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RESUMO: Em consequência da mundialização do capitalismo e de suas crises, pode-se 

citar como exemplo as manifestações de grupos neofacistas e neonazistas como forma 

das novas expressões da questão social, onde é possível observar a fragilidade de 

vínculos existentes em vários âmbitos da sociabilidade humana que intercalam a esfera 

econômica, política, cultural. Pretende-se, através de análises teóricas e bibliográficas, 

desvelar as atuais práticas xenofóbicas no mundo globalizado, articulando a crise do 

capital com a redução na qualidade de vida dos países europeus perpassando a forte 

visibilidade dos valores conservadores, a culpabilização do “outro” compreendido como 

“inimigo dos bons costumes”, sendo estes, em grande parcela, provenientes de países 

islâmicos e latino-americanos. 
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1. Introdução       

Visualiza-se como problemática perceptível na contemporaneidade, a 

proliferação de casos de xenofobia, que nos últimos tempos tem ganhado repercussão 

internacional. Muito se fala acerca de regras para adentrar e permanecer em países, 

cumprimento de critérios para imigração, deportações e medidas protetivas com fins de 

sufocar a entrada de estrangeiros em determinados países. A lógica da flexibilidade 

difundida pelo capitalismo global ao propagar a integração mundial de países por meio 

do desenvolvimento, por exemplo, de tecnologias de transporte e de comunicação, 

permitindo uma conexão em escala total e facilidades de deslocamento, e também de 

difusão de informações e de dialogo com pessoas em qualquer parte do mundo, 

dissemina o ideário de migração do hemisfério sul ao norte, de um país à outro. É cada 

vez mais constante a busca por melhores salários, empregos e condições de vida em 

lugares que não são a sua nação de origem. 

Entretanto, destaca-se que ao passo que multiplicam-se as facilidades e a 

propaganda de mundo globalizado  generaliza-se e intensifica-se também  as 

desigualdades sociais, o medo, as intolerâncias e discriminações de raça, cor, religião, 

nacionalidade, dentre outras. Entende-se aqui que a categoria xenofobia enquadra-se 

neste contexto de intolerância social advinda do processo de mundialização do capital, 

ato de violência e como uma forma contemporânea de expressar-se da questão social. 

Tendo-se em vista o processo contemporâneo de globalização do capital, o 

presente artigo busca discutir as implicações e manifestações deste fenômeno no âmbito 

das relações humanas, mais especificamente no desvelamento de práticas atuais de 
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xenofobia, na perspectiva de que tais práticas podem ser localizadas enquanto novas 

expressões da questão social. Acredita-se que sua relevância temática esteja na 

capacidade de contribuir para o debate e entendimento acerca da proliferação de casos 

xenofóbicos propagados em tempo recente nos veículos de comunicação. Os 

apontamentos fundamentais incidem sobre a interrogação de qual a relação das práticas 

xenofóbicas com o mundo globalizado. 

A pesquisa utilizou-se de metodologia de cunho documental e bibliográfico 

fundamentada, essencialmente, na contribuição de autores como Ianni (2004), 

Iamamoto (2011), Pastorini (2010) e Harvey (1992). Elenca-se como objetivo central 

compreender as atuais práticas de xenofobismo no presente contexto conjuntural de 

mundo global articulando crise do capitalismo com, por exemplo, redução de qualidade 

de vida em países do continente europeu. É o que apresenta-se nos apontamentos deste 

trabalho ao explanar-se inicialmente sobre a lei geral de acumulação capitalista e a 

categoria questão social, compreendendo-se aqui as profundas transformações no 

mundo do trabalho, sustentadas na doutrina neoliberal, e a subordinação humana às leis 

mercantis de acumulação do capital; e posteriormente fazendo articulações com os 

modos de vida de homens e mulheres e seus problemas advindos da reprodução em 

escala mundial do capitalismo. 

 

2. Apontamentos iniciais: lei geral de acumulação capitalista e a questão social  

 Antes de iniciar os apontamentos sobre o tema principal desse texto que recai 

sobre as práticas xenofóbicas no mundo globalizado, cabe contextualizá-las na dinâmica 

da sociedade baseada no sistema que se sustenta não só econômica, mas política e 

culturalmente, o sistema capitalista no seu estágio avançado regido sob às regras 

neoliberais. 

  Pode-se iniciar tal argumentação com a compreensão de que o desenvolvimento 

capitalismo é "orientado para o crescimento (...) pouco importam as consequências 

sociais, políticas, geopolíticas ou ecológicas." (Harvey, 2001, 166). Esta ânsia de 

crescimento é perpassada pela principal lei desse sistema, a lei geral da acumulação 

capitalista, que se visualiza na diferença alarmente e simultânea entre o crescimento da 

riqueza e da pobreza. Chega-se a contradição aparentemente irreal desse sistema, no 

sentido de, quanto mais riqueza é socialmente produzida, o é também seu inverso, mais 

miséria o homem produz para si.  

 É nesse sentido que "a acumulação da riqueza num pólo é, portanto, ao mesmo 

tempo, a acumulação de miséria, tormento de trabalho, escravidão, ignorância, 

brutalização e degradação moral no pólo oposto." (Marx, 1984, I, 2: 210 apud Netto; 

Braz, 2006, 138.) 

 A contextualização da lei geral de acumulação capitalista se faz necessária pois, 

a mesma encadeia o próprio debate da "questão social", imprescindível para o 

entendimento das demandas atuais do mundo "globalizado", pois ao se falar em questão 

social, fala-se também da divisão social do trabalho e da apropriação desigual das 

riquezas produzidas coletivamente, e ao se globalizar o capital globaliza-se também a 

questão social, atingindo não só os países pobres que lideram o ranking mundial das 

desigualdades, mas espraiam-se aos recantos mais sagrados do capitalismo mundial. 

(Iamamoto, 2001, 21). 



Dessa forma é relevante pontuar algumas transformações ocorridas no mundo do 

trabalho com as mudanças no modo de acumulação capitalista. Trata-se de compreender 

o processo da reestruturação produtiva que desencadeia modificações sociais e políticas, 

principalmente pela a destituição do pleno emprego, dos direitos sociais, pela 

compressão do tempo-espaço sob à lógica da acumulação flexível que para Harvey, 

(1992, 141), "parece implicar níveis relativamente altos de desemprego "estrutural", 

rápida destruição e reconstrução de habilidade, ganhos modestos (quando há) de salários 

reais". 

 Não se pode deixar de citar as estruturas de poder comandantes do capitalismo 

globalizado, baseadas em três organismos multilaterais conhecidos por Fundo 

Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, que 

dentro do processo de acúmulo de riquezas, reconfiguram diversos estruturas sociais, 

seja o trabalho, as relações sociais, os direitos, as lutas de classes, e o Estado. É preciso 

ter em mente que "a dinâmica da globalização exige a reestruturação do Estado, a 

privatização das empresas produtivas estatais, da saúde, educação, transporte, habitação 

e previdência. Assim, se modifica, ou mesmo rompe, a relação entre o Estado e a 

sociedade" (Ianni, 2004, 320). O Estado tendo sua intervenção modificada, leva ao 

agravamento e desenrolar de outras manifestações da questão social que apresenta sobre 

o pilar do capital x trabalho, das manifestações das desigualdades e sob a possibilidade 

de grupos que possam colocar em xeque a ordem estabelecida, ou reafirmá-la em tons 

neoconservadores.  

"Esse cenário, de nítido teor conservador, atinge as formas culturais, a 

subjetividade, a sociabilidade, as identidades coletivas, erodindo projetos e 

utopias. Estimula um clima de incertezas e desesperanças. A debilitação das 

redes de sociabilidade e sua subordinação às leis mercantis estimula atitudes e 

condutas centradas no indivíduo isolado, em que cada um "é livre" para 

assumir os riscos, as opções e responsabilidades por seus atos em uma 
sociedade de desiguais." (Iamamoto, 2001, 21). 

 Os princípios da reestruturação produtiva, da acumulação flexível e do 

neoliberalismo
3
 são fundamentais para compreender a conjuntura mundial, tendo nítido 

que o capital e suas consequências chegam em todos os espaços do mundo de forma, 

continuamente, desigual. 

 

3. Mundo: uma "fábrica global"
4
 

 As profundas transformações no mundo perpassam, segundo Pastorini, (2010, 

100), por algumas dimensões: "na estrutura de classes, na participação política e 

sindical e no processo de produção capitalista" e se manifestam sob a forma de 
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4 Expressão utilizada por Octavio Ianni, 2004, para comparar o mundo a um vasto e imbricado 

caleidoscópio ou uma nova Babel. 

 



desigualdades sociais, do desemprego
5
, da pauperização, e de um leque de "novas"
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expressões da questão social. 

 É assim, que Sennett, (2010, 94) coloca que o risco se torna uma necessidade 

diária enfrentada pelas massas, é a desestabilidade engendrada dentro da necessidade do 

capital de acumulação, não só material, mas intelectual, informacional e tecnológica, 

características expressas ou exigidas na nova configuração dos trabalhadores: 

hiperqualificados e polivalentes.  

 Essa exigência acaba se confrontando de maior ou menor forma, de acordo com 

as particularidades de cada lugar, com a própria história, com os valores culturais e 

morais de cada território. Porém, esse correr "riscos", esse competir mundialmente, não 

se torna tão normal e comum assim, como também alega Sennett (2010, 94), ele traz sua 

negação, e nesse caso em específico, explicitadas pelas práticas xenofóbicas. E como 

expressa Ianni, (2004, 322,) "as mudanças que abalam o mundo criam insegurança. Elas 

exigem que o povo reavalie e modifique atitudes, de modo a administrar as novas 

mudanças." 

 Por isso, dentro do mundo globalizado, essas questões atingem a todos, inclusive 

aqueles que ao longo da história foram "privilegiados", os países desenvolvidos. Prova 

das crises do sistema capitalista e seu processo de destruição generalizada se encontra 

na escassez dos recursos naturais e privatização dos mesmos, na superexploração dos 

trabalhadores polivalentes, na mercantilização dos direitos sociais, e na gestão da vida, 

no sentido de que ao determinar quem trabalha, quem tem acesso as políticas sociais, 

determina também quem vive e quem morre, mesmo que seja uma "morte em vida", na 

compreensão de não haver condições humanas reais de sobrevivência. 

 É assim que sob o neoliberalismo, recriam-se as condições e os ingredientes do 

nazi-fascismo, tanto no sentido da exploração em demasia das populações mais pobres 

do mundo, como o trabalho escravo, sob a violência brutal estabelecida para os 

segmentos alvos das práticas xenofóbicas, que em sua maioria são imigrantes do países 

africanos, da América Latina e da Ásia, o que acaba por estabelecer uma espécie 

aparente de "terceiromundização do primeiro mundo", Ianni, (2004, 315). Essa repulsa 

vem imbricada pela defesa da nação soberana
7
, da defesa exacerbada dos bons 
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país. No casos mais dramáticos, o exacerbamento da xenofobia leva alguns indivíduos ou grupos a ações 

extremas, como atentados e assassinatos. (Paula, 2012). 



costumes, da imagem inferior que os estrangeiros advindos dos países já citados 

possuem, estas, reforçadas pelas grandes mídias.  

"Satanizam-se os "outros" povos, compreendendo tribos e nações, culturas e 

civilizações. Criminalizam-se indivíduos e coletividades, ou povos, tribos e 

nações, de modo a segregá-los, confiná-los e dominá-los; sempre em nome da 

modernização, da ocidentalização e cristianização, em geral colaborando com o 

florescimento e a expansão do capitalismo." (Ianni, 2004, 342). 

  É dessa forma que parece fazer mais sentido defender o "seu", o negar a 

emancipação humana como um processo totalizante, enxergar em outras nações, raças, 

etnias o "inimigo" do bem-estar, da harmonia, e não perceber que as expressões da 

questão social a nível global são problemas advindos do próprio capitalismo e de sua 

reprodução em escala mundial, e assim, 

"esse tem sido e continua a ser a fábrica de tensões, fragmentações e 

contradições, na qual se produzem e reproduzem os grupos e as classes 

subalternos, as subclasses, o desemprego estrutural, o pauperismo e a 

lumpenização. Daí as reivindicações, os protestos e as lutas sociais, com 

frequência mesclados de etnicismos, xenofobias, racismos, sexismos, 

fundamentalismos e outras expressões das desigualdades sociais multiplicadas 

pelo mundo afora." ( Ianni, 2004, 333). 

 

 Pode-ser previamente concluir que a mutável articulação global do capital 

interfere no modo de vida e nas forças de trabalho em todos os lugares do mundo. Essa 

necessidade expansionista por mercados, por consumidores, por concentração de 

riquezas e extração de mais-valia, gera dentro dessa lógica flexível, questão estruturais 

tanto no que diz respeito à sustentabilidade como a sociabilidade humana. 

 As diferenças de etnias, raças, crenças, existem antes mesmo da instauração do 

sistema capitalista em meados do século XIV. Porém, este, desde o princípio 

hierarquizou etnias e territórios, estabelecendo historicamente que países e etnias teriam 

mais "vantagens e privilégios" que outras.  

 Vale ressaltar, direcionando nosso pensamento para as questões xenofóbicas no 

mundo, que a Guerra Fria apoiou-se continuamente nas técnicas políticas nazi-fascistas, 

e baseada no que Netto; Braz; 2006, 194, argumentam: 

 "a modalidade fascista de intervir na economia para garantir as 

condições gerais da produção e da acumulação capitalistas é conhecida: o 

terrorismo de Estado imobiliza e/ou destrói as organizações dos trabalhadores, 

regula a massa salarial conforme o interesse dos monopólios, favorece 

descaradamente o grande capital, militariza a vida social e investe forte na 

indústria bélica." 

 E que as mesmas técnicas nazistas foram utilizadas na exploração da força de 

trabalho forçado de seus prisioneiros, em sua grande maioria judeus, para expandir o 

grande capital monopolista alemão.  

Os descompassos que o capital engendra, gera uma polarização no sentido de 

"culpabilização" da população dos países subdesenvolvidos pela crise ou mudanças na 

qualidade de vida e de trabalho dos países desenvolvidos. Afinal, parece ser 

imprescindível que alguém teria quer ser o "culpado". Esse não desvelar histórico da 

atual forma de produção e acumulação da mesma e suas crises, está levando os países 

desenvolvidos a repensarem seus aliados: seja com o caso da Grécia e a pacto de 



austeridade exigido para a mesma, seja a Espanha com mais de 5 milhões de 

desempregados. 

 Este desvelar da conjuntura mundial e das formas como as crises do capital se 

apresentam deixando nítidas pelas questões sociais que aparecem e que se modificam 

em suas marcas, podem ser expressas em atitudes culturais, políticas, artísticas, 

ideológicas, políticas e econômicas. Assim, é que se compreende o aumento no número 

de seguidores adeptos da exacerbação da violência, promulgadas por grupos 

ultraortodoxos, de extrema direita, xenofóbicos e racistas, seja na Alemanha, Itália, 

Espanha, França, Polônia, Dinamarca e suas aversões a islâmicos, semitas e ciganos 

entre outros. 

 "Na época em que se intensificam e generalizam os processos e as 

estruturas da globalização, compreendendo migrações, desemprego estrutural, 

xenofobias, etnicismos, racismos e fundamentalismos religiosos e culturais, 

reativam-se as manifestações nazi-fascitas nos Estados Unidos, Alemanha, 

França e outras nações. " (Ianni, 2004, 337). 

 Acontece que com a facilidade de deslocamento e de comunicação possibilitados 

pelo avanço tecnológico impulsionado pelo capital, ficou mais fácil "tentar" a vida em 

outros territórios, também incumbidos midiaticamente de "lugares melhores". O fluxo 

de migração parece ainda percorrer sobre as mesmas motivações: melhores condições 

de vida, novas oportunidades de emprego, liberdades culturais, e outras que dizem 

respeito a fugas devido a guerra, fome, desastres naturais.  

 É possível perceber que todos estão a procura de estabilidade, qualidade de vida 

e no mundo globalizado não cabe apenas aos países desenvolvidos essas possibilidades. 

Não se tem como controlar um contingente populacional cada vez maior e mais 

pauperizado. Colocar a culpa em outra etnia parece ser mais fácil que perceber que não 

existem muitas saídas para a selvageria do capitalismo mundial, que é transfigurado de 

avanço tecnológico, científico, de encurtamento das distâncias, de mundos 

interconectados. 

 É preciso estar atento pois estes grupos xenofóbicos, e em muitos casos, de 

extermínio, baseados na crença do "bem" para sua nação e da segurança de seu futuro, 

são compostos por segmentos cada vez mais jovens, mostrando que a juventude acaba 

por sentir de forma mais incisiva as consequências da expansão do capital seja em nível 

regional seja em nível global. 

Precisa-se estar sob alerta para que não se cair na destruição total da 

humanidade, ou na pretensa de mais uma guerra, que também beneficiria o capital. É 

preciso estar atento para não começar a defender valores individuais e hobbesianos, e 

entender que as manifestações xenofóbicas no mundo globalizado, estão completamente 

interligado com as questões sociais, também globais. Não retiro as divergências 

existentes nas dimensões culturais, porém estas são superdimensionadas e confundidas, 

muitas vezes, em outros âmbitos, políticos, econômicos e sociais. Também, não 

pretendeu-se aqui, cair no "relativismo cultural" e no direito de expressão dos mesmo, e 

sim, no desvelar de como o capital globalizado interfere nas manifestações da questão 

social se configurando em práticas xenofóbicas. 
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