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O conceito de identidade nacional é muito importante para qualquer cidadão, pois 
expressa sentimentos que fazem um indivíduo se sentir integrado a uma determinada nação. 
Entretanto, é por meio da alteridade – o reconhecimento subjetivo por um contato com o 
“outro” – que surgem problemas relacionados à convivência de diversas etnias e culturas. Dessa 
forma, a aversão ao estrangeiro toma conta do cenário mundial evidenciando inúmeras 
manifestações xenofóbicas. 

Embora o Brasil tenha sido construído por raízes africanas, europeias e indígenas, o 
cenário também apresenta traços de preconceito. Nas eleições presidenciais de 2014, eleitores 
frustrados pela decisão eleitoral publicaram mensagens preconceituosas, por meio do Twitter, 
pedindo a separação do país em estados do Sul e do Norte devido à média de votos para um 
determinado candidato em cada região. Dessa forma, observa-se que a xenofobia não é apenas 
a aversão ao estrangeiro, mas também o temor ao que é incomum ao ambiente de outros, em 
oposição à Fernando Pessoa, quando diz que “minha pátria é a língua portuguesa” imaginando 
que pudesse haver um sentimento de pertencimento a uma mesma cultura por meio da língua 
que os une. 

Já na corrida eleitoral estadunidense, a situação se diferencia em alguns aspectos do 
território tupiniquim. Após os atentados pós 11 de setembro, os Estados Unidos iniciaram uma 
guerra ao terror contra o Iraque que gerou uma aversão ao islã, a chamada islamofobia. Porém, 
no cenário atual, o candidato à presidência da república, Donald Trump, tem apresentado uma 
nova guerra em suas campanhas, não mais ao terror e sim ao imigrante, com a proposta de 
construir um muro entre os EUA e México para conter imigração ilegal. Devido a esse fato, 
vários artistas hollywoodianos têm feito campanhas para a ida dos cidadãos norte-americanos 
às urnas contra o republicano. 

Fica evidente, portanto, que a xenofobia é um problema endêmico presente em diversos 
países independente de suas condições financeiras ou culturais. Sendo assim, o Ministério da 
Educação brasileiro deve investir na inclusão do estudo do folclore locais e das literaturas 
africanas de Língua Portuguesa no currículo básico das crianças e adolescentes para 
aprenderem sobre a diversidade cultural presente no nosso extenso território. Além disso, a 
mídia também deve abordar a diversidade cultural presente no Brasil devido ao fácil acesso de 
informações para a maioria das pessoas. Somente dessa forma, Fernando Pessoa poderá se 
alegrar com a construção do sentimento de pertencimento dentro da cultura brasileira e a 
diminuição do preconceito.    
	
 


