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A presente reflexão constitui parte de uma investigação em desenvolvimento junto ao 

Programa de Pós-graduação em Sociologia, nível de doutorado, do Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), cujo objetivo 

centra-se na análise das configurações de um dos mais expressivos fluxos migratórios 

contemporâneos de brasileiros para o exterior, a saber, a emigração brasileira para a 

Espanha. Como um dos posicionamentos teóricos que possibilitam a compreensão da 

dinâmica dos deslocamentos populacionais elegemos, prioritariamente, a categoria 

analítica focada no trabalho. Fundamentando-nos nesta perspectiva, problematizaremos, no 

presente estudo, os impactos da reestruturação produtiva vigente desde as últimas décadas 

do século XX, como uma resposta do sistema de produção dominante à crise da etapa 

fordista de acumulação capitalista, nos deslocamentos humanos processados em virtude da 

busca pelo trabalho. Incidiremos, deste modo, sobre certos posicionamentos teóricos que 

analisam o movimento de desterritorialização de grandes contingentes populacionais em 

função de sua condição de classe-que-vive-do-trabalho. Assim, pensaremos a mobilidade 

geográfica de homens e mulheres, em particular de brasileiros que massivamente 

emigraram para a Espanha nos últimos anos, dentro de um panorama contextual referente à 

crise estrutural do sistema global da economia de mercado, que repercute de forma impar 

sobretudo na “periferia” do mundo capitalista, muito embora também atinja os países do 

“centro” com extrema virulência. 
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 O presente estudo tem como objetivo central problematizar, numa vertente 

caracteristicamente ensaística, os impactos da reestruturação produtiva vigente desde as 

últimas décadas do século XX, como uma resposta do sistema de produção dominante à 

crise da etapa fordista de acumulação capitalista, nos deslocamentos humanos pelo 

trabalho. Incidiremos, deste modo, sobre certos posicionamentos teóricos que analisam o 

movimento de desterritorialização de grandes contingentes populacionais em função da 

busca por trabalho. Assim, pensaremos a mobilidade geográfica de homens e mulheres
i
 

dentro de um panorama contextual referente à crise estrutural do sistema global da 

economia de mercado, que repercute de forma impar sobretudo na “periferia” do mundo 

capitalista, muito embora também atinja os países do “centro” com extrema virulência.  

 À partida, vale pontuar que a reflexão sobre os impactos da reestruturação 

produtiva na mobilidade humana pelo trabalho requer, como apontara Marx nos idos do 

século XIX, adotarmos o pressuposto de que a força de trabalho constitui-se um dos 

elementos substanciais do processo de acumulação e valorização do capital. Em seus 

inúmeros escritos, e mais pormenorizadamente em O Capital, Marx (1983) acentua que a 

força de trabalho possui o duplo caráter das mercadorias, que consiste no fato de 

apresentar, concomitantemente, um valor de uso e um valor de troca, sendo que, para 

realizar-se como tal, deve estar disponível no mercado, o que se dá em função de sua 

relativa liberdade de ir e vir. A força de trabalho, logo, figura como uma mercadoria que 

passa a ser comprada pelo capitalista e, nesta condição, insere-se na engenhosa e 

sistemática engrenagem de geração de riquezas para o capital, em proporções que 

transbordam o valor que é conferido à mercadoria força de trabalho (IANNI, 1982; 

MARX, 1983; MÉSZÁROS, 2002). 

 Nessa perspectiva, há um outro distintivo desta mercadoria que potencializa o 

garante de mais-valia ao capitalista, a saber, o fato de ela estar disponível voluntariamente 

ao mercado e, por conta própria, ir ao seu encontro. Os movimentos históricos 

protagonizados por um imenso contingente de população do campo que se deslocou para 

as regiões que se transformavam em grandes centros urbanos industriais, por exemplo, 

asseguraram uma condição visivelmente favorável para que o capital ampliasse o seu raio 
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de intervenção e sua capacidade reprodutiva, concentrando a força de trabalho sem pagar o 

produto desta concentração (GAUDEMAR, 1977, p. 226). 

 Na obra intitulada A Era do Capital (1848-1875), o historiador inglês Eric 

Hobsbawm (2009), entre tantos outros temas de destaque para a compreensão das 

contradições do século XIX vinculadas à modernidade do século XX, esboça um conjunto 

de transformações que foram conduzidas pela história do triunfo do capitalismo e por 

interesses da burguesia nascente. Em suas investigações, este autor incide sobre os 

processos de industrialização e seus impactos na vida de milhares de homens e mulheres 

que, já não podendo valer-se do fruto do trabalho familiar no campo, lançaram-se em 

movimentos migratórios que tinham como destino as cidades onde o capitalismo industrial 

fincava seus sustentáculos. Daí que seja plausível, como bem notara Marx (1983), 

concebermos a assertiva de que, em direção correlata à centralização do capital, 

estruturam-se gigantescos exércitos de reserva de trabalhadores, postos a toda sorte e aos 

caprichos da engrenagem capitalista. 

 Nesta linha de entendimento, importa-nos considerar que a flexibilização dos 

processos e condições do trabalho, intimamente fundada em tendências corrosivas de 

precarização e, em larga medida, generalizada nas últimas décadas (GORZ, 2003; 

LINHART, 2007), acabou por impor todo o deslocamento geográfico possível aos 

trabalhadores dos mais diversos setores, regiões, sexo ou geração, sempre na perspectiva 

de atender às exigências conjunturais e estruturais do capital. As mobilidades espaciais de 

contingentes de trabalhadores, neste sentido, ocorrem sobretudo em função dos interesses e 

da dinâmica do capitalismo vigente, em particular se considerarmos que os mecanismos de 

extração de mais-valia também se alteram em espaços e tempos variados, o que se pode 

inferir que o capital tende a protagonizar experiências volúveis de territorialização-

desterritorialização-reterritorialização
ii
 (THOMAZ JÚNIOR, 2002, 2004). Sob múltiplos 

aspectos, o êxito e a expansão do capital reivindicam, como sublinha Harvey (2006), a 

existência ou mesmo a ligeira e audaciosa criação de novos espaços de acumulação
iii

 , 

mormente no atual contexto de crise estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2009).  

 Harvey (2002), na obra intitulada A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as 

origens da mudança cultural, afirma que o panorama que vem se configurando no mundo 

contemporâneo é delineado pela consolidação de um novo padrão de acumulação 

capitalista, em relação ao qual vem se convencionando a designação “acumulação 

flexível”, em contraposição ao modelo rígido taylorista/fordista. Em linhas gerais, o 

sistema de produção galgado no binômio taylorismo/fordismo, vigente no período que 
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compreendeu do pós-guerra à década de 70 do século XX, caracterizava-se pela produção 

em massa para consumo em massa, uma correlação direta que obtinha o respaldo de 

políticas de cunho keynesiano, estruturadas pela participação e regulação do Estado no 

âmbito econômico. Como demonstra este autor, o modelo de produção e acumulação 

baseado no fordismo chegou ao limite em fins dos anos 60 do último século, sendo que 

alguns acontecimentos podem ser sinalizados como fatores conjunturais decisivos para a 

consolidação da crise deste ciclo produtivo: o aumento da competição internacional com a 

recuperação da Europa ocidental e do Japão; o enfraquecimento da economia americana; a 

entrada dos países do chamado “Terceiro Mundo” na competição industrial a partir do 

movimento de expansão das multinacionais para essas áreas; a rigidez dos investimentos 

de capital fixo; a resistência operária que, na década de 60, passa a ter expressão por meio 

de movimentos contestatórios e de contra-cultura.   

 Com o irreversível solapamento do ciclo de produção e crescimento fordista, dá-se 

a emergência da noção de flexibilidade dos processos e mercado de trabalho, dos produtos 

e padrões de consumo. A “acumulação flexível”, que rapidamente se torna o modelo por 

excelência com base no qual se poderia suplantar a crise estrutural global do capital 

(MÉSZÁRIOS, 2009), passa a envolver rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento 

desigual, tanto entre setores quanto entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um 

vasto movimento no emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos 

industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (HARVEY, 2002, 

p. 140). 

 Antunes (2002, 2009) salienta que o novo padrão de acumulação que passa a 

vigorar no mundo funda-se numa transformação ampla e decisiva dos processos de 

produção, bem como na reorganização dos mercados e setores produtivos e sua 

redistribuição espacial. As primeiras experiências de reestruturação produtiva sucederam-

se na Suécia, na Itália e no Japão, sendo que o modelo japonês, amparado pelas revoluções 

tecnológicas, pela informatização e pela rápida propagação do neoliberalismo, triunfou no 

globo com maior concretude, transformando-se no conhecido paradigma toyotista. As 

repercussões dessas transformações para a classe trabalhadora
iv
, como levanta Antunes 

(2002), são profundas e indubitavelmente desastrosas, pois a desproletarização e a 

precarização das formas de trabalho provocam a complexificação da classe trabalhadora e, 

por extensão, o esfacelamento da sua unidade.  

 Interessante pontuar que as novas exigências e formatações do processo de trabalho 

flexível, transversalizado por subcontratações, terceirizações, serviços temporários, part-
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time, dupla jornada do trabalho feminino, conduziram à fragilização das leis do trabalho e 

ao enfraquecimento de direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores. Neste 

sentido, a complexificação, heterogeneização e fragmentação da classe trabalhadora vem 

fornecendo elementos significativos para que a classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 

2002, 2009) insira-se num quadro de acentuada e alarmante crise, que afeta de modo 

incisivo tanto a materialidade de suas vidas, quanto suas subjetividades e consciências, 

estimulando os deslocamentos regionais e transnacionais de pessoas à procura de trabalho. 

 Como demonstram Oliveira e Thomaz Júnior (s/d), em pesquisa sobre o trabalhador 

migrante para o corte de cana-de-açuçar no Pontal do Paranapanema, região do extremo 

oeste do Estado de São Paulo, o recurso de absorção desses trabalhadores nas empresas 

sucroalcooleiras tem sido um grande negócio para viabilizar as condições de reprodução 

ampliada do capital com base na superexploração do trabalho. O aumento de contingente 

migrante é acompanhado do aumento das formas de subcontratação, terceirização ou até 

quarteirização, tanto por vias institucionalizadas (como agências de contratação ou falsas 

cooperativas de arregimentação e aliciamento), quanto por mediações não-formais, o que 

contribui para o incremento da precarização e subsunção do trabalho ao capital. Concluem 

estes autores que a apropriação do “mais-trabalho” dos migrantes, que são trabalhadores 

altamente produtivos, reflete a importância que se dá ao trabalho produtivo como um valor 

de uso para o capital, indispensável na dilatação da taxa de acumulação. Em função dessas 

e outras artimanhas do capitalismo, não há que se surpreender que as empresas 

sucroalcooleiras deem preferência a esses trabalhadores que vêm de tão longe para, em 

alguns casos, “dar sua vida” no corte da cana (OLIVEIRA; THOMAZ JÚNIOR, s/d., p. 6).   

 Nesse processo de reorganização e redefinição de estratégias em benefício do 

capital, acentua-se também a dispersão espacial do trabalho e de trabalhadores em âmbito 

transnacional, uma tendência que já despontava no compasso da dinâmica de 

internacionalização da economia. Sassen (1998) ilustra como as cidades globais ditadas 

pelos interesses do mercado emergiram rapidamente nas últimas décadas, despoletando 

alterações nas paisagens urbanas e nas estatísticas demográficas e setoriais, identificadas 

em uma série de estudos que vêm se debruçando sobre as novas configurações das 

metrópoles no século 21. A crescente complexidade da relação imigração-trabalho na 

contemporaneidade pode ser perspectivada, como sublinha esta autora, como uma das 

faces nefastas do processo de reestruturação produtiva desencadeada em escala global, 

sendo que muitos dos seus aspectos contribuem para o entendimento das recentes 
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preocupações com temáticas alusivas à urbanização, desenvolvimento, políticas públicas, 

direitos políticos e sociais, multiculturalismo, entre outras.  

 Numa perspectiva antropológica, Appadurai (2004) refere que o conjunto de 

imagens, pessoas e capitais que se desloca no cenário global contemporâneo, em 

decorrência do capitalismo transfronteiriço e da relocalização do trabalho e do capital, 

fomenta o aparecimento de paisagens urbanas que podem ser denominadas como 

“financiopaisagens”
v
  e “etnopaisagens”, estas últimas representadas, exponencialmente, 

pela figura do imigrante. Esses sujeitos desterritorializados, ao enfrentarem a necessidade 

do deslocamento, transformam-se em personagens arquetípicos das novas paisagens da 

globalização, matizadas por corpos e rostos dos mais diversos pontos do mundo que 

circulam e até se refugiam em cidades onde o capital internacional, quando melhor lhe 

convier, decide por anunciar quais são suas necessidades temporárias. Obviamente, esses 

fluxos seguem-se acompanhados por condições humanas as mais precárias e degradantes, 

um padrão de informalização e deterioração que se avoluma independentemente se em 

metrópoles ou cidades médias da América, Ásia, África ou Europa.  

 Illes et al. (2008) demonstram, por exemplo, que a numerosa comunidade de 

imigrantes latino-americanos não-documentados que trabalham no setor de costura no 

Brasil têm seus direitos humanos sistematicamente violados. Estes pesquisadores chamam 

atenção às jornadas exaustivas de até 18 horas enfrentadas pelos imigrantes bolivianos; aos 

salários inferiores ao mínimo; má alimentação; retenção de documentos pessoais e 

cerceamento do direito de ir e vir em ambiente de trabalho por meio de portas trancadas 

e/ou câmeras de vigilância; condições insalubres de trabalho; falta de residência, sendo 

que, para dormir, muitos bolivianos estendem colchonete no próprio local de trabalho, ou 

melhor, nos vãos entre as máquinas de costura; alto índice de tuberculose; intensa coação 

psicológica por parte dos patrões, que ameaçam denunciar os trabalhadores às autoridades 

migratórias, etc. 

 Diante desse panorama, pode-se inferir que esta força de trabalho espacialmente 

mobilizada tende a dispor os lugares para o desenvolvimento do capital, o que implica 

deslocamentos sem possibilidade de preferências e, por extensão, a emigração como uma 

das mais imediatas e complexas opções de sobrevivência, ante o desemprego estrutural e a 

falta de perspectivas no próprio país. O capital, assim, não só provoca a procura de 

trabalho de que tem necessidade, como também produz a oferta, pela criação ininterrupta 

de supranumerários. E é precisamente neste sentido que Sayad (1998) afirma que foi o 

trabalho que fez “nascer” o imigrante, que o fez existir, é ele, quando terminar, que faz 
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“morrer” o imigrante, que decreta sua negação ou que o empurra para o não-ser (SAYAD, 

1998, p. 54). Seja nos moldes dos fluxos intranacionais ou transnacionais, as mobilidades 

geográficas de trabalhadores acabam por satisfazer as exigências do capital, atuando na sua 

reprodução contínua e no processo conjunto de acumulação para o capitalista. 

Especialmente no contexto da reestruturação produtiva vigente, identifica-se uma 

cooperação orgânica entre acúmulo do capital e mobilidade do trabalho, sendo que um 

imenso exército de trabalhadores é levado a concretizar projetos migratórios vislumbrados 

como uma das possibilidades, entre poucas, de luta pela sobrevivência dessa classe-que-

vive-do-trabalho (ANTUNES, 2002, 2009.).  

 

 

                                                             
i No campo ficcional do cinema e da televisão, muitas são as produções que vêm abordando a temática das 

mobilidades humanas em âmbito intra e transnacional, incidindo sobre a problemática do desemprego e a 

busca por trabalho, bem como as situações de precarização estrutural do mesmo. Apenas para citar alguns 

exemplos de destaque, vale a referência dos filmes Cartas do Saara (2006), dirigido por Vittorio de Seta, que 

apresenta o drama de imigrantes senegaleses clandestinos na sua viagem da África para a Itália, e O Céu de 

Suely (2006), da diretora Karim Aïnouz, que mostra a vida de incertezas de uma migrante que retorna à 

cidade onde nasceu, Iguatu, no Ceará, depois de ter “tentado a sorte” em São Paulo. Algumas novelas da 
Rede Globo de Televisão também vêm explorando, em âmbito nacional, a problemática das migrações e 

imigrações, na sua relação direta com a esfera do trabalho. Em Senhora do Destino, novela escrita por 

Aguinaldo Silva, há o protagonismo da personagem Maria do Carmo, uma mulher pobre que vem do 

Nordeste para o Rio de Janeiro; em América, de Glória Perez, que abordou o tema da imigração, uma jovem 

brasileira do subúrbio carioca enfrenta condições adversas de trabalho nos Estados Unidos. 
ii Thomaz Júnior (2004) refere que é importante a identificação das formas geográficas que revelem os 

sentidos, os significados e o conteúdo daquilo que, por meio dos processos de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização, demarcam os mecanismos que expressam diferentes manifestações 

do trabalho no âmbito da luta por melhores condições de vida, melhores salários, luta pela terra e reforma 

agrária, etc.        
iii São vários os exemplos de espaços organizados para assegurar a ampliação do capital, desde a implantação 
e transferência de empresas ou cooperativas dos mais diversos ramos em locais, outrora, sem qualquer 

vínculo com essas organizações, até a criação de cenários simbólicos que sustentam atividades turísticas, 

comerciais e de lazer, como parques, resorts, ilhas artificiais, etc.     
iv Na esteira de Antunes (2005), adotamos o pressuposto de que a classe trabalhadora não se constitui apenas 

como o proletariado industrial e não se reduz, tão-somente, ao universo fabril. Partilhamos a ideia de que a 

classe trabalhadora compõe-se de todos aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de salário e são 

desprovidos de meios de produção, a exemplo do proletariado industrial e rural, subcontratados, temporários, 

trabalhadores terceirizados, os assalariados do setor de serviços, desempregados, entre outros. 
v Ao propor o conceito de “financiopaisagem”, Appadurai (2004) acentua que a disposição do capital global 

configura-se, atualmente, como uma paisagem mais misteriosa, volúvel e complexa do que nunca, posto que 

os mercados de capitais, as bolsas nacionais e a especulação comercial se movem a uma velocidade 
estonteante. 
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