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SandroMezzadra.
“Ailegalidade
dosmigrantes
émuitobem vista
pelocapital”

“Hoje em dia cidadania
europeia é a Merkel e a

troika. Precisamos de um
momento de inovação

política na Europa”

“É também através da
fuga que podemos

exercer criticismo sobre
o nosso regime e os

nossos sistemas”

O sociólogo italiano esteve em Lisboa para falar
do “Direito de Fuga” e de como o sistema legal
força muitos migrantes a viverem na ilegalidade

Mezzadra não gosta de viajar com guias
turísticos na mão, pelo que acabou por se
perder na confusão de Lisboa a caminho
do Teatro Maria Matos – onde, a semana
passada, deu uma conferência sobre “Direi-
to de Fuga”. O último livro do sociólogo
italiano, de 2001, acabou de chegar às ban-
cas portuguesas pela mão das edições Uni-
pop. Nele Mezzadra fala do significado
político atribuído à fuga no último sécu-
lo, quer seja esta ao jeito de Kerouac ou
“Thelma e Louise” quer por motivos de
força maior. Antes do debate, e enquan-
to o teatro se enchia de curiosos para o
ouvir, o sociólogo falou com o i sobre os
estudos de Max Weber, o “campo de ten-
sões” nascido com o capitalismo e os ris-
cos que o espaço Schengen enfrenta.

Veio a Lisboa apresentar “Direito de
Fuga”, livro onde aborda a subjectivi-
dade dos migrantes. É assim?
Sim. É um cruzamento entre activismo
político e análise académica e surgiu das
minhas experiências como activista a tra-
balhar com migrantes desde os anos 90
em Itália. Como sabe, em Itália temos uma
história recente de imigração. Na altura
o tópico tornou-se muito quente e fiquei
chocado com a forma como os migran-
tes eram tratados, como um grupo com-
pletamente esvaziado de subjectividade.
Isso começou no meio político?
Também, tanto na esquerda como na direi-
ta. No discurso de esquerda há tendência
para vitimizar os migrantes; no de direi-
ta para os sobrecarregar com metáforas
negativas. E depois também há a chama-
da ciência da migração, que tem uma
grande influência na forma como os movi-
mentos são olhados e que na altura tam-
bém não me satisfazia. Juntando estes
pontos, comecei a sublinhar a dimensão
subjectiva das migrações.
Que tipo de trabalho faz em Itália?
Estou envolvido em vários projectos de
activismo com e para migrantes. Come-
cei em Génova, cidade onde vivia quan-
do escrevi o livro. Agora vivo em Bolonha
e continuo envolvido nesses projectos,

cíficos que precisam de migrantes laborais,
mas por outro há a ideia de que é preci-
so proteger a nação, o estado social, a
população nacional...
Vai um bocado ao encontro das retóri-
cas de esquerda vs. de direita.
Sim. E é precisamente neste campo de
tensões que a migração laboral está a ser
alvo de controlos. Penso que hoje na Euro-
pa, por causa da crise, há tendência para
endurecer os controlos, mas não acho que
este ponto da situação vá fazer com que
tenhamos menos migração. E claro que
não podemos esquecer que nesse campo
de tensões surge a ilegalidade.
“Ilegal” e “clandestino” são duas pala-
vras muito usadas para falar de
migrantes, o que por si só já os desca-
racteriza e objectifica.
Precisamente. Esse é o primeiro ponto
importante, a linguagem que usamos. A
palavra “clandestino” é muito usada em
Itália. Quando era criança, clandestino
era um terrorista armado, mas agora usa-
-se a palavra para falar de overstayers, de
pessoas que entram nos países com vis-
tos de turistas e depois ficam mais tem-
po do que o visto permite. É muito dife-
rente do homem que vive escondido com
kalashnikovs. Mesmo assim, estas pes-
soas são vistas como clandestinos. Em Itá-
lia, quando se fala de clandestinos, as pes-
soas pensam em migrantes que chegam
à costa sul do Mediterrâneo, à ilha de Lam-
pedusa, em barcos. Mas esses são uma
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pôr em questão o espaço Schengen, os
dois grandes símbolos da integração euro-
peia, que têm estado a ser testados nos
últimos anos. É impressionante ler rela-
tórios recentes da Comissão Europeia ou
de think tanks com grande influência nas
políticas actuais de migração europeia.
Impressionante em que sentido?
Insistem em dizer que a Europa como um
todo tem necessidade de migrantes, do
ponto de vista económico e demográfico
e independentemente da actual crise. Mas
existe este campo de tensões que de cer-
to modo deu forma a políticas de migra-
ção sob o cunho do capitalismo no últi-
mo século. Por um lado há sectores espe-

que me ajudaram a criar este livro, atra-
vés do qual tento mudar o foco unilateral
nessa objectividade para a importância
de considerar as dimensões subjectivas
dos movimentos migratórios.
Que dimensões são essas?
Não só a dimensão política, mas também
a cultural, a social, a pessoal e outras que
se cruzam nesses movimentos.
Começa o livro com uma referência às
jornadas de 2001 em Génova. Como é
que elas se relacionam com isto?
Essa pergunta é muito importante, por-
que o livro foi publicado poucos meses
depois desses protestos contra o G8. Esses
dias de acção foram importantes, porque
fomos capazes de incluir o tópico da migra-
ção na agenda do movimento de globali-
zação alternativa. A primeira acção em
Génova foi lutar pelos direitos dos migran-
tes e foi a primeira vez na história desse
movimento que tal aconteceu; não fora
assim em Seattle nem em Porto Alegre.
A fuga no sentido político está ligada a
globalização e capitalismo, o que pare-
ce ganhar mais importância agora,
dada a actual crise.
Sim, no livro enquadro esta questão ligan-
do mobilidade laboral e capitalismo. A
ideia-base é que a relação entre ambas é
bem mais complicada que, por exemplo,
nos ideais de Karl Marx, no século XIX.
Porquê?
Porque o capitalismo provoca mobilida-
de, mas ao mesmo tempo parece tentar
domesticá-la. Então surge um campo de
tensões, que tento retratar no livro dan-
do exemplos históricos. E desse ponto de
vista a actual crise pode definitivamente
ser interpretada, por um lado, como um
momento de endurecimento destes con-
trolos e por outro como algo que vai gerar
mais e mais mobilidade.
É isso que está a levar os políticos euro-
peus a repensar o espaço Schengen?
Sim, claro. Tenho escrito sobre esse acon-
tecimento recente, partindo da crise na
Tunísia e do refúgio de migrantes desse
país em Itália na última Primavera – o
que depressa se tornou uma crise euro-
peia. Estamos a viver uma crise profun-
da do projecto europeu: temos a turbu-
lência do euro e temos vários governos a


