
Fluxos migratórios e xenofobia 
 
1. Introdução 
Causas dos fluxos migratórios 
• Degradação das condições de vida na área de repulsão 

de população devido a: 
o Problemas econômicos 
o Atritos políticos 
o Conflitos étnico-religiosos 

 
Principais fluxos mundiais 
• Tendência geral: migração Sul – Norte 

o África – Europa  
o América Latina – EUA  

• Principais barreiras contra imigração 
 
• Um fluxo especial: “migração de cérebros” 

o Força de trabalho de alta qualificação 
o Repulsão: países “em desenvolvimento” 

• Brasil, México, Argentina, Índia  
o Atração: países desenvolvidos 

• União Européia, EUA, Japão 
 
Problemas na região de chegada: xenofobia 
• Ações violentas de grupos sociais 
• Ascensão da extrema direita na política 
 
Visão de mundo usual da extrema direita nacionalista:  
A migração causa... (na visão da extrema direita) 
• Aumento da criminalidade 
• Aumento dos gastos sociais e dos impostos 
• Concorrência no mercado de trabalho 
Formas preconceituosas de entendimento do problema que 
não resistem a uma análise mais rigorosa.  
Necessidade de outras explicações para o fenômeno da 
xenofobia:  
• Psicanálise freudiana 
• Sociologia durkheimana 
• Ciência política 
 
2. Entendimento do processo com recurso à psicanálise 
Conceitos básicos: 
• Consciente: processos entendidos pela pessoa 
• Inconsciente: processos atuantes sobre a pessoa 

o Não há controle ou entendimento imediato 
o Entendimento por vias indiretas: sonhos; atos 

falhos... 
• Repressão: força que elimina conteúdos indesejáveis 

para o nível inconsciente 
• Resistência: barreira de retenção dos conteúdos 

inconscientes 
• Estruturas da psique: 

o ID: herança biológica; estrutura básica; 
conteúdos inconscientes 

o EGO: deformação do ID sob contato com a 
experiência externa (através dos sentidos); 
desenvolvimento da identidade; controle das 
demandas do ID 

o SUPEREGO: códigos morais; modelos de 
conduta; parâmetros de inibição; relacionado 
com a realidade social 

• Formação do superego 
• Ontogênese: processo de formação no indivíduo 

o Complexo de Édipo 
• Filogênese:  
 
• Narcisismo: direcionamento do desejo para si 

o Formação de uma auto-imagem de perfeição 
o Auto-imagem incompatível com a realidade 
o Auto-imagem sustentadora da existência da 

pessoa 
• Narcisismo de Grupo (Erich Fromm): direcionamento do 

desejo para objetos externos (religião, nação) 
(...) o grau de narcisismo de grupo é equivalente à carência de 
uma satisfação real. Os grupos que usufruem adequadamente a 
vida apresentam menor propensão ao narcisismo frente aos 
grupos dotados de carências materiais e imateriais. (adaptado 
de Erich Fromm, Anatomia da Destrutividade Humana) 
 
3. Entendimento sociológico: a condição anômica 
O suicídio em Durkheim: 
• Definição: todo caso de morte provocada direta ou 

indiretamente por um ato positivo ou negativo realizado 
pela própria vítima e que ela sabia que provocaria esse 
resultado 

• Tipologia:  
o Egoísta: disparidade entre desejo e realização; 

grupos de fraca coesão social (protestantes; 
homens divorciados) 

o Altruísta: renuncia de si frente às necessidades 
sociais 

o Anômico:  
� Rápidas transformações sociais ou 

longos períodos de estabilidade 
� Desregulamentação ou inadequação 

das normas tradicionais 
Os países desenvolvidos atravessam períodos de rápidas 
transformações sociais produtores de anomia na sociedade.  
Formas de reação social: 
• Ampliação da “corrente suicidógena” (Durkheim) 
• Formas alternativas de vida gregária 

o Tribos urbanas 
o Expressões sociais violentas 

 
4. Uso político da xenofobia 
Extrema direita: discurso baseado em: 
• Nacionalismo 
• Religião 
• Conservadorismo 
 
Uso das frustrações sociais para capitalização política 
Tendência de canalização e ampliação das manifestações 
de xenofobia 


