 politial correctness has replaced common sense in our society. That is why one of my first acts as a President will 
be to stablish a Commission on Radical Islam  (...). The goal of the commission will be to identify and explain to the 
American public the core convictions and beliefs of Radical Islam, to identify the warning signs of radicalization, and 
to expose the networks in our society that supports radicalization. 
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Quando Trump se encaminha para a finalização de seu discurso de 15 de agosto 

de 2016, algumas frases com tema de união e tolerância parecem ter sido forçadas na 

fala, já que não apresentam ligação ou continuidade com a mensagem até então passada: 

“renovar o espírito de Americanismo vai ajudar a curar as divisões em nosso país15” 

(TRUMP, 2016b) e “Vou lutar para garantir que todo Americano seja tratado com 

igualdade e honrado igualmente. Vou rejeitar intolerância e opressão em todas as 

formas (...). Apenas assim vamos tornar a América grandiosa novamente e segura 

novamente”16 (TRUMP, 2016b) 

 

4 CONCLUSÃO 

A nova ameaça global do Estado Islâmico é urgente, inaceitável e precisa ser 

encarada com políticas adequadas em países de todos os continentes do mundo. Alguns 

modelos de políticas, porém, são perigosas por atacar minorias inocentes que não têm 

relação com os fundamentalistas. Nos Estados Unidos a ameaça está levando uma 

parcela da população estadunidense a uma reação histérica semelhante à vista na Guerra 

Fria e no pós-11 de Setembro. O abuso de um único estereótipo do árabe e muçulmano 

como um Outro ameaçador limita as reflexões e debates internos da população. Estes 

debates podem ser encarados como críticas ou atitudes antipatriota, fato preocupante 

para uma democracia.  

A representação do inimigo externo explorada por Donald Trump em seus três 

discursos de 2015 e 2016 tem consequências importantes. O estereótipo do Estado 

Islâmico que se infiltra nos Estados Unidos para acabar com este modo de vida entra na 

esfera mitológica da representação do inimigo, saindo da realidade da justiça sóbria. A 

busca por um mundo livre a todos os custos acaba em um paradoxo, com agressões, 

violências, fanatismo racial e intolerância religiosa que podem ter implicações sérias 

para minorias que vivem na região, além da perda de liberdades civis dos próprios 

estadunidenses.  

  

                                                
15 Renewing this spirit of Americanism will help heal the divisions in our country.  
16 I will fight to ensure that every American is treated equally, protected iqually, and honored equally. We will reject 
bigotry and opression (...). Only this way, will we make America Great Again and Safe Again  
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