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XENOFOBIA

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR) define xenofobia como:

“Atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam,
excluem e frequentemente difamam pessoas, com base na
percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à
comunidade, sociedade ou identidade nacional”.

“A partir dessa definição, entende-se qualquer forma de
violência baseada nas diferenças de origens geográfica,
linguística ou étnica de uma pessoa como xenofobia. Em
resumo, a xenofobia é o medo ou ódio por estrangeiros ou
estranhos, e está vinculada a atitudes e comportamentos
discriminatórios, frequentemente culminando em diversos tipos
de violência.”
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• Mas a xenofobia no Brasil já é divulgada há tempos. Por volta
de 2014, quando o fluxo migratório de haitianos era intenso,
várias denúncias vieram à tona. Em entrevista ao portal
Terra, dois imigrantes relataram casos específicos em que
foram vítima de preconceitos. Os jovens haitianos, que não
quiseram se identificar, afirmaram que era comum
pessoas os chamarem de “gays”, a fim de ofendê-los. Outros
termos também são comumente usados, como “macaco”. Um
deles mencionou uma situação em que um grupo de
crianças, por conta de sua pele escura, perguntou se ele não
tinha sabonete.

https://www.politize.com.br/xenofobia-no-brasil-existe/
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• 41 – Hora da estrela, A (Suzana Amaral, 
Brasil, 1985)
Macabéa, nordestina que vive em São Paulo 
trabalha como datilógrafa. Seu sonho é ter um 
namorado e, após conhecer o operário Olímpico, 
inicia um namoro com ele. Glória, sua colega de 
trabalho, a leva até uma cartomante, que diz que 
sua vida será mudada por um homem louro e rico. 
Ela sai de lá muito feliz e a mudança realmente 
acontece, mas não da forma que ela esperava.
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“Não raras vezes, nas mídias sociais, discursos de ódio propagam a discriminação decorrente
de ideias infundadas, contra as regiões Norte e Nordeste do Brasil, que restam por prestar um
desserviço ao fomentar uma visão negativa e pejorativa dessas regiões, além de não serem
devidamente punidos à altura de suas consequências, o que constitui um problema no âmbito
jurídico. Nessa esteira, o Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e
a sociedade acadêmica em geral, apresentam-se como peças-chave, na abertura de uma nova
perspectiva a serviço da coletividade, eis que aqueles primeiros enquanto aplicadores do
direito e esta última como campo fértil do saber podem, através de uma dinâmica harmoniosa,
mudar esse panorama propagador de discriminação, efetuando medidas eficazes no âmbito da
educação de base, de modo a promover a disseminação do conhecimento acerca dos direitos e
garantias fundamentais aptas a diminuir esse arraigado contexto de discriminação. “

“O preconceito traduzido no discurso do ódio, que muitas vezes é feito de forma indireta e
travestido pela prática de caricaturar pessoas e comportamentos, toma dimensões
incalculáveis, pois não se restringe à violação dos direitos fundamentais dos indivíduos-alvo,
mas de todo um grupo social. A difusão desse discurso passa a reforçar seus efeitos com a
força propagadora da rede, sobretudo no que se observa nas redes sociais como o Facebook.”
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“Zanlorenzi (1999, p. 06) ressalta ainda que compactuando com o
discurso das elites, os migrantes vão sendo retratados pela mídia
como os responsáveis pela desordem urbana e pelo caos social. Aos
nordestinos e alguns poucos nortistas, são atribuídas mazelas como a
pobreza, o analfabetismo, a fome, a ausência de formação e
preparação adequada para o trabalho, que, conforme bem salienta a
autora, a nível simbólico, acabam por justificar sua própria exclusão e
acaba por eximir o Estado da responsabilidade sobre o processo
migratório, que tem como causa principal a concentração de riqueza
e a falta de investimento social nas demais regiões do país, sendo
claramente o migrante culpabilizado pela migração.”



“Em 31 de outubro de 2010, outro caso de grande visibilidade, a estudante
de direito Mayara Petruso, moradora de Bragança Paulista, interior de São
Paulo, manifestando-se acerca da sua insatisfação com as eleições
presidenciais, postou em seu Twitter a seguinte mensagem: “Nordestino não
é gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino afogado!”. Em setembro de
2013, Gustavo Zanelli, advogado, natural do Paraná, usou sua página pessoal
no Facebook para escrever textos com conteúdo ofensivo aos nordestinos,
afirmando que: "não adianta querer misturar as culturas norte/nordeste X
sul/ sudeste. É por isso que há tão poucos sulistas no nordeste (nós não
aguentamos isso aqui)". Em outro post declarou que "seria o primeiro a
iniciar uma guerra para a devida separação" e completa dizendo que "se
houvesse essa possibilidade nós aí do Brasil seríamos um país de primeiro
mundo".”



• Em março do corrente ano um piloto da empresa aérea
Avianca, irritado porque havia recebido uma comida diferente
da que havia pedido, postou em seu perfil no Facebook um
texto em que de forma odiosa crítica e discrimina os
nordestinos: Pra manter o padrão porco, nojento, relaxado,
medíocre, escroto de tudo no Nordeste como sempre… Depois
de 1 hora e 10 esperando um filé de peixe simples sem nada
de diferente, eles conseguem errar e fazer outra coisa
completamente diferente do cardápio, que já não tem opção
nenhuma… Povo escroto do caralho! Lugar nojento!

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=37e9b839eeb8b2d3
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• Era o Hotel Cambridge (2016)

• O longa de Eliane Caffé é uma obra documental que 

retrata a luta dos refugiados por moradia na cidade de 

São Paulo. Desse modo, o filme mostra como é ser 

refugiado no Brasil e os problemas enfrentados por eles, 

que vão desde a questão da língua e o desemprego até a 

xenofobia.
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O HOMEM QUE VIROU SUCO

Do diretor João Batista de Andrade, o drama O Homem que Virou Suco aborda a resistência
de um poeta popular diante de uma sociedade opressora, que o obriga a eliminar suas raízes.

Deraldo, poeta popular do Nordeste, chega à capital de São Paulo sobrevivendo apenas de
suas poesias e folhetos. Tudo vai muito bem até ele ser confundido com um operário de
multinacional que matou o patrão em uma festa em que recebeu o título de operário símbolo.

Ele, então, passa a ser perseguido pela polícia e perde sua identidade e sua cidadania.
Obrigado a trabalhar, ele refaz a trajetória de um migrante na grande metrópole: a construção
civil, os serviços domésticos, o metrô, a humilhação e a violência.

Arrasado, o poeta só vê uma saída: encontrar o verdadeiro assassino e escrever a história do
operário que matou o patrão. Essa busca revela um outro lado da operação. O poeta completa
sua visão crítica, irônica e demolidora sobre o esmagamento do homem na sociedade
industrial. E acaba por escrever o folheto que dá o título de “O Homem que Virou Suco”.

https://tvbrasil.ebc.com.br/cinenacional/episodio/o-homem-que-virou-suco
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KORROZÃO

Xenofobia do otário patriota
Põem a mão no coração pra ouvir lorota

Mete o pau no nordestino se achando um ariano
Não conhece seu passado, e um avô baiano

Patriotismo ou xenofobia

Perseguições, agressões
A imigrantes, gays e negros

Justiceiros, doentes nazistas

Verde e amarelo são as cores da miséria

Frutos da mistura de variadas raças

Desemprego, obsessão te levam a ser um 
nada

O governo não se importa, até gosta 
dessa @

Mas não se sabe, patriotismo ou 
xenofobia

Patriotismo ou xenofobia



Fotografia 3X4 Belchior

Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei
Jovem que desce do Norte pra cidade grande
Os pés cansados e feridos de andar légua tirana
De lágrimas nos olhos de ler o Pessoa
E de ver o verde da cana

Em cada esquina que eu passava um guarda me 
parava
Pedia os meus documentos e depois sorria
Examinando o 3x4 da fotografia
E estranhando o nome do lugar de onde eu vinha

Pois o que pesa no Norte, pela lei da gravidade
Disso Newton já sabia: Cai no Sul, grande cidade
São Paulo violento, corre o Rio que me engana
Copacabana, Zona Norte e os cabarés da Lapa 
onde eu morei

Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar

Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar
Mas a mulher, a mulher que eu amei
Não pôde me seguir não

Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi 
bem
Veloso, o Sol não é tão bonito pra quem vem do Norte e 
vai viver na rua
A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia
E pela dor eu descobri o poder da alegria
E a certeza de que tenho coisas novas
Coisas novas pra dizer

A minha história é talvez
É talvez igual a tua, jovem que desceu do Norte
Que no sul viveu na rua
E que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo
E que ficou desapontado, como é comum no seu tempo
E que ficou apaixonado e violento como eu, como você

https://www.letras.mus.br/belchior/132598/
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https://noticias.r7.com/internacional/xenofobia-ainda-e-dificil-
de-ser-denunciada-no-brasil-23072018
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

“O Estado tem um papel determinante diante desse contexto,
pois, através de sua função jurisdicional e de políticas públicas de
educação, promoção da solidariedade, do desenvolvimento
regional, deve dar tratamento constitucionalmente adequado a
discursos de intolerância, protegendo a dignidade da pessoa
humana, porém sem violar a liberdade de expressão e
preservando o Estado Democrático de Direito.”

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=37e9b839eeb8b2d3
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

• Organizando reuniões e ações a favor dessa integração: 
destaca-se o Movimento em Prol de Imigrantes e Refugiados, 
fundado na Bibli-ASPA. Toda semana, integrantes desse 
movimento (em parceria com Ministério Público Federal, 
Ministério Público Estadual, Ministério Público Democrático 
etc.), que inclui juízes, promotores, procuradores, advogados, 
professores, assistentes sociais etc., reúnem-se para pensar 
coletivamente em estratégias de acolhida, integração, 
educação, inserção no mercado de trabalho e acesso a 
serviços públicos.

• https://bibliaspa.org/combate-a-xenofobia-intolerancia-e-
racismo/
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