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distinções que fez. Isso gerou um cam-
po de tensões em que os migrantes pola-
cos foram subjugados a regulações mui-
to duras, acabando por ter menos direi-
tos que os alemães e uma mobilidade
altamente controlada. E foi a partir des-
te caso que formulei a teoria do campo
de tensões.
Para podermos mover-nos livremente,
o que falta no debate público actual?
Francamente, acho que não há uma solu-
ção única. Penso que é necessário fazer
essa pergunta em circunstâncias espe-
cíficas. Dado que estamos na Europa,
acho que o nosso problema é europeu.
Deste ponto de vista vemos que a ques-
tão da migração não pode ser separada
de outras questões sociais e políticas, e
especialmente da transformação e da
evolução da cidadania europeia.
O conceito de cidadania tem de ser
repensado?
É absolutamente necessário, mas em que
sentido? Este é talvez o ponto do qual
me senti mais distanciado quando escre-
via este livro, porque de certa forma escre-
vi-o na sequência dos debates em torno
da cidadania nos anos 90. Nessa altura
havia um grande entusiasmo em torno
de uma cidadania pós-nacional na Euro-
pa. Académicos, media, todos contribuí-
ram para a produção desse entusiasmo,
apesar de os eleitores não estarem assim
tão entusiasmados [risos].
Foi uma altura diferente?
Totalmente diferente. Eu nunca fui entu-
siasta do conceito de cidadania europeia,
mas ainda assim penso que foi uma opor-
tunidade, um momento de abertura.
Que se perdeu?
Pois. Hoje em dia a cidadania europeia
é a Angela Merkel, a troika... Voltamos
à crise do projecto europeu, uma ques-
tão muito importante a ter em conta nas
discussões sobre migração. É impossí-
vel discuti-la sem discutir o quadro social
e político em que vivemos e o quadro é
este. Precisamos de um momento de alta
inovação política na Europa, no qual os
migrantes podem desempenhar – e vão
com certeza desempenhar – papéis impor-
tantes. Mas não depende só deles. Depen-
de também de nós.

pequena minoria dos chamados migran-
tes ilegais.
Acha que essa imagem se globalizou?
Acho, porque é essa a imagem passada
às pessoas, a de que eles estão a invadir-
-nos, a transgredir regras. Mas estatisti-
camente são uma minoria. Além disso, a
maior parte dos migrantes legais come-
çou numa posição de ilegalidade. Há este
binómio entre o migrante bom e legal e
o migrante mau, criminoso e ilegal. É um
disparate puro do ponto de vista do que
realmente acontece no terreno.
O que é que acontece realmente?
O que acontece é que é cada vez mais difí-
cil entrar legalmente no território euro-
peu, por isso as pessoas aproveitam o vis-
to para ficar num país e para assim ten-
tarem legalizar-se. E não esqueçamos que
a ilegalidade em si – e este é talvez o pon-
to mais importante – é produzida pelo sis-
tema legal. Como diz um grande amigo
meu, o antropólogo americano Nicholas
De Genova, esta produção legal de ilega-
lidade é obviamente bem vista por alguns
sectores da sociedade dominados pelo
capital. Tiro os meus exemplos de Itália,
mas isso aplica-se a vários países: há sec-
tores económicos cuja existência se baseia
no trabalho de migrantes ilegais.
Como o sector da construção?
Por exemplo o sector da construção, mas
também a agricultura no Sul, o trabalho
doméstico tradicional... Torna-se claro
que estes sectores são beneficiados com

jurista, Weber teve a oportunidade de
fazer uma investigação social pioneira
no Leste da Prússia, estudando as con-
dições de vida dos trabalhadores agríco-
las. Aí apercebeu-se da importância da
migração na reformulação da paisagem
social e económica daquela zona espe-
cífica da Prússia, na altura maioritaria-
mente agrícola e dominada pelos Junkers,
a aristocracia prussiana. Weber fala do
movimento de migrantes alemães que
trocaram o Leste da Prússia pelo Oci-
dente e pelas Américas, onde o capita-
lismo estava em desenvolvimento. E a
forma como fala desta migração tem sido
uma das fontes da minha teoria do “Direi-
to de Fuga”, porque Weber diz que estes
camponeses já não conseguiam aguen-
tar a limitação da zona rural nem o regi-
me patriarcal dos Junkers – e que foi
através da fuga que exercitaram a críti-
ca a esse poderoso regime. A fuga per-
mite-nos isso. Mas depois houve outro
movimento de migração da Rússia e da
Áustria, de territórios polacos que na
altura pertenciam a estes países, e aí
Weber assumiu uma posição diferente.
Contrária à dos migrantes alemães?
Sim, apresentou estes migrantes pola-
cos como inimigos do estado alemão. Na
altura, claro, vivia-se uma situação com-
plicada nesses territórios da Prússia, hoje
em dia parte da Polónia. Havia um pro-
blema nacional e Weber era bastante
nacionalista, mas fiquei chocado com as

Dezenas de pessoas encheram a
zona do bar do Teatro Maria Matos
para ouvir Sandro Mezzadra falar do
“direito de fuga” e do “campo de
tensões” criado e alimentado pelo
sistema capitalista – que força mui-
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a ilegalidade. Mas ao mesmo tempo temos
de questionar: como é que isto funciona?
Haverá algum tipo de comité, em Roma
ou em Bruxelas ou em Lisboa, que diz ‘Ok,
há empresários que precisam de traba-
lho de migrantes ilegais”? [Risos.] Eu acho
que não. É o tal campo de tensões que se
criou, que acaba por ser eficaz.
Max Weber centrou muitos dos seus
estudos na máquina burocrática nasci-
da com o capitalismo, um grande
entrave às migrações ditas legais.
Ele introduziu a famosa imagem da gaio-
la de ferro, que continua a encurralar mui-
tos migrantes quando lidam com ques-
tões burocráticas. É um ponto vitalmen-
te importante, a incluir em qualquer estudo
crítico de experiências migratórias, mas
não é nesse ponto dos estudos de Weber
que me centro.
Que parte dos estudos aborda no livro?
Discuto alguns escritos menos conheci-
dos dele. Em jovem, quando ainda esta-
va a decidir se queria ser economista ou


