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RESUMO

Nas últimas décadas a atividade de exploração de produção de ouro se acentuou na

região de Kedougou no Senegal oriental, mais especificamente no departamento de

Saraya. Essa intensificação das atividades de prospecção e produção do ouro está

relacionada diretamente com a presença efetiva de grandes multinacionais

extrativistas que foram atraídas por políticas de abertura por parte do poder público,

principalmente a partir dos anos 2000. As atividades de extração de ouro na região

de Kedougou apresentam relevância no balanço comercial do Senegal. Assim, o

propósito deste trabalho foi analisar as transformações que ocorreram no circuito

espacial produtivo e círculos de cooperação do ouro no departamento de Saraya,

região de Kedougou, no Senegal oriental entre 2003 e 2020. Para tal, mostrou-se as

reformas na legislação de mineração do Senegal, nos governos Wade e Macky Sall,

e como essas atraíram grandes investidores para o setor. Situação que provocou

uma disputa de território, especificamente, onde se encontram as reservas naturais

de ouro, o que resultou na mudança da estrutura de ocupação do solo e de seu uso.

Palavras-chave: mineração; prospecção de ouro; uso do espaço; política pública;

departamento de Saraya – Senegal.



ABSTRACT

In the last decades, the exploration activity for gold production has been accentuated

in the Kedougou region in eastern Senegal, more specifically in the department of

Saraya. This intensification of gold prospecting and production activities is directly

related to the effective presence of large extractive multinationals that were attracted

by open policies on the part of the public authorities, mainly from the 2000s onwards.

Kedougou presents relevance in Senegal's trade balance. Thus, the purpose of this

work was to analyze the transformations that occurred in the productive space circuit

and gold cooperation circles in the department of Saraya, Kedougou region, in

eastern Senegal between 2003 and 2020. mining in Senegal, under the Wade and

Macky Sall governments, and how these attracted large investors to the sector. This

situation provoked a dispute over territory, specifically, where the natural gold

reserves are located, which resulted in a change in the structure of land occupation

and use.

Keywords: mining; gold prospecting; use of space; public policy; department of

Saraya – Senegal.
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1. INTRODUÇÃO

A história foi marcada desde o princípio pelas trocas e intercâmbios culturais

existentes entre as sociedades, tanto as que se encontram em regiões

geograficamente mais próximas quanto as que estão localizadas em áreas mais

distantes. Apesar disso, destaca-se as relações internacionais entre os países a

partir do nascimento do Estado Nação e do surgimento e avanço do capitalismo

como modelo de desenvolvimento econômico.

Os Estados Nação, segundo LBresser-Pereira (2017), nascem na Europa

mais particularmente nas monarquias absolutistas da França e Inglaterra que já

estavam ali estabelecidas, após a revolução comercial e a emergência da nova

burguesia. De forma consensual, os tratados de Vestefália, datados do ano de 1648,

são normalmente considerados como ponto de referência para a criação dos

Estados Nação.

O Estado Nação é definido, para autor, como sendo:

Um tipo de sociedade político-territorial soberana, formada por uma
nação, um Estado e um território. É a forma de poder territorial que
se impôs nas sociedades modernas a partir da revolução capitalista
em substituição aos feudos e principalmente aos impérios antigos.
(BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 158)

A partir desse momento histórico, tem-se uma nova forma de organização e

de gerenciamento dos países e, na contemporaneidade, essa organização e

gerenciamento são impactados pela nova ordem mundial que está baseada na

mundialização da economia e na implantação do capitalismo financeiro. Sendo que,

a mundialização, segundo os autores Georges Benko e Bernard Pecqueur (2001, p.

33), representa

[…] a integração crescente das diferentes partes do mundo sob o
efeito da aceleração das trocas, do desenvolvimento das novas
tecnologias da informação e da comunicação, dos meios de
transporte etc. Dependendo do ponto de vista, ela recobre processos
bem específicos que, para uns prolongam as tendências antigas,
para outros, marcam um novo período.

Com essa nova ordem mundial, deve-se pensar numa definição mais

abrangente do conceito de relações internacionais, levando-se em consideração os

13



elementos e fatores internos e externos que podem influenciar no dinamismo de um

determinado país ou região. Então, há a necessidade de analisar as questões

econômicas e políticas, bem como as relações sociais e culturais.

Nesse contexto de evolução da organização e estruturação do capitalismo

mundial, a questão da mobilidade se torna, evidentemente, central e uma

preocupação maior para todos os agentes econômicos e políticos que atuam

conjuntamente no mercado internacional.

O mundo tornou-se uma aldeia planetária, isto é, estabeleceu-se uma rede

de infraestrutura de transporte e de comunicação visando a conexão e interação

entre diferentes lugares do mundo, no sentido de viabilizar a nova divisão

internacional do trabalho e a aquisição de novos consumidores.

Assim, segundo Dantas (2016, p.194):

Na atualidade o papel da mobilidade se acentua. O número de
objetos materiais e imateriais em movimento cresce desde que a
sociedade industrial modificou radicalmente as condições de
velocidade e de deslocamento. Chegando mesmo a quase
instantaneidade de deslocamento quando se trata de bens
imateriais.

O deslocamento de bens imateriais (capitais, informações, imagens,
ordens, dados) é uma das faces da mobilidade e um dos elementos
da organização espacial.

Partindo-se dessas pontuações, percebe-se que a ideia de adequação e

adaptação das políticas externas das nações, visando acompanhar a forma como as

novas relações se estabelecem no tabuleiro internacional, está cada vez mais

evidente. Isto posto, têm-se perguntas que contribuem para o desenvolvimento

deste trabalho, são elas: Como as nações participam das relações internacionais e

lidam com as disputas de interesse? Como as nações se colocam frente às

determinações e ao dinamismo das multinacionais que atuam nos países, diante da

nova divisão internacional do trabalho?

Esses problemas se tornam fundamentais ao se analisar a relação de países

africanos nas transações internacionais, haja visto que permanecem como colônia

dos estados nações europeias até o século XX. Em específico destaca-se o

14



Senegal que está localizado na parte ocidental do continente africano, com faixa

marítima e fronteira com Mauritânia, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné e Mali.

Da justificativa da escolha do país como área de estudo, tem-se, de acordo

com dados do Banco Mundial (2021), o Produto Interno Bruto (PIB) de US $23,578

bilhões, para 2019, sendo que as exportações representam parcela (22,79%)

significante do PIB. Também deve ser ressaltado que a renda da mineração

representa 1,11% do PIB do país (diferença entre valor de produção e custo total de

produção). Ademais, essa mesma atividade de mineração foi estimulada pelo

governo do presidente Abdoulaye Wade, quando se deu a implementação do novo

código para a atividade em 2003. No ano de 2018, Senegal exportou de ouro para

uso não monetário US$ 535,779 milhões (BANCO MUNDIAL, 2021).

Ressalta-se que, depois da Guiné, o Mali e o Senegal se tornaram

importantes produtores de ouro na África do oeste. Esses países criaram, nas

últimas décadas, uma condição favorável para o crescimento do setor, via legislação

específica à mineração que favoreceu o ingresso de investimentos externos. (YAHIA

2020) O Senegal oriental é a região que se caracteriza por deter volume

considerável de recursos minerais, como o ouro, mármore, ferro, magnésio etc.,

sendo, portanto, centro de convergência de interesses diversos. Quanto à

prospecção e exploração de ouro, essas atividades se localizam na região de

Kédougou, sudeste do país, que está dividido em três departamentos (Kédougou,

Salemata e Saraya), sendo destaque o departamento de Saraya.

As atividades de exploração de minério, em principal do ouro, como já foi

mencionado anteriormente, se intensificaram bastante a partir da última década do

século XX. Esses países da África do Oeste, de forma precipitada, optaram em

transformar, modificar as suas legislações nacionais sobre o setor da mineração, no

sentido de atrair mais investimento externo e oferecer as condições necessárias

para a implantação das grandes multinacionais do ramo. Com isso, viabilizou-se a

instauração de um circuito de produção do ouro (composto por diferentes etapas)

inserido numa economia globalizada.

Assim, nessa região da África ocidental tem-se a instalação de grandes

multinacionais, de diversas origens e que, ao longo do tempo, ganharam relevância,

15



inclusive, para conduzirem e orientarem a prospecção e exploração das minas de

ouro (principalmente as mais valiosas).

No caso do Senegal é importante frisar a centralidade que se constitui a

região de Kedougou (Senegal oriental) para atividade de exploração de ouro, essa

região do país concentra a quase totalidade das reservas de ouro. E é por isso que

ela se transformou num centro de convergência de interesses diversos,

sobressaindo-se os interesses de vários agentes privados e grupos econômicos que

atuam no circuito.

Conforme Mbodj (2009, p. 2) a presença das empresas extrativistas, cujo

objetivo é lucrar em cima das atividades exercidas no Senegal oriental, está

associada também a um jogo de interesse que contempla diversas escalas, pois,

apesar de se concretizar na região onde as atividades são efetivadas, as relações

ali estabelecidas ultrapassam as fronteiras nacionais.

A região de Kedougou, devido ao fato de estar distante geograficamente da

capital econômica Senegal, Dakar, e da falta de políticas efetivas de

descentralização por parte dos governantes, foi historicamente prejudicada no que

diz respeito à alocação de recursos para novos investimentos e projetos de

desenvolvimento econômicos e sociais.

Durante décadas, Kedougou foi praticamente esquecida e meio isolada em

relação aos outros grandes centros econômicos do país, visto que as atividades

econômicas desenvolvidas na região, por diversos motivos, não apresentavam um

peso relevante na balança comercial do país.

No entanto, destaca-se que Kedougou sempre se apresentou como uma

região promissora, visto as grandes potencialidades no que se refere às atividades

extrativas minerais, principalmente o ouro. Assim, com a intensificação dos

investimentos, sobremaneira de origem externa com chegada das grandes

multinacionais na região, as atividades de prospecção e produção de ouro

viabilizam a mudança da situação econômica da região, tornando-a mais dinâmica e

mais atrativa. Essa transformação e reestruturação da economia regional

sustentada basicamente pela mineração do ouro, também se deu pela necessidade
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de estruturação de uma rede de infraestruturas de transporte e de telecomunicação

eficiente e capaz de possibilitar e facilitar a sua conexão com as demais regiões do

país, bem como com qualquer outro lugar/ponto no mundo.

É importante ressaltar que o Senegal oriental está localizado em região

historicamente conhecida como as antigas regiões auríferas de Bouré e Bambouk,

que se constituíam como grandes pólos do comércio transaarianos (auge entre

séculos VIII e XV), o que demonstra o perfil da região Kedougou (MBODJ, 2009).

Para o autor, essa característica evidencia a importância do ouro para economia da

região, bem como para as populações locais que foram constituídas pela relação

mercantil, sustentada pela troca e venda de ouro, o que lhes garantia uma forma de

organização administrativa (espacial). Período em que já se despontava os impérios

“Mali”, “Songhai” e "Gana" que também apresentavam papel fundamental para a

estruturação e dinamismo da economia da região.

A partir dessa contextualização, faz-se pontuar o problema deste trabalho:

Como o uso e a ocupação do solo pelas multinacionais da mineração impactam

econômica, política, socialmente um território?

1.1 Objetivos

A partir desta breve introdução que evidencia a importância da atividade

prospecção e exploração de ouro para a região de Kedougou e Senegal, tem-se

como objetivo geral analisar as transformações que ocorreram no circuito espacial

produtivo e círculos de cooperação do ouro no departamento de Saraya, região de

Kedougou, no Senegal oriental entre 2003 e 2020.

Para tal, têm-se como objetivos específicos:

1- Identificar o panorama das políticas econômicas governamentais do Senegal,

para o setor de mineração, nos governos dos presidentes Abdou Diouf, Abdoulaye

Wade e Macky Sall.

2- Estabelecer o circuito espacial produtivo (CEP) do ouro considerando todas as

etapas produtivas desde a extração até o produto final presentes no Senegal.
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3- Identificar quais são os círculos de cooperação existentes no Senegal para a

efetivação da atividade de prospecção e exploração de ouro.

4- Verificar as transformações ocorridas na economia política do território da região

de Kedougou, isto é, o que mudou na organização, regulação e uso do território a

partir da intensificação da exploração do ouro

5- Entender como as rugosidades (heranças sociopolíticas e físico-territoriais)

condicionam a exploração atual do ouro na região de Kedougou, no Senegal

oriental.

1.2 Metodologia

Para alcançar os objetivos definidos, faz-se necessário que se detalhe as

etapas da pesquisa. Por isso, apresenta-se de forma sintética alguns procedimentos

que foram utilizados durante a pesquisa.

A) Fez-se revisão bibliográfica, a partir dos principais conceitos/categorias de

análise que se apresentam como fundamentais para esta pesquisa. Para tal,

elegeu-se como conceitos essenciais para a sustentação teórica da pesquisa, os

seguintes: espaço; território usado; circuito espacial produtivo e círculos de

cooperação no espaço.

B) Para apresentar as políticas econômicas governamentais do Senegal, mais

especificamente no setor de mineração, nos governos de Abdou Diouf, Abdoulaye

Wade e Macky Sall, foram realizadas revisão em periódicos, dissertações e teses

sobre o tema, bem como coleta de informações em material oficial do governo,

publicações avulsas, boletins, jornais e revistas. Além disso, foram coletados dados

secundários, em órgãos estatísticos.

C) Para realizar o resgate histórico dos acordos e convenções realizados entre o

governo do Senegal e as empresas de prospecção e produção de ouro, acessou-se

o site do próprio Ministério de Minas e Geologia, a fim de obter os documentos.

Ressalta-se que no site do Ministério é disponibilizado, de forma histórica, quase a

totalidade desses acordos e convenções e, visto o enfoque do trabalho, priorizou-se

aqueles relacionados ao departamento de Saraya.
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D) Para a identificação das atividades econômicas do departamento de Saraya e

a evolução da exploração de ouro, foram realizadas coleta de dados em bases

estatísticas. Esses dados permitiram identificar a evolução das atividades, bem

como verificar o processo de substituição das principais atividades econômicas pela

exploração de ouro no departamento de Saraya, a partir de 2003. Isso contribui para

a análise geral do processo de uso e ocupação da terra na área de estudo.

Fez-se com essas informações tabelas e gráficos para viabilizar a melhor

explanação sobre a temática. Para a realização dos mapas, utiliza-se o Sistema de

Informação Geográfica (SIG), como principal ferramenta, pois permite a confecção

de mapas com as atividades econômicas, inclusive demonstrando a evolução

dessas, bem como a sobreposição de imagens de satélite. Também se utiliza

fotografias a partir da realização de trabalho de campo.

O trabalho de campo se constitui como ferramenta importante dentro da

pesquisa científica, por possibilitar o acesso a dados e informações necessárias

para uma compreensão maior sobre a temática abordada na pesquisa, por meio de

respostas a alguns questionamentos predefinidos, bem como aqueles que surgem

ao longo da pesquisa. Segundo Kroef, Gavillon e Ramm (2020, p. 465), estudos

exploratórios e qualitativos, em diferentes áreas de conhecimento, se utilizam da

“escrita de diários de campo como ferramenta metodológica para registro e posterior

análise da experiência do(a) pesquisadora) e dos(as) participantes.”

A observação direta nos permite entender e ter um conhecimento direto

sobre o fenômeno estudado, através dos sentidos o pesquisador consegue perceber

e transcrever as impressões sobre o mundo exterior, para posterior interpretação da

realidade observada. O trabalho de campo foi pensado para poder ser realizado

durante o período do pesquisador no Senegal, entre o dia 09/10/2020 ao dia

07/01/2021. Ressalta-se que o campo idealizado nem sempre é o vivenciado e foi

isso que ocorreu na ‘exploração’ realizada no Senegal, com o surgimento de

barreiras e dificuldades durante a pesquisa em campo.

É importante salientar que o trabalho de campo que não se limitou somente à

visita e exploração da área de estudo, fez-se também campo para levantamento de

produção científica, documentos e dados sobre a temática, especificamente, nos
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acervos da principal Universidade do Senegal - Universidade Cheikh Anta Diop de

Dakar (UCAD), bem como em outras instituições, como: o Ministério das Minas e da

Geologia, mais especificamente no Departamento de Prospecção e Promoção de

Minas (DPPM); e a Agência Nacional de Estatística e da demografia.

1.2.1 Detalhamento sobre o campo

O início do campo em Saraya, Região de Kedougou, foi programado para

acontecer na primeira quinzena do mês de dezembro de 2020. Para tal, fez-se

necessário adotar ações para agilizar o processo, buscando a permissão de

realização da pesquisa, bem como ingressar no departamento de Saraya. O trâmite

burocrático necessário compreendeu o envio de carta ao Ministério das Minas e da

Geologia; Departamento de Prospecção e Promoção de Minas (DPPM); Governador

da região de Kedougou; e contato com a Organização não Governamental (ONG)

La LUMIÈRE.

Nesse trâmite para a efetivação da pesquisa de campo em Saraya, há

resultados positivos, que devem ser explicitados, bem como as dificuldades

vivenciadas nesse processo (Quadro 1).

Quadro 1. Resultados e dificuldades para a obtenção de permissão da pesquisa de campo.

Resultados positivos Dificuldades

a) Protocolo no Ministério das

Minas e da Geologia as cartas de

apresentação e de informação,

deixando cientes as autoridades

competentes quanto às expectativas da

pesquisa.

b) Descoberta da existência no

ministério de departamento específico à

mineração (DPPM).

c) Conversa/audiência com um dos

responsáveis do DPPM, que se

prontificou em ajudar e disponibilizar

a) Falta de orientações e de

informações corretas e adequadas para

solicitar o pedido, inclusive quanto ao

protocolamento.

b) Demora nas respostas ou

manifestações sobre os documentos e

pedidos protocolados oficialmente,

pelos canais de comunicação do próprio

ministério. Ressalta-se que a carta de

permissão e acompanhamento para a

realização do campo, foi redigida pela

secretaria, no entanto não foi assinada
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arquivos que eles detêm e que eram de

interesse para a pesquisa. O

responsável também encaminhou o

projeto de pesquisa aos superiores

dentro do próprio ministério, a fim de

que contactassem as autoridades

territoriais da região de Kedougou e

notificá-los sobre a pesquisa para que

dessem suporte às atividades de

campos.

pelo responsável. O que representou

apenas a permissão oral para a

realização do campo.

c) Dificuldade em obter

agendamento de reuniões com

autoridades do Ministério. Foi marcado

um possível encontro/entrevista com a

diretora do DPPM através da secretária,

que ficou de entrar em contato para

poder confirmar a entrevista, retorno

que não se efetivou.

d) O Ministério, alegando questões

de sigilo, não se propôs a disponibilizar

informações referentes aos contratos de

concessão de licenças entre o Governo

e as empresas que atuam na região de

Kedougou na prospecção e produção

de ouro.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto à ONG La Lumière, pôde-se observar, desde os primeiros momentos,

o conhecimento e a experiência em lidar com a população local, visto o domínio das

línguas locais pelos integrantes da ONG, o que facilitou a relação com a

comunidade e estabeleceu relação de confiança. Eles também apresentam

conhecimento sobre a região, o que viabilizou o diálogo e o trânsito entre os

diferentes grupos étnicos que estão na área.

Os responsáveis pela ONG também forneceram documentos e arquivos

sobre a temática da prospecção e produção de ouro na região. Informações

relevantes foram sendo organizadas e compiladas ao longo do tempo de

funcionamento da ONG na área. Esse encontro, com a equipe da ONG, foi de

extrema relevância para a pesquisa, pois propiciou a identificação de problemas e

questionamentos relacionados ao tema, mas que não estavam evidentes e

consolidados até aquele momento.
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Ressalta-se a dificuldade de acesso à área de estudo, principalmente a partir

do controle do Poder Público local que inviabilizou a visita nas minas de Sabadola.

A fim de minimizar riscos éticos e de outras naturezas, os nomes das pessoas

contactadas permanecerão em sigilo.

1.2.2 Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada em sete seções, sendo esta a Introdução.

A seção 2 e 3 apresentam a discussão teórica a partir de espaço geográfico e

Circuito espacial produtivo e Círculo de cooperação no espaço.

Essa estrutura preestabelecida da nossa sessão teórica é uma tentativa de

esquematizar essa parte do nosso trabalho e ao mesmo tempo definir a teoria maior

e os principais conceitos e categorias que servem de alicerce para este trabalho.

Após, tem-se a seção 4, onde se busca realizar um resgate, bem resumido,

da história política e econômica do Senegal, tendo-se como referência o período

pós-colonial até o final do governo socialista de Diouf que estava no poder havia 40

anos.

Na seção 5 continua-se o resgate histórico do Senegal, usando como

referência os governos do presidente Wade e Macky Sall. Nessa seção procura-se

entender como os gestores públicos, por meio de suas políticas públicas

governamentais, procuram colocar em prática um projeto liberal de abertura e

inserção do Senegal no mercado internacional.

A seção 6 traz a discussão referente ao papel do estado nas mudanças

ocorridas no setor de mineração, principalmente no que se diz respeito à legislação

e as transformações que ocorreram na economia política do departamento de

Saraya devido a intensificação das atividades de prospecção, exploração e

produção de ouro no departamento

E, por fim, têm-se as considerações finais.
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2. AS RELAÇÕES EXISTENTES NO ESPAÇO GEOGRÁFICO: UMA DIMENSÃO
DIALÉTICA

O Espaço geográfico representa um dos principais, senão o principal conceito

dentro da geografia e é, por isso, que a geografia o tem como principal objeto de

estudo, buscando entender as relações que nele se estabelecem, por meio da

interação entre sujeitos e objetos que provocam transformações, modificações e

criações com o passar do tempo.

As relações e interações que ocorrem em determinado espaço geográfico,

resultam no surgimento de novas formas que modificam formas preexistentes e

criam dimensões de interação. Assim, acredita-se que antes de iniciar qualquer

estudo, no sentido de analisar e entender um processo, que no caso deste trabalho

contempla aspectos político e econômico em uma determinada região, é necessário

propor discussão em torno do conceito do Espaço geográfico.

É evidente que não se pode pensar numa forma unificada de se entender e

conceber uma definição ou caracterização adequada do conceito de espaço. A

geografia é uma ciência diversificada, com diversas correntes de pensamento, o que

permite a contribuição de diversos autores, baseadas em entendimentos

dessemelhantes. Destarte, nesta seção, busca-se em um primeiro momento

apresentar o conceito do espaço geográfico a partir da ótica de Santos (1985, 1996,

2002), Silveira (1996, 2012, 2013).

2.1 O Espaço e suas formas

Pela sua relevância e significado para geografia, o conceito do Espaço

geográfico foi considerado diferentemente pelas diversas correntes do pensamento

geográfico, tais como: geografia tradicional, abordagem teórico-quantitativa,

geografia crítica e geografia cultural e humanista (CORRÊA, 2003).

A geografia crítica está vinculada diretamente ao pensamento marxista que

se sustenta no materialismo histórico e na dialética. Representa uma corrente de

pensamento da geografia que, a partir da década de 1970, retoma a discussão em
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torno do conceito de Espaço, principalmente, com a obra “Espace et politique” de

Lefebvre (1976), que trata do processo de produção do espaço. De acordo com o

autor, “[…] o espaço desempenha um papel ou uma função decisiva na estruturação

de uma totalidade, de uma lógica, de um sistema.” (LEFEBVRE, 1976, p. 25).

Com esse conceito, o espaço retoma um lugar importante dentro das

discussões e debates na geografia, sendo entendido como espaço vivido que se

correlaciona fortemente com práticas sociais.

Nesse sentido, o capitalismo se caracteriza como o modelo econômico que

exige uma intensa relação entre os agentes (políticos, econômicos e sociais) que

produzem e reproduzem o espaço. Na visão de Milton Santos (1996, p. 20), esse

último “[…] é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de

ações”. Logo, o espaço, na nova ordem econômica, deve ser tratado como uma

dimensão de desenvolvimento globalizado, onde inevitavelmente ocorrerão os

fenômenos de potencialização e de competitividade internacional.

Santos (2002, p. 22) destaca que

Se a geografia deseja interpretar o espaço humano como fato
histórico que ele é, somente a história da sociedade mundial aliada à
sociedade local pode servir como fundamento da compreensão da
realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do
homem. Pois a história não se escreve fora do espaço e não há
sociedade a-espacial. O espaço ele mesmo é social.

Por meio dessa afirmação de Santos, entende-se que a abordagem dialética

entre Global e Local é necessária, principalmente, para o geógrafo quando se trata

de questões ligadas à realidade espacial da sociedade, sabendo que essas estão

fundamentadas em um sistema econômico global capitalista hegemônico.

A partir disso, pode-se tomar o Espaço geográfico como um conceito chave,

que faz parte de um grupo de conceitos capazes de sintetizar a sua objetivação e

que, portanto, definem o ângulo específico que se deve analisar a nossa sociedade.

Santos (2002) fez importantes contribuições para a discussão do conceito de

espaço como categoria de análise. Como muitos geógrafos da sua época, que

vivenciaram essa discussão em relação à abordagem marxista do conceito, ele
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escreveu muitos trabalhos que buscaram realizar a discussão sobre definições e

uso do conceito de espaço como método.

Dentre esses, destaca-se o livro “Espaço e Método”, no qual Santos (1985, p.

1) apresenta sua preocupação em mostrar o Espaço como “[…] uma instância da

sociedade, ao mesmo título que a instância econômica e a instância

cultural-ideológica. Isso significa que, como instância, ele contém e é contido.”. Essa

afirmação revela o caráter social do espaço que não pode ser visto somente como

um conjunto de objetos geográficos, naturais e artificiais, pois também possui a

dimensão histórica, as formas detêm um conteúdo. Por isso, Santos (1985, p. 2)

entende que

O movimento dialético entre forma e conteúdo, a que o espaço soma
dos dois, preside, é, igualmente, o movimento dialético de todo
social, apreendido na e através da realidade geográfica. Cada
localização é, pois, um momento de imenso movimento do mundo,
apreendido em um ponto geográfico, um lugar.

Assim, a partir dessa visão de espaço, Santos (2005, p. 23) elenca como “[…]

categoria a Formação Econômica e Social (FES) como a mais adequada para

auxiliar a formação de uma teoria válida do espaço.'' (SANTOS, 2005, p. 23).

Ressalta-se que a formulação da categoria FES é atribuída a Marx e Engels,

principalmente, nas obras “O capital” e “A ideologia alemã”.

Santos (2005) considera que a categoria FES não deve ser vista somente

como uma expressão econômica da história, mas sim como uma organização

Histórica. Pois, o conceito reúne, nessa ótica, “a totalidade da unidade da vida

social” e para a compreensão de tal, faz-se necessário considerar que:

Quando se fala de modo de produção, não se trata simplesmente de
relações sociais que tomam uma forma material, mas também de
seus aspectos imateriais, como o dado político ou ideológico. Todos
eles têm uma influência determinante nas localizações e tornam-se
assim um fator de produção, uma influência determinante nas
localizações e tornam-se assim um fator de produção, uma força
produtiva, com os mesmos direitos que qualquer outro fator. O dado
global, que é o conjunto de relações que caracterizam uma dada
sociedade, tem um significado particular para cada lugar, mas este
significado não pode ser apreendido senão ao nível da totalidade. De
fato, a redistribuição dos papéis realizados a cada novo momento do
modo de produção e da formação social depende da distribuição
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quantitativa e qualitativa das infraestruturas e de outros atributos do
espaço. (SANTOS, 2005, p. 32-33)

Por conseguinte, entende-se que o modo de produção, a formação social e o

espaço constituem três categorias interdependentes e a cada momento da história a

combinação dos três determinam um resultado.

Com isso, pode-se considerar que o capitalismo ao longo do tempo evoluiu

sobremaneira, passando por diversas fases e períodos distintos e obedecendo a

uma conjuntura global. O crescimento econômico visto em algumas regiões do

mundo está posto de forma congregada ao desenvolvimento tecnológico e científico.

A partir disso, os espaços se redefinem, se remodelam de acordo com a

combinação de fatores e variáveis que de certa maneira se caracterizam como

fundamentais para qualquer mudança e transformação e o espaço geográfico no

seu aspecto físico, social, econômico e cultural, decerto, está vinculado a tais

variáveis e fatores.

Quanto ao processo de formação e evolução do espaço, os autores Silva e

Silveira (1996, p. 153) indicam que:

Os acréscimos de ciência, técnica e informação ao solo seriam,
assim, a variável-chave que permite reconhecer um novo sistema
temporal e a organização de um novo espaço. A esse espaço
estamos chamando meio técnico-científico-informacional.

Isso posto, faz-se importante tratar da definição do ‘meio

técnico-científico-informacional’ que, para os autores, é a confluência de interesses

diversos, oriundos de vários setores da sociedade de maneira geral. Por

conseguinte, as transformações que ocorrem no meio contribuem para uma

mudança morfológica do mesmo, ou seja, considera-se a remodelação das formas e

redefinições dos conteúdos.

Segundo Santos (2006, p. 37),

Os lugares, já vimos, redefinem as técnicas. Cada objeto ou ação
que se instala se insere num tecido preexistente e seu valor real é
encontrado no funcionamento concreto do conjunto. Sua presença
também modifica os valores preexistentes. Os respectivos "tempos"
das técnicas "industriais" e sociais presentes se cruzam, se
intrometem e acomodam.
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Com isso, deve-se considerar que a ciência e a tecnologia possuem um

papel importantíssimo nesse processo, pois oferecem as condições adequadas para

uma inserção no espaço de novos elementos artificiais e culturais carregados de um

novo significado. A manifestação desse conteúdo no espaço se dá de maneira

abstrata e ocasiona uma interação entre variáveis-chave, o que provoca ao longo do

tempo um surgimento de um novo espaço, o que evidenciará novas características

econômicas, políticas, sociais e culturais

Evidencia-se a relação dialética que existe entre objetos e ações, pois as

ações realizadas dentro de um determinado espaço acabam modificando os objetos

preexistentes, mas também criando novas formas que são encarregadas de novos

conteúdos, com novas funções sociais, culturais e econômicas.

2.2 Nova divisão internacional do trabalho e as desigualdades entre os lugares

Entretanto, está evidente que mesmo com a evolução considerável no campo

da ciência e da tecnologia, a distribuição geográfica desses conhecimentos não

ocorre de forma homogênea. Isso gera desequilíbrios entre regiões e países,

conforme o acesso a essas novas tecnologias.

O meio técnico-científico-informacional é a nova cara do espaço e do
tempo. É aí que se instalam as atividades hegemônicas, aquelas que
têm relações mais longínquas e participam do comércio
internacional, fazendo com que determinados lugares se tornem
mundiais. (SANTOS, 1994, p. 21)

Nessa afirmação, fica claro que o que define as relações entre nações é o

poder econômico e a condição que cada país tem de se inserir dentro dessa lógica

de mercado global e competitivo. De certa maneira, é isto que orienta acordos e

cooperações bilaterais e multilaterais entre determinados países.

A Globalização não se dá de uma forma “Global”, isto é, ela apresenta

características que fazem com que a interação entre os lugares sempre se dê de

uma maneira seletiva. A inserção do capital, que representa um pilar no processo, é

feita de acordo com as condições específicas de cada lugar. A tendência é de que

os lugares que detêm condição mais adequada para propiciar atividades lucrativas,

são aqueles que mais facilmente se inserem no mercado internacional, ou seja,

serão os que terão prioridade.
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De acordo com Santos (1994, p. 25),

Atualmente, apesar de uma difusão mais rápida e mais extensa do
que nas épocas precedentes, as novas variáveis não se distribuem
de maneira uniforme na escala do planeta […] Do ponto de vista da
composição quantitativa e qualitativa dos subespaços (aportes da
ciência, da tecnologia e da informação), haveria áreas de densidade
(zonas "luminosas"), áreas praticamente vazias (zonas "opacas") e
uma infinidade de situações intermediárias estando cada
combinação à altura de suportar as diferentes modalidades do
funcionamento das sociedades em questão. Esse meio técnico,
científico e informacional está presente em toda a parte, mas suas
dimensões variam de acordo com continentes, países, regiões:
superfícies contínuas, zonas mais ou menos vastas, simples pontos.

As estratégias utilizadas, para viabilização de investimentos relevantes por

parte dos detentores do capital, acabam aprofundando essa desigualdade,

principalmente no que diz respeito às condições científicas e tecnológicas que os

espaços geográficos apresentam. Essa desigualdade se dá em todos os níveis, seja

no global seja no nacional, bem como no regional e local.

A discussão e análise das questões econômicas e sociais decorrentes desse

processo se mostra sempre muito pertinente, visto que ‘resultam em’ e ‘se

expressam por’: concentração de renda, monopólio, discriminação socioespacial,

miséria e pobreza.

De acordo com Santos (1988), a globalização é um processo que evidencia

e amplifica as diferenças entre os lugares e as sociedades de maneira geral, porque

é um processo que necessita e se alimenta dessas desigualdades.

Alguns autores, como Benko (1996), consideram que esse processo de

globalização possui um lado perverso, pois aprofunda as diferenças sociais e

favorece um grupo seleto. O autor, ao tratar desse processo de dissemelhanças e

da necessidade de superação (resolução) a essa condição, declara que

O processo de mundialização, desordenado, acelerado e mal
regulado, aumenta os riscos de exclusão social em todos os países.
Eficácia econômica e justiça social deverão ser repensadas. Seria
preciso debruçar-se sobre as interações entre lógica econômica e
instituições políticas tanto em nível local como global. (BENKO,
1996, p. 86)
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Essa afirmação de Benko, propõe a reflexão sobre o papel e a participação

do Estado sobre o processo todo, mais especificamente na regulamentação das

atividades econômicas e na definição de normas na sua área de jurisdição, a fim de

minimizar (e como ideário eliminar) as contradições vigentes, o que demanda

preliminarmente a perpetração de análises e condutas.

A questão das desigualdades é crucial no debate público, mormente,

considerando a globalização. O debate sobre as características da globalização não

data de hoje, mas desde as últimas décadas do século XX vem levantando

questões fundamentais como: Qual é a ligação causal entre a globalização e a

evolução das desigualdades no mundo? A globalização pode promover um

processo de recuperação em benefício dos países mais pobres?

Evidente que o avanço científico e tecnológico, resultante do processo

evolutivo do capitalismo, possibilitou o progresso (desenvolvimento) considerável de

diversos setores da economia mundial, principalmente os de transporte e de

telecomunicação.

A globalização da economia e consequentemente a instauração de um

mercado internacional unificado, sustenta-se numa estrutura de rede de transporte e

de comunicação muito eficiente e moderna, facilitando a conexão entre diferentes

espaços no mundo inteiro e integrando os mercados nacionais.

Assim, se a nossa preocupação está em buscar entender as mudanças

ocorridas na economia política de um dado espaço geográfico, ocasionadas pela

intensificação de uma determinada atividade econômica, pode-se fazer essa análise

norteando-se pelos conceitos de circuito espacial de produção e círculos de

cooperação no espaço.

Segundo o autor Moraes (2017), esses dois conceitos, tão caros para a

geografia, representam prestigiosos dispositivos teóricos capazes de propiciar um

entendimento maior primeiro da nova divisão internacional do trabalho, bem como

do processo de desintegração e internacionalização da produção e das articulações

e interações decorrentes dessa nova espacialização da produção na escala

mundial. Isto posto, na próxima seção é apresentado esses dois conceitos.

29



3. CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO E CÍRCULOS DE COOPERAÇÃO NO
ESPAÇO: AS RELAÇÕES NORTE/SUL

Dentro do processo de mundialização da economia, que implica na

ampliação da produção, no aumento dos serviços ofertados e na intensificação do

consumo em massa, observa-se de maneira clara e evidente uma crescente

vertiginosa tanto dos fluxos materiais (base material sustentada pelos sistemas de

transporte e de telecomunicações) quanto dos fluxos imateriais (base normativa)

(CASTILLO; FREDERICO, 2010)

A intensificação das integrações dos mercados em nível internacional, o

estabelecimento de estratégias de negócios internacionais que conduzam a um

mercado global unificado, representa umas das principais características da

globalização. Assim, o estabelecimento de um mercado global unificado caracteriza

o desenvolvimento e aceleração das trocas (materiais e imateriais) e acentuação

das interações humanas numa escala planetária.

Com essa breve consideração, faz-se necessário apresentar o conceito de

circuito espacial produtivo e círculos de cooperação, para em um segundo momento

trazer a discussão sobre a interdependência entre as nações, em um novo contexto

de divisão internacional do trabalho, frente à capital e produção.

3.1 Circuito espacial produtivo e círculos de cooperação

O processo de internacionalização da economia, está atrelado ao processo

que se sustenta no modelo de desenvolvimento econômico capitalista e esse se

apresenta de forma mutável, devido a rearranjos e readaptações constantes,

sempre se reformulando e se apresentando de forma diferente. 

Se considerar as duas primeiras décadas do século XXI, pode-se, com

certeza, afirmar que é um período de maior intensidade nos ciclos de globalização,

em razão da revolução numérica / digital, que modificou profundamente as relações

nacionais e internacionais de comércios, mas também a relação do homem com o

espaço (natural e artificial). 
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Na visão dos autores Castillo e Frederico (2010, p. 462), essa nova

conjuntura está caracterizada pelo “[…] aprofundamento da divisão territorial do

trabalho, e expresso na especialização regional produtiva e na racionalidade que

preside o movimento das mercadorias”

Assim, segundo esses dois autores “[…] o circuito espacial da produção e

círculos de cooperação no espaço representam conceitos fundamentais que podem

nos auxiliar, bastante, na busca de um entendimento da “organização, da regulação

e do uso dos territórios'‘. (CASTILLO; FREDERICO, 2010. p. 462), bem como

evidenciam a interdependência dos espaços produtivos, captando a unidade e a

circularidade do movimento.” (2010, p. 464)

A noção de circuito traz a ideia de conexão e de fluxo, que por meio de

esquemas e estruturas pré estabelecidas, baseadas nas novas tecnologias da

telecomunicação e nos modernos meios de transporte, possibilitam e facilitam a

interação entre espaços/lugares distintos geograficamente.

A nova ordem da economia mundial, nos moldes do sistema capitalista,

passa necessariamente pela estruturação de um mercado global e unificado,

proporcionando para as grandes multinacionais e principais atores do mercado as

condições adequadas para uma dispersão (geograficamente) das unidades

produtivas no mundo, sem que se comprometa a distribuição, a troca e o consumo

da produção.

Nesse sentido, tanto os Estados nacionais quanto as corporações dão muita

importância à questão da circulação, pois é elemento central dentro do processo de

estruturação, efetivação e viabilização de um mercado global eficiente que facilite a

troca de fluxos materiais (produtos), imateriais e informacionais.

Assim, de acordo com os autores Castillo e Frederico (2010), os conceitos

geográficos de circuito espacial produtivo e círculos de cooperação no espaço são

fundamentais e capazes de propiciar a apreensão mais efetiva da organização da

produção, da troca e do consumo na escala mundial.
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Nas palavras dos mesmos autores, “[…] o circuito produtivo pode ser

entendido como uma unidade, com elementos distintos em seu interior.”

(CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 463).

No momento em que a produção passa a ocorrer de maneira segmentada e

dispersa no planeta, essa apresenta a necessidade de uma articulação da produção

como um todo, pois pelo fato dela ocorrer em diversas etapas em diversos lugares,

ela necessita de uma rede estruturada de material e imaterial para viabilizar a troca

e consequentemente o consumo, o que depende sobremaneira do fluxo

informacional. Assim, pode-se dizer que a produção depende da fluidez do sistema

de circulação possibilitando a realização de uma troca eficiente e rápida. Desta

forma, de acordo com Ferreira e Zanotelli (2020, p. 3)

As bases do conceito de circuito espacial de produção, para a sua
melhor delimitação e compreensão, enviam a uma leitura espacial do
encadeamento, demonstrado por Marx, da
produção-distribuição-troca-consumo que nos remete ao conceito de
capital enquanto fluxo, capital que circula por e entre as diferentes
fases que possibilitam, em última instância, a acumulação.

Nesse sentido, a circulação desempenha um papel central na articulação do

processo como um todo, principalmente quando os produtos e serviços se destinam

a consumidores localizados geograficamente em lugares distintos. Essa estrutura

organizacional se estabelece como expresso na Figura 1 apresentada por Fuini

(2014).

Figura 1. Modelo esquemático de Circuitos espaciais de produção e Círculos de
cooperação

Fonte: FUINI (2014, p. 208).
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A circulação que pode ser atrelada às redes de transporte funciona como

principal alicerce do sistema de mercado, possibilitando trocas e transferências e,

com isso, tornando o processo mais eficiente e facilitado, ao mesmo tempo, à

conexão e interação entre diferentes lugares.

A comunicação configura uma movimentação importante de informação de

várias naturezas. Para tal, faz-se necessário entender a relação dialética existente

na produção stricto sensu e que contribui para a especialização dos lugares e induz

a troca, circulação e comunicação.

A partir disso, tem-se uma questão crucial que é a da especialização dos

lugares em função de uma determinada atividade, porque como se sabe os circuitos

produtivos são concebidos pensando em uma dada atividade produtiva, ou seja,

levando-se em consideração todas as etapas da própria produção do principal

produto, a sua circulação, a sua distribuição/ troca e o seu consumo final.

Destaca-se que a produção está cada vez mais fragmentada, visto que

diversas etapas da produção, de um só produto, podem ocorrer simultaneamente

em lugares distintos no mundo. Essa nova distribuição espacial das atividades

produtivas requer também a implementação de uma rede de cooperação,

principalmente por parte das grandes empresas, detentores do grande capital, “[…]

através da modernização e da expansão das redes técnicas de informação,

portadoras de ordens, mensagens, capitais.” (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p.

464).

Os círculos de cooperação, dentro da lógica produtiva capitalista e de livre

mercado, desempenham um papel fundamental na articulação e conexão de todas

as etapas da produção. Eles conectam os múltiplos agentes e os próprios lugares,

por meio de fluxos de informações que circulam através um sistema eficiente de

telecomunicação.
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Assim, conforme os autores Castillo e Frederico (2010, p. 464):

os círculos de cooperação no espaço, por sua vez, tratam da
comunicação, substanciada na transferência de capitais, ordens,
informação (fluxos imateriais), garantindo os níveis de organização
necessários para articular lugares e agentes dispersos
geograficamente, isto é, unificando, através de comandos
centralizados, as diversas etapas, espacialmente segmentadas, da
produção.

Com isso, deve-se frisar a importância que a base normativa possui dentro

do processo de gerenciamento e regulação do espaço geográfico constituído por

formas e conteúdo, como expresso na Figura 2 ao tratar do círculo de cooperação.

As políticas desenvolvidas pelos governos afetam, de uma forma direta ou indireta,

o dinamismo dos espaços e, portanto, as populações da localidade.

Considera-se que esse conjunto de regras que dá sustentação a essa base

normativa não advém somente da política instituída pelos governos nacionais, visto

que também está sustentada em ações e diretivas de organismos internacionais

multilaterais como, por exemplo, Organização Mundial do Comércio (OMC), a

Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário internacional (FMI), o

Banco Mundial, dentre outros.

3.2 O Capital e Produção: interdependências entre as nações com a nova
divisão internacional do trabalho

O capitalismo pode ser caracterizado como modelo de desenvolvimento

econômico que se reinventa no seu processo evolutivo, perpassando pela

transmutação do meio (comercial, industrial, financeiro), sem modificar o objetivo da

acumulação, até atingir a fase do capitalismo financeirizado. Essa fase apresenta

uma lógica de funcionamento diferenciada das outras fases precedentes, como por

exemplo a do capitalismo industrial.

Chesnais (1996) pertence a um grupo de autores que discute o movimento

do capital financeiro e suas consequências. O autor apresenta o processo de

mundialização do capital financeiro e, para tal, aborda questões como: processos de

internacionalização de capitais (produtivo, comercial e financeiro); especulação no

capital produtivo; processo de acumulação contemporânea do capital; e as

configurações do mercado, da economia mundial e suas crises.
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Como mencionado, o capitalismo em seu processo evolutivo foi se moldando

e se adequando conforme surgimento de novas condições e/ou elementos

transformadores. No processo de internacionalização do mercado, em busca de

novos espaços geográficos, também se fez imprescindível a internacionalização

(mundialização) do capital.

Na visão de Chesnais (2002), essa nova fase da mundialização do capital é

resultado da interação e junção de novas condições que emergem da

implementação de novas políticas de libertação, desregulação, privatização e

abertura comercial que se sustentam no ideário neoliberal.

Faz-se necessário evidenciar a relevância que o Estado Nação detém nesse

processo todo. A atuação do Estado, como agente regulador e ou desregulador, é

fundamental para caucionar uma abertura maior em seu mercado nacional em

relação ao resto do mundo. As políticas públicas, principalmente as políticas

econômicas, no cenário internacional se sustentam e se baseiam em relações

(bilaterais e multilaterais), por meio de acordos que, de forma direta ou indireta,

buscam defender os interesses de cada nação. As relações internacionais são

pautadas, sobretudo, em um jogo de força e, geralmente, os países hegemônicos

(países centrais) são os atores beneficiados em detrimento dos demais. Ressalta-se

que não há um equilíbrio e uma simetria na relação de forças e no poder de

negociação entre as nações. (CHESNAY, 1994, 1996, 2002)

O autor evidencia que uma das principais características do capitalismo é o

livre comércio, as relações mercantis que se estabelecem no mercado internacional

e que obedecem a lógica da concorrência, da abertura dos mercados, ou seja, da

disputa aberta entre os diferentes agentes econômicos. Entretanto, as condições

econômicas, científicas e tecnológicas (variáveis-chave no processo) não se fazem

presentes de maneira igual e com a mesma densidade em todos os espaços

geográficos, visto que alguns recebem e se apropriam mais intensamente de

elementos desejáveis/necessários do que outros.

No mesmo sentido, esse processo é verificado em relação à inserção do

capital financeiro que, na busca por valorização, dá preferência a algumas regiões

em detrimento de outras. Essa escolha é baseada nas condições e elementos que
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os espaços apresentam e dos interesses dos agentes econômicos hegemônicos,

detentores do capital (SANTOS, 1994). Para Chesnais (1994), essas mudanças

criam, fortalecem e expandem um modo de competição que se estabelece em

estrutura oligopolista, tendo maior concentração e em escala mundial. O autor

entende que o oligopólio global se caracteriza a partir de um "espaço de rivalidade”,

a qual se dá entre agentes e ou operadores pertencentes a um mesmo setor.

Nesse espaço, há o crescimento acentuado dos fluxos de Investimento Direto

Externo (IDE), assim como a evolução de suas formas, expressas principalmente

pelo aumento das fusões e aquisições e a criação de novas unidades. Esses

arranjos e movimentos explicam efetivamente o papel crescente dessas empresas

multinacionais na área econômica e na política internacional, bem como na escala

nacional e local.

Os IDE foram e continuam sendo importantíssimos na expansão do comércio

mundial e nos fluxos internacionais de capital que se intensificam e se direcionam

para espaços específicos, contemplando as zonas "luminosas" até zonas "opacas"

(SANTOS, 1994), o que garante a consolidação e a concentração do capital e,

portanto, acentua as desigualdades. Para alguns autores, como Chesnais (2002),

esse processo é denominado de regime de acumulação e é caracterizado como

sendo a nova fase da super expansão dos fluxos de capital.

De acordo com Chesnais (2002, p. 7),

Para começar, o termo acumulação significa tanto o aumento dos
meios e da capacidade de produção através do investimento quanto
a extensão das relações de propriedade e de produção capitalistas
para países ou setores e atividades sociais ainda não submetidos a
tais relações.

O autor nessa afirmação deixa claro que a acumulação está vinculada

diretamente à conquista de novos mercados, ao aumento do campo de atuação e

do capital produtivo por meio de investimentos diretos.

Entende-se também que, nesse processo, as relações entre os espaços,

baseadas na estrutura operacional, política e econômica de cada nação, vão

sempre ser definidas e orientadas principalmente pelos agentes econômicos e
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políticos hegemônicos. Nesse sentido, Chesnais (2002, p. 15) reconhece que: “O

capitalismo não é simplesmente um “sistema econômico”, uma forma de

organização da produção material. Também é – principalmente, até – um modo de

dominação social, uma forma de organização do poder.”

É importante salientar que além do Estado, há as instituições internacionais

multilaterais, tais como Banco Mundial, FMI e OMC que também possuem

relevância e, portanto, desempenham influência para a engrenagem do sistema.

São instituições tanto de regulamentação quanto de investimento que pairam

efetivamente sobre os países considerados subdesenvolvidos ou emergentes.

Essas mesmas instituições, nesses países, acabam influenciando e orientando as

políticas públicas e as agendas (as prioridades) dos governos, de acordo com

interesses não necessariamente locais.

Como já foi adiantado, o IDE vem se mostrando como principal fator de

desenvolvimento econômico dos Estados nacionais, principalmente daqueles que

possuem uma defasagem considerável em relação aos países centrais, no que diz

respeito à tecnologia e ao processo de industrialização. Ressalta-se que a

diminuição desse hiato não segue, precisamente, as escolhas de desenvolvimento

da sociedade local.

Pode-se dizer que existem diversas modalidades de investimentos que se

alteram espacialmente, temporalmente e até setorialmente (ANDREFF, 2000). Logo,

pode-se afirmar que há o investimento em portfólio que oferece um retorno mais

rápido, por serem investimentos que se realizam sob formas de empréstimos

principalmente entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, sendo

direcionados para a implementação de novas infraestruturas nesses países, o que

propicia a criação de novas formas e conteúdo em distintos espaços geográficos.

De outro lado, o autor destaca que há o denominado Investimento Direto

Externo (conhecido como nova forma de investimento) que se torna mais efetivo a

partir da segunda metade do século XX. Esse investimento pode ser feito por meio

da criação, aquisição e fusão de empresas, possibilitando a constituição de

multinacionais. Essa forma de organização empresarial garante aos investidores,

normalmente dos países centrais, controle da produção nas mais diversas regiões
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do planeta e inclusive propiciam poder e influência nos países periféricos à margem

do sistema.

Assim, o desenvolvimento econômico desses países subdesenvolvidos ou

emergentes fica atrelado diretamente à disponibilidade do capital. É notório que os

detentores desse capital sempre vão colocar condições específicas para

disponibilização do recurso e, normalmente, os espaços geográficos que

necessitam e desejam atrair esses investimentos precisam possuir condições

políticas (estabilidade) e econômicas adequadas para gerar lucro, condição de base

para o capitalismo nos mais diferentes estágios de desenvolvimento. Para tal, se

torna essencial que o capital se movimente dentro de um sistema dinâmico e

organizado, de modo a favorecer a valorização do mesmo, independentemente do

tipo de atividade econômica a ele associado.

Outra discussão sobre a natureza de dois conceitos relevantes e que estão

relacionados a nova lógica de interdependência entre nações é sobre o imperialismo

e o subimperialismo. Nesse sentido, apresenta-se a obra “O imperialismo fase

superior do capitalismo” de Lenin (2012), em que o autor destaca que o

imperialismo é uma nova “fase monopolista do capitalismo” e essa se efetiva

quando há concentração de capital e dos meios de produção de maneira elevada,

possibilitando a criação de monopólios que exercem domínio sobre o mercado, visto

que essa estrutura de mercado se caracteriza como elemento fundamental no

entendimento do conceito de imperialismo.

Outro elemento, também relevante e considerado por Lênin, é a fusão entre

o capital bancário com o capital industrial, o que resulta na criação de um dos

pilares do imperialismo: o capital financeiro. Além disso, tem-se também a

exportação de capitais, como parte que auxilia o processo de dominação e de

dependência. É importante destacar que a inserção e a aplicação desse capital nos

espaços ocorrem obedecendo a lógica do mercado.

Segundo Callinicos (1994), historicamente pode-se conceber três grandes

fases do imperialismo. A primeira fase chamada de imperialismo clássico se

estende de 1875 a 1945 (fim da segunda guerra mundial) e foi marcada por um

mundo multipolar, onde as competições econômicas e políticas, se davam pela
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conquista de novos territórios (o colonialismo) e pela busca por novos mercados.

Um dos aspectos mais marcantes dessa fase sem dúvida é o colonialismo que

acabou gerando uma partilha do mundo, de maneira desigual, entre as nações

poderosas e colonizadoras. Depois tem-se uma segunda fase: o imperialismo da

guerra fria, com um mundo economicamente multipolar, mas politicamente bipolar

com a guerra política e ideológica entre os Estados Unidos (capitalista) e a União

das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS (comunista)

. Diferentemente da fase anterior, nessa nova fase do imperialismo que vai

perdurar até o fim da guerra fria em 1990, não há uma sobreposição entre a força

econômica e a força política. E, por fim, tem-se o imperialismo pós-guerra fria, com

uma reconstituição das forças políticas e econômicas. O mundo retoma a sua

dimensão multipolar tanto na economia quanto na política, o que possibilita que as

teorias clássicas do imperialismo explicassem, novamente, os estados atuais do

imperialismo e capitalismo financeiro.

Dessa maneira, pode-se dizer que o imperialismo se viabiliza em um sistema

econômico baseado no acúmulo de riqueza/capital e na livre concorrência, com

tendência de monopolização do mercado. Os detentores de capital possuem

condições de integrar e dominar o mercado globalizado e aberto, principalmente por

se organizarem em associações internacionais que defendem e propõem seus

interesses.

Em pleno século XXI, em cima desse modelo de desenvolvimento global

imperialista e perverso, evidencia-se um debate oportuno e fundamental que se

articula em torno do chamado “o imperialismo extrativo” e ou neoextrativismo que é

caracterizado como um processo de rearranjo do espaço geográfico e territorial

numa escala planetária, baseado na exploração dos recursos naturais disponíveis,

principalmente, no subsolo.

Globalmente as atividades extrativistas estão concentradas nas mãos de

empresas multinacionais detentores do grande capital e que normalmente exercem

a maior parte das suas atividades em espaços geográficos localizados em país

subdesenvolvidos ou emergentes. Isso ocorre porque esses países têm suas
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economias sustentadas fortemente por atividades econômicas do setor primário e

que dependem de investimento direto externo.

Quando centra o debate em cima das questões referentes ao modelo de

extrativismo mineral exportador, praticado no Senegal, percebe-se que ele se

assemelha muito ao modelo que se expandiu na América Latina que, segundo

Gonçalves (2016, p. 40), “[…] é baseado nos grandes projetos, fortalece estratégias

de controle dos territórios e de acumulação por espoliação.”

A América Latina e a África constituem atualmente as principais fronteiras de

expansão mineral do planeta. São regiões que detêm condições naturais e

geográficas que lhes permitem dispor de importantes reservas minerais e recursos

naturais, que atraem interesses diversos.

Entretanto, compartilhando a visão do professor Gonçalves (2016), pode-se

afirmar que essas riquezas contidas no subsolo dessas duas regiões acabam

provocando disputas pelo território, ou seja, uma necessidade crescente de

expandir as áreas de prospecção, exploração e produção.

Sabe-se que existem importantes demandas do mercado global por

commodities e que o ritmo de exploração dos recursos é cada vez mais intenso, no

sentido de suprir a demanda internacional o que, consequentemente, provoca mais

apropriação de territórios por empresas extrativistas hegemônicas, em detrimento

das populações locais.

Dessa maneira, com ênfase nos efeitos socioespaciais da mineração, o

controle por minério significa a apropriação do subsolo que é o território em disputa

(GONÇALVES, 2016). O autor destaca que para que a exploração do subsolo

possibilite lucratividade para as empresas, populações precisam ser expulsas de

suas terras, o que resulta, também, em perda da biodiversidade e deterioração dos

recursos hídricos.

Com esse apontamento do autor, pode-se entender de maneira objetiva quais

seriam os efeitos socioespaciais, decorrentes dos projetos extrativistas praticados,

principalmente, nos países subdesenvolvidos. Esses projetos extrativistas
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evidenciam claramente a complexidade do sistema, pois articula o circuito espacial

produtivo e também as contradições que surgem com as novas formas

expropriatórias, normalmente, sustentadas pelo Estado nacional (governo).

Esses projetos são implementados por empresas globais, com sede em

países desenvolvidos, que apresentam poder econômico e político, o que lhes

garante o controle de atividades extrativistas, a condição de monopólio no setor e a

dependência internacional frente a sua atuação.

As atividades de extração ocorrem no território e se estruturam a partir de

uma relação de poder que está vinculada e articulada nas relações exercidas entre

os sujeitos. Assim, de acordo com Souza (2016, p. 58):

[…] o território se forma a partir do espaço […] O território é o
espaço político por excelência, o campo da ação dos trunfos […], o
território é, sem sombra de dúvidas, a primeira maneira de dar
significado às relações de poder, ou seja, o território é um primeiro
campo, no seio do qual, o poder se articula.

Pensamento que reforça a ideia do território em disputa, quando se pensa

nas questões resultantes do processo de exploração das reservas de minério. A

ocupação do espaço territorial, que está atrelada às atividades econômicas

dominantes, estrutura-se na dependência da inserção de capital financeiro nos

países pobres, pois ‘necessitam’ desse fluxo de capital para fomentar suas

economias, mas ao mesmo tempo tornam-se vulneráveis e à mercê do sistema

dominado por nações imperialistas.

Para Marini, o subimperialismo é entendido:

[…] como la forma que asume la economía dependiente al llegar a la
etapa de los monopolios y el capital financiero. El subimperialismo
implica dos componentes básicos: por un lado, una composición
orgánica media en la escala mundial de los aparatos productivos
nacionales y, por otro, el ejercicio de una política expansionista
relativamente autónoma, que no sólo se acompaña de una mayor
integración al sistema productivo imperialista, sino que se mantiene
en el marco de la hegemonía ejercida por el imperialismo a escala
internacional (MARINI, 1977, p. 31).1

1 “[...] Como a forma assumida pela economia dependente ao atingir o estágio de monopólio e capital
financeiro. O subimperialismo implica dois componentes básicos: por um lado, uma composição
orgânica média à escala mundial dos aparelhos produtivos nacionais e, por outro, o exercício de uma
política expansionista relativamente autônoma, que não só é acompanhada por uma maior
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A partir dessa afirmação do autor, compreende-se que nos termos que se

dão as relações internacionais entre os países desenvolvidos e os países

subdesenvolvidos, a tendência é que se mantenha e até que se acentue a

dependência dos últimos em relação aos primeiros.

Jason Hickel (2017), em seu texto intitulado “A face do imperialismo no

século XXI”, apresenta alguns dados relevantes de transferência de capital,

publicados pela organização Global Financial Integrity (GFI), entre as nações

desenvolvidas e os países em desenvolvimento, na intenção de evidenciar o

desequilíbrio que existe no volume de dinheiro que sai de um para outro grupo de

países.

Em 2012, os países menos avançados receberam, da parte dos países ricos,

um fluxo de capital estimado em US $1,3 trilhões, levando-se em consideração a

ajuda internacional, os investimentos estrangeiros e fluxos comerciais. Entretanto,

no mesmo período saíram desses mesmos países aproximadamente US $3,3

trilhões (HICKEY, 2017). Essa diferença entre os valores transferidos, no mesmo

ano, representa uma clara demonstração da assimetria existente nas relações

comerciais e econômicas preestabelecidas entre países de economia menos

avançada, como daqueles situados no Sul, e países com economia mais avançada.

Existe uma certa ilusão quando se considera que as nações desenvolvidas

quando realizam essa transferência de capital, na forma da ajuda internacional

recebida pelos países menos avançados ou em desenvolvimento (doação e

empréstimos), estão contribuindo positivamente no crescimento desses últimos.

Para Hickey (2017, p. 20),

A narrativa da ajuda começa a parecer um pouco ingênua quando
levamos em conta esse fluxo reverso. Torna-se claro que ela apenas
maquia a má distribuição de recursos pelo mundo. Leva a ver
aqueles que se apropriam como “doadores”, recobrindo-os com uma
espécie de superioridade moral. Impede aqueles que se importam
com a pobreza global de entender o real funcionamento do sistema.

integração ao sistema produtivo imperialista, mas permanece no quadro da hegemonia exercida pelo
imperialismo à escala internacional.” (Tradução nossa)

42



Assim, compreende-se que a “ajuda” para os países em desenvolvimento se

analisada de maneira é um instrumento de dominação e de controle. Sempre que há

transferência de capital em forma de “ajuda” por parte das nações poderosas e das

instituições internacionais, também vem acompanhada de exigências e acordos que

buscam a implementação de mudanças estruturais, principalmente no setor

econômico, bem como em uma reorganização na organização e gestão da máquina

pública (controle dos gastos públicos).

Tais medidas de contenção das despesas do Estado ocasionam, na sua

maioria, em ajustes que resultam em abertura maior dos mercados nacionais e na

redução dos investimentos em alguns setores fundamentais para as populações

como a saúde, a educação e o meio ambiente.

Na seção a seguir, faz-se um levantamento histórico das questões

socioeconômicas do Senegal, considerando-se o período pós colonial até o término

do governo do presidente Abdou Diouf.
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4. FORMAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL DO SENEGAL ATÉ O PRESIDENTE
DIOUF: MUDANÇAS ESTRUTURAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
GOVERNAMENTAIS

De antemão acredita-se importante ressaltar a dificuldade que se tem na

realização do resgate histórico, mesmo que de forma concisa, da política e da

economia do Senegal. Ainda mais quando se considera a riqueza, assim como a

complexidade dos fatos históricos e a extensão do período de análise.

Contudo nesta parte do trabalho, faz-se em um primeiro momento a

apresentação de algumas características específicas da sociedade senegalesa,

sendo elas as populacionais (demográficas) e as culturais (étnicas, linguísticas e

religiosas).

Em seguida, propõe-se mostrar as transformações ocorridas no território

senegalês, a partir da chegada dos europeus no continente africano, passando pelo

processo de divisão do continente e o início da colonização, até chegar ao fim do

governo de Abdou Diouf do Partido Socialista em 2000.

4.1 Análise Sociocultural

O Senegal é um país do continente africano que está localizado na parte

ocidental do continente e com uma faixa marítima de aproximadamente 500 km. O

país faz fronteira com a Gâmbia, Mauritânia, Mali, Guiné Conakry, Guinea e, devido

a sua localização geográfica, o país ocupa uma posição geográfica estratégica,

sendo “Carrefour” de rotas aéreas e marítimas.

O sistema político do país é o presidencialismo, sendo uma república

democrática com a presença de três poderes: executivo, legislativo e judiciário.

O território senegalês é dividido administrativamente em 14 regiões, sendo

elas: Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou Kolda, Louga, Matam,

Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies e Ziguinchor (Figura 2). Cada região é

composta por 45 departamentos.
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Figura 2. Mapa das regiões do Senegal

Fonte: ANSD RGFAE (2013).

A região administrativa de Dakar se caracteriza como a mais desenvolvida

economicamente, por concentrar a maioria das atividades econômicas do país,

sendo estas principalmente atividades do setor terciário. Essa região abriga a capital

Dakar que historicamente sempre ocupou uma posição de destaque dentro do

grupo de países francófonos no oeste do continente africano.

Dados demográficos obtidos do relatório da ANSD2 (2021) demonstram que a

população do Senegal, em 2020, foi estimada em 16.705.608 habitantes, dos quais

3.835.019 vivem na capital Dakar, o que a torna a cidade mais populosa do país. A

população da capital é bem diversificada, sendo composta por senegaleses de

todas as regiões do país, bem como por estrangeiros de diversas nacionalidades,

logo essas características fazem de Dakar uma metrópole diversificada, com

dimensão multicultural.

2 ANSD sigla em francês de: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie.
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Essa concentração da população do país, em uma única cidade, é reveladora

de outra característica demográfica do Senegal, que é a concentração das

populações em regiões específicas, devido a fatores naturais, econômicos e sociais.

Nesse sentido, Dumont e Kanté (2009, p. 109) discorrem sobre a densidade

populacional:

Déjà, en 1960, la population du Sénégal est inégalement répartie, la
façade atlantique étant plus peuplée. Depuis l’indépendance, cette
inégalité demeure et les régions septentrionale et orientale du pays
continuent de se singulariser par la faiblesse de leur densité qui ne
dépasse guère les 16 habitants/km².3

A população senegalesa na sua maioria é composta por jovens, o que

representa mais de 50% da população total. De acordo com os dados da ANSD

(2021), a idade média da população senegalesa é de 19 anos. Outro dado sobre a

população é que essa cresceu, de 1960 a 2006, 246% e especificamente no ano de

2009 o crescimento foi de 2,9% (DUMONT, 2009.)

Esse crescimento vertiginoso se deve em parte a redução da taxa de

mortalidade e aumento da taxa de natalidade durante as últimas décadas, o que

pode ser expresso pela taxa de natalidade projetada, em 2021, de 36,6‰ e a taxa

de mortalidade de 6,8‰ (ANSD, 2021).

A população senegalesa é multiétnica, ou seja, ela é composta por diversos

grupos étnicos, onde cada grupo de certa maneira possui suas características

próprias como a língua, vestimenta, gastronomia, dentre outros. Essas

multiplicidades socioculturais fazem do Senegal um país diversificado culturalmente

e religiosamente. Nessa composição étnica, pode-se observar que cada grupo

desenvolve um papel específico, no que diz respeito às relações interétnicas e na

vida cotidiana de maneira geral. Dentro dos principais grupos, pode-se citar: Diola,

Serere, Wolof, Toucouleur, Peul, Manding, Lebou.

Pontua-se que, apesar dessa característica multiétnica, a sociedade

senegalesa apresenta harmonia entre os grupos étnicos, com convivência pacífica,

3 “Já em 1960, a população do Senegal estava distribuída de forma desigual, sendo a costa atlântica
mais povoada. Desde a independência, esta desigualdade manteve-se e as regiões Norte e Leste do
país continuam a destacar-se pela baixa densidade, que dificilmente ultrapassa os 16 hab./km².”
(Tradução nossa)
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cordial e de irmandade, independentemente das diferenças culturais e ou religiosas.

Essa característica influencia diretamente na estabilidade do país em âmbito tanto

político quanto social. Ressalta-se que o Senegal, dentro da região subsaariana,

certamente é um dos países mais estável.

Outra característica dessa diversidade étnica senegalesa é a multiplicidade

linguística, ou seja, a presença de várias línguas convivendo no mesmo espaço,

cada uma servindo de meio de expressão cultural do próprio grupo. Não se pode

afirmar a quantidade exata de línguas existentes no país, devido à diversidade e

dificuldade de se obter dados convergentes sobre o assunto. Destaca-se que

existem diversas publicações que trazem dados quanto a quantidade de línguas

faladas no Senegal, no entanto apresentam dados divergentes. Porém, o que se

pode constatar é que esse número é grande, principalmente, quando se considera a

extensão territorial do país que é de 192.530 km². (BANCO MUNDIAL, 2021).

No entanto, segundo Cissé (2016, p. 101):

Les descriptions les mieux reconnues parlent d’une vingtaine de
groupes linguistiques éclatés dans une vingtaine, voire une trentaine
d’ethnies. Face à de telles difficultés, les chercheurs s’accordent
généralement sur une vingtaine de langues et de groupes
ethnolinguistiques présents sur le territoire sénégalais.4

Em tal afirmação, Cissé apresenta a ideia de um consenso existente entre

diversos pesquisadores que concordam que no mínimo se tenha 20 grupos

linguísticos espalhados no território nacional. Ressalta-se que o francês é a língua

oficial, sendo utilizada nas instituições do país nas atividades administrativas, por

imposição da França quando o país estava ainda na condição de colônia francesa.

Entretanto, aproximadamente, 80% da população senegalesa utiliza Wolof,

como primeira ou segunda língua (CISSÉ, 2016). Dessa forma, pode-se afirmar que

essa é a principal língua para a comunicação da população e está presente em

quase todas as regiões do território nacional. É importante salientar também que o

povo Wolof, proporcionalmente, representa o maior grupo étnico do país.

4 “As descrições mais conhecidas falam de cerca de vinte grupos linguísticos divididos em vinte ou
até trinta etnias. Diante de tais dificuldades, os pesquisadores geralmente concordam com cerca de
vinte línguas e grupos etnolinguísticos presentes em território senegalês.” (Tradução nossa).
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4.2 Senegal colônia e pós-colonial

Quando analisamos a história das mudanças econômicas, políticas e sociais

do Senegal, principalmente depois que o país se transforma em república, podemos

fazê-lo tendo como principal referência a chegada dos europeus no continente. A

história do continente africano com a chegada dos colonizadores toma novos rumos,

o que engendra transformações efetivas nas estruturas sociais, econômicas,

políticas e espaciais (territoriais).

Desde o Século XV diversas potências europeias como o Portugal, a França,

os Países Baixos, a Inglaterra, manifestavam um grande interesse pela região oeste

africana, por dar acesso direto ao oceano Atlântico e ser porta de comunicação com

resto do mundo, principalmente num período em que o transporte intercontinental se

fazia por via marítimo.

Os séculos XVII e XVIII foram marcados por uma intensificação do tráfico de

escravos no continente africano. As populações do interior do continente eram

capturadas, transformadas em escravos e mandados para a América. A costa do

continente sempre serviu de ponto de conexão entre a África e a América, visto que

são separadas pelo oceano Atlântico.

Segundo o autor Jordi Tomàs (2008, p. 146), a ilha de Gorée que se localiza

na costa de Dakar a alguns km da capital, representa um bom exemplo, pois serviu

por muitos anos como casa de escravos capturados no interior do continente. Os

escravos eram concentrados na ilha o que impossibilitava qualquer tentativa de fuga

e, a partir dali, eram encaminhados para América através da porta conhecida como

“La porte sans retour”. Hoje a ilha de Gorée é considerada como patrimônio histórico

e cultural mundial da UNESCO.

De acordo com Carmen, Serafin e Farah (2010), a ocupação pelas potências

europeias, do continente africano, foi feita de maneira rápida e oficializada pela

“repartição” territorial entre essas grandes nações europeias durante a conferência

de Berlim que ocorreu entre 1884 e 1885.

Clélia Coret (2000) caracterizou a conferência de Berlim como um encontro

diplomático que possibilitou a definição das diretrizes e regras norteadoras para as
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futuras aquisições territoriais no continente africano.

Assim, compreende-se que a conferência de Berlim foi realizada

exclusivamente para se discutir questões relacionadas à ocupação e dominação de

novos territórios no continente, facilitando a repartição e ao mesmo tempo evitando

possíveis conflitos que poderiam surgir entre os países colonizadores.

Pode-se dizer que a configuração dos limites territoriais, dos países

africanos, que se tem hoje é resultante desse processo de divisão, sempre priorizou

os interesses e necessidades dos “Invasores”, deixando-se de levar em

consideração toda história política, econômica e social que já existia.

Ressalta-se que essa dominação europeia não se deu de um dia para o

outro, foi um processo longo que passou por diversas fases e que se apresentou

resistência forte em quase todo continente. Os europeus tiveram que travar batalhas

sangrentas e difíceis para chegar ao objetivo final, o que se concretizou no início do

século XX.

Portanto, segundo Clélia Coret (2000, p. 64):

Au début du xxe siècle, l’Afrique a presque entièrement été partagée
entre les Européens. Seule l'Ethiopie va conserver son
indépendance (en dehors de la période d’occupation italienne entre
1935 et 1941), ainsi que le Libéria et, dans une certaine mesure mais
avec son histoire particulière, l’Afrique du Sud qui accède à
l’autonomie en 1910. Le reste du continent est alors colonisé selon
des modalités qui varient.5

Ao final desse processo de repartição, o controle do território Senegalês ficou

sob a autoridade da França, que além do Senegal acabou dominando a maioria dos

países da África do oeste (Subsahariana) e países da África do Norte (países

árabes).

Assim sendo, o Senegal ficou sob a dominação dos franceses durante muito

tempo, período conhecido como a colonização, iniciando-se no princípio do século

5 “No início do século XX, a África estava quase totalmente dividida entre os europeus. Apenas a
Etiópia manterá sua independência (exceto o período de ocupação italiana entre 1935 e 1941), bem
como a Libéria e, em certa medida, mas com sua história particular, a África do Sul que conseguiu a
sua autonomia em 1910. O resto do continente é então colonizado de acordo com modalidades que
variam.” (Tradução nossa)
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XIX e terminando somente na segunda metade do século XX, com a conquista da

independência.

Devido a sua posição geográfica privilegiada, o Senegal desde o princípio

cumpriu um papel fundamental nas relações mercantis (Trocas) entre os continentes

africano, americano e europeu.

O processo de descolonização dos países africanos foi se dando de diversas

maneiras, ao longo de vários anos, obedecendo às realidades locais de cada país,

mas também dependendo bastante da influência e postura dos países

colonizadores. Ao comparar a postura da França com a da Inglaterra, quanto ao

processo de desvinculação das colônias e facilitar a independência, pode-se

perceber que a França apresentou um processo mais difícil. Ressalta-se também

que ainda é um dos países da Europa que mantêm mais relações de dependência e

exploração com a África, principalmente, com a África Ocidental Francesa (AOF)

O Senegal sob dominação francesa passou por importantes lutas políticas,

intelectuais, sociais e religiosas, durante décadas, para conseguir se “livrar”,

supostamente, da dominação francesa. A independência representa a concretização

da luta histórica que se dava em diversas frentes.

O 20 de junho de 1960 a Federação de Mali, criada em 1959 reunindo o

Senegal e o Sudão, chegou à independência através do acordo assinado com a

França no dia 04 de abril de 1960 em Paris, colocando fim à dominação francesa no

território. Assim, o dia 04 de abril é usado para celebrar a independência do

Senegal. Posteriormente, o Senegal vai se retirar definitivamente da federação de

Mali, devido a divergências de políticas em relação à França entre os 2 países

membros.

Em 1960, o Senegal adota a sua primeira constituição do tipo parlamentar,

sendo Mamadou eleito primeiro-ministro e Leopold Sedar Senghor como presidente.

Entretanto, após poucos anos, Senegal adotou uma nova constituição em

1962, prevendo um novo regime político: o presidencialismo e eliminando o posto de

primeiro-ministro. Para poder realizar essas mudanças na organização do Estado, o
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presidente Senghor acusou o primeiro-ministro Mamadou de traição nacional, numa

tentativa de golpe.

No regime do presidente Senghor, que durou de 1960 até 1980, a evolução

econômica do país passou por etapas distintas, sendo influenciada tanto por fatores

internos, quanto por fatores externos.

Nas duas primeiras décadas, logo após a independência, com a retirada da

França das colônias da África do oeste, surgiram mudanças estruturais na economia

senegalesa. Tais mudanças foram provocadas, principalmente, pela aceitação, por

parte dos líderes africanos, de exigências feitas pela metrópole nas negociações e

que resultaram na independência das colônias.

Segundo Carmen, Serafin e Farah (2010), pode-se citar como principais

exigência a manutenção do Franco CFA como a moeda comum para todos os

países da AOF (África Ocidental Francesa) e do reconhecimento do direito de veto

da França na gestão do banco central subregional.

Durante a primeira década pós independência, de acordo com os autores, o

crescimento econômico do Senegal foi bem moderado, sendo de cerca de 2,28%,

resultado que ficou abaixo do obtido na média regional. A economia do Senegal era

baseada principalmente na exportação de matérias-primas e de uma atividade

agrícola ainda pouco eficiente, quando comparado com outros países que possuíam

um desenvolvimento científico e tecnológico mais avançado.

Na mesma década de 1970, buscando mudar a situação econômica do país,

foi instaurado o programa de desenvolvimento 1977-1981 que previa um

crescimento anual de 5,8 % do Produto Interno Bruto (PIB).

Do ponto de vista macro, o programa era pautado na substituição das

importações que até então eram majoritariamente dominadas por matérias-primas.

Em 1974 foi criado a zona franca de Dakar, com o objetivo de atrair investimento

externos e propiciar maior abertura para o mercado nacional e, consequentemente,

aumentar a produção industrial no país” (CARMEN; SERAFIN; FARAH, 2010, p. 7).
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O início da década de 1980 foi marcado por uma deterioração ainda maior do

preço das matérias-primas no cenário internacional, o que afetou diretamente

alguns produtos exportados pelo Senegal. Além disso, as instituições financeiras

francesas e inglesas impuseram planos de ajustes que de certa maneira

aumentavam o custo de produção dos agricultores senegaleses, devido à retirada

dos subsídios agrícolas.

No dia 31 de dezembro de 1980 a história política do Senegal abre uma nova

página, com a desistência do presidente Léopold Sedar Senghor da presidência da

república depois de ganhar as eleições de 1978, colocando como seu sucessor o

Presidente Abdou Diouf, o então primeiro-ministro.

Desse modo, com essa mudança na presidência da república se inicia uma

nova etapa na vida política e econômica do país, pois mesmo se o antecessor e seu

sucessor possuíssem as mesmas origens partidárias, os dois apresentavam

diferenças na escolha dos caminhos a percorrer na condução do destino do país de

maneira geral.

Por isso, na subseção a seguir buscar-se de maneira breve apresentar as

principais questões, de ordem econômica, política e social, que marcaram a gestão

do presidente Diouf e seus desdobramentos internos e externos.

4.3 Senegal do Presidente Abdou Diouf até a alternância de 2000

O Partido socialista (PS), sob o comando de Senghor Diouf, dirigiu o país por

40 anos seguidos, ou seja, das independências até o ano 2000, ano de alternância

no poder com a eleição do então chefe da oposição do Abdoulaye Wade.

Durante os 40 anos que o Partido Socialista (PS) ficou no poder o Senegal

não conseguiu de fato propulsionar a sua economia da forma que deveria e,

consequentemente, não obteve resultados expressivos no combate aos problemas

estruturais como: a pobreza, a deficiência na saúde pública, a deficiência do sistema

educativo e principalmente o emprego dos jovens.

Na primeira década do governo Diouf (1980-1990), não se conseguiu

estabelecer no Senegal mudanças estruturais efetivas nas políticas econômicas , no
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sentido de proporcionar uma transformação e um redirecionamento dos acordos

políticos e econômicos.

O governo não buscou adquirir uma autonomia em relação à França, o que

representaria uma independência de fato, com a possibilidade de se defender os

interesses nacionais em primeiro lugar e poder, quando fosse necessário,

estabelecer novas parcerias com outras nações e ou regiões no mundo inteiro.

Mesmo sendo países supostamente independentes, todas as nações que fazem

parte do Bloco AOF (África Ocidental Francesa) mantêm essa relação de

dependência e submissão em relação à França, herança colonial.

Assim, segundo Mbuyi Kabunda Badi (2012) a França, o “último Policial

Branco", é um dos raros, senão o único país europeu que mantém uma relação de

dependência e de exploração direta e intensiva com suas antigas colônias. A França

não se vê em condições de abdicar das suas pretensões no continente africano,

pois esse último serve de base e de celeiro para manutenção da vitalidade da

economia francesa e, com isso, manter o país como uma das grandes potências

mundiais.

É evidente que com o passar do tempo os alicerces que sustentam essa

dominação precisam se reestruturar e se adaptar diante de novas condições no

cenário nacional e/ou mundial. Por isso, não há limite na interferência direta ou

indireta da França, podendo se manifestar mediante várias ações em diversos

setores.

Assim, de acordo com o autor Mbuyi Kabunda Badi (2012, p. 90):

No cabe la menor duda de que África es para Francia lo que
Latinoamérica es para Estados Unidos. Ello viene ilustrado por su
omnipresencia en los países africanos mediante actuaciones que
van desde la diplomacia paralela o las prácticas poco ortodoxas,
pasando por la ayuda pública al desarrollo (APD), hasta las
intervenciones militares directas a favor o en contra de los gobiernos
establecidos.6

6 “Não há a menor dúvida de que a África está para a França o que a América Latina está para os
Estados Unidos. Isso é ilustrado por sua onipresença nos países africanos por meio de ações que
vão desde a diplomacia paralela ou práticas heterodoxas, passando pela assistência pública ao
desenvolvimento (APD), até intervenções militares diretas a favor ou contra governos estabelecidos.”
(Tradução nossa)
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O Senegal sob o regime do presidente Abdou Diouf (PS) enfrentou muitas

dificuldades, de ordem econômica, que afetaram consideravelmente as estruturas

sociais do país.

Para compreender a crise econômica vivida pelo Senegal na década de 1980

e nas décadas seguintes, é necessário levar em consideração alguns fenômenos

que ocorreram no final da década de 1960 e início da década de 1970. São

fenômenos que direta ou indiretamente ocasionaram, na economia senegalesa,

mudanças reais, não muito positivas que colocaram o país numa situação difícil no

âmbito econômico e social.

De acordo com Aly Amady Dieng (1996), esses principais fenômenos são: a

desaceleração do crescimento agrícola, devido principalmente à crise da produção

de amendoim, o crescimento das importações, o bloqueio da indústria de

substituição das importações, o crescimento considerável da dívida pública e ao

mesmo tempo o aumento dos gastos do Estado.

Em 1980, um dos primeiros atos realizados pelo Governo de Diouf, na

perspectiva de buscar uma solução para sanear as dificuldades econômicas do

país, foi a implementação de um programa de ajuste estrutural, no plano econômico

e financeiro, no período de 1980 a 1992.

É importante lembrar que as instituições internacionais como o Banco

Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), ou seja, instituições de

Bretton Woods, tiveram as suas contribuições na elaboração e implementação do

plano de ajuste. Se por um lado elas trouxeram uma ajuda financeira através de

doações e/ou empréstimos, de outro elas impuseram medidas que talvez

aumentassem somente a dependência do país.

Assim, para Aly Amady Dieng (1996, p. 50) :

Les institutions de Bretton Woods ont poussé le gouvernement du
Sénégal à mettre en œuvre une nouvelle politique agricole et
industrielle, a procéder à un assainissement du système financier et
à pratiquer une politique de privatisation. 7

7 As instituições de Bretton Woods obrigaram o governo do Senegal a implementar uma nova política
agrícola e industrial, a reformar o sistema financeiro e a praticar uma política de privatização.”
(Tradução nossa)
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De maneira geral, o plano de ajuste econômico e financeiro não apresentou

resultados concretos que conseguissem solucionar de maneira efetiva os problemas

da crise econômica e social vigente no país. No longo prazo, o plano acabou

encontrando muitas barreiras estruturais para poder se consolidar como um modelo

de desenvolvimento eficiente.

Entretanto, entre 1987 e 1988 aplicando alguns métodos definidos pelo

plano, o Estado conseguiu reduzir o seu déficit orçamentário a 2%, que entre 1982 e

1983 estava em 8% (DIENG, 1996, p. 50). Outro ponto que vale destacar é a

questão da expansão do crédito na segunda metade da década de 1980 e início da

década de 1990, principalmente no mundo rural. A isso se soma uma redução

considerável da taxa de inflação que beirava 0% entre 1987 e 1988.

Esses números positivos não representam necessariamente uma

estabilidade econômica e financeira a longo prazo, decorrem mais de uma situação

favorável no mercado internacional com a estabilização e redução do preço do

petróleo e de redução do preço de alguns produtos importados que abastecem o

mercado interno.

Ressalta-se que o Estado procurou estabelecer novas políticas agrícolas de

subsídio e de parcerias, principalmente com as estatais. No entanto, tais políticas

não provocaram mudanças significativas na produtividade da terra e ou do

trabalhador. Essa falta se coloca como um problema para o país, visto que a

modernização do campo é fundamental, principalmente quando se fala de uma

economia cada vez mais globalizada e dependente do domínio das novas

tecnologias.

Um dos eventos mais marcantes da era do Presidente Diouf na presidência

do Senegal foi sem sombra de dúvidas a desvalorização do Franco CFA, moeda sob

a tutela da França.

Salienta-se que a zona do Franco foi criada no final da década de 1930, a fim

de garantir uma estabilidade financeira para seus 14 membros (reagrupando países

da África do Oeste, países da África central e os Comores), todos colônias sob

domínio da França. Na África do Oeste temos a UMOA (União Monetária Oeste
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Africana) que reúne: Benin, Burkina Fasso, Costa do Marfim, Guiné Bissau, Mali,

Níger, Togo e Senegal.

Como já foi abordado anteriormente, já nos finais dos anos 1980 a zona do

Franco CFA enfrentava dificuldades de ordem econômica relacionadas à flutuação

dos preços mundiais e a especulação sobre o franco, provocando uma fuga de

capitais estrangeiros. Assim, a partir da década de 1980, iniciou-se uma disputa em

torno de uma possível desvalorização do Franco CFA (DOGHRI SEHL, 1996-1997),

para superar as dificuldades econômicas, aumentando consideravelmente os níveis

de crescimento do país.

Segundo Doghri Sehl (1996-1997, p. 15):

La compétitivité extérieure de la zone s'est affaiblie en raison de la
politique de franc fort suivie par la France. Cette politique monétaire
a provoqué une appréciation du franc français (et par ricochet le
FRANC CFA) contre les devises des principaux partenaires
extérieurs de la zone franc. Les quelques produits exportés pour leur
avantage comparatif ont ainsi vu leur compétitivité baisser, d'autant
plus que les pays voisins de la zone franc pratiquent des taux de
change flottants.8

Como nos informam Carmen, Serafina e Farah (2010), entre os anos de 1990

e 1994, a economia do Senegal estava caminhando a passos bem curtos, tendo um

decréscimo em seu PIB que chegou a 18% no final de 1994. O que de certa forma

aprofunda as questões sociais, principalmente no que se refere aos níveis de

pobreza no país. Em 1996, os níveis de pobreza no Senegal chegaram a 68%.

A desvalorização do Franco CFA, que foi postergada por diversas vezes,

ocorreu finalmente em 12 de janeiro de 1994. A moeda perde 50% do seu valor. As

autoridades dos países que possuem o Franco como moeda, se viram sendo

obrigados (sob pressão da França e de Instituições internacionais) a concordar com

essa redução do valor da moeda no sentido de apresentar mudanças na economia

de maneira geral e no comércio exterior de modo mais específico.

8 A competitividade externa da zona enfraqueceu devido à forte política do franco seguida pela
França. Essa política monetária provocou uma apreciação do franco francês (e, por extensão, do
FRANCO CFA) em relação às moedas dos principais parceiros externos da zona do franco. Os
poucos produtos exportados, devido a sua vantagem comparativa, viram a sua competitividade
diminuir, ainda mais que os países vizinhos da zona do franco praticam taxas de câmbio flutuantes.”
(Tradução nossa)
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Supostamente a desvalorização do Franco CFA permitiria melhorar as

condições de vida das populações, com a redução do desemprego dos jovens, a

reestruturação das finanças, o aumento das exportações e redução das importações

e melhorar a competitividade no mercado internacional.

De acordo com Doghri Sehi (1996-1997), nos primeiros anos subsequentes à

desvalorização do Franco CFA, o que se percebeu foi uma melhoria relativamente

considerável dos indicadores econômicos dos países da zona da AOF (África

Ocidental Francesa). Para o autor, a desvalorização conseguiu produzir efeitos

positivos que anos de ajuste estrutural não conseguiram.

La dévaluation du franc CFA a amélioré, parfois très sensiblement, la
compétitivité des producteurs de la zone franc, ce que des années
de politique d'ajustement structurel n'avaient réussi à faire. Ces
premiers résultats sont nets dans le domaine de l´agriculture et
ouvrent la voie à une forte relance des productions, qu'elles soient
destinées au marché africain ou au marché mondial. Cette
augmentation ne suffira cependant pas à placer les économies
africaines de la zone franc sur la voie d'un développement durable
sans une croissance encore plus rapide des productions
industrielles. (DOGHRI SEHI, 1996-1997, p. 20).9

Assim sendo, a economia do país mostrou melhores condições nos anos

seguintes a desvalorização do Franco CFA e a implementação de políticas de

ajustes, entre 1995 e 1999 o Senegal viu a sua taxa de crescimento anual chegar

perto dos 6% (CARMEN; SERAFINA; FARAH, 2010). Lembrando que essa taxa

naquele período estava acima da taxa que foi registrada na escala mundial.

Do ponto de vista político, o Senegal no final da década de 1990 estava

vivendo um clima de mudança. Um projeto de alternância no poder que estava

sendo construído durante décadas e estava mais perto de ser idealizado. Claro que

a situação econômica e social no país durante os 40 anos do Regime do Partido

Socialista, fizeram com que a população aspirasse a uma nova visão e forma de

governar.

9 A desvalorização do franco CFA melhorou, por vezes de forma muito significativa, a competitividade
dos produtores da zona do franco, o que anos de política de ajustamento estrutural não conseguiram
fazer. Esses primeiros resultados são claros no domínio da agricultura e abrem caminho para uma
forte retoma da produção, quer seja destinada ao mercado africano, quer ao mercado mundial. No
entanto, esse aumento não será suficiente para colocar as economias africanas da zona do franco no
caminho do desenvolvimento sustentável sem um crescimento ainda mais rápido da produção
industrial.” (Tradução nossa)

57



O principal oponente do Presidente Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, que é o

fundador do Partido Democratico Senegalês (PDS) construiu desde as

independências, um projeto que buscava levar seu partido ao poder. O PDS que é

um partido com ideais liberais democráticos, encontrava, dentro daquelas

circunstâncias que o país vivia, as condições propícias para se apresentar com um

projeto de alternância, de mudanças e transformações principalmente no que diz

respeito às questões econômicas e sociais.

Depois de dirigir por 40 anos o Senegal, o Partido Socialista (PS) perdeu as

eleições presidenciais de 2000 e Abdoulaye Wade do PDS foi eleito o terceiro

presidente da república do Senegal.

A alternância no poder, constitui para a história senegalesa, um momento

marcante e traz uma nova forma de governar, redefine as relações internacionais do

Senegal que são repensadas e reformuladas. As políticas públicas tanto

econômicas quanto sociais vão conhecer transformações estruturais durante o

regime do “SOPI”, que é a primeira parte da seção seguinte.
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5. O SENEGAL E AS DUAS ALTERNÂNCIAS DO ANOS DE 2000 E 2012

O ano 2000 constitui um marco histórico na memória da política da república

do Senegal. Desde a independência, é a primeira vez que o país assiste a

alternância democrática no poder executivo. O ‘reinado’ do Partido Socialista no

poder, que perdurou quatro décadas, acabou com a eleição de Abdoulaye Wade

como presidente da república. Ressalta-se que o presidente Wade teve dois

mandatos consecutivos como chefe da nação, o que o permitiu colocar em prática

alguns de seus projetos julgados essenciais à transformação econômica e social

efetiva do país.

Depois de mais de uma década sob o regime do PDS, o Senegal assistiria

em 2012 a sua segunda alternância democrática, com a chegada ao poder de

Macky Sall, o quarto presidente eleito, na história do país. Tanto no governo de

Wade, quanto no governo de Sall, ocorreram transformações e mudanças de

paradigmas na vida política, econômica e social no Senegal, no sentido de colocar

em prática um novo programa de governo.

Dessa maneira, nesta seção busca-se fazer uma leitura analítica e expositiva,

tendo como plano de fundo a sociedade senegalesa, evidenciando as questões

econômicas e políticas (nacionais e internacionais) que foram relevantes na gestão

de cada um desses dois governos.

Reforça-se a ideia de que esta seção não se caracteriza como um trabalho

comparativo entres os dois modelos de governo, mas sim de uma tentativa de

exposição dos ideais e métodos adaptados na duração do mandato de cada um,

bem como apresentar as transformações que eles provocaram nos diversos setores

da sociedade como: economia, assistência social e saúde, educação, diplomacia

(políticas internacionais), segurança, dentre outros.
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5.1 O Senegal sob o regime do “SOPI”

Abdou Diouf governou o país por duas décadas (1981 a 2000), nesse

interim, propôs e implementou política de abertura para o sistema multipartidário,

bem como medidas que propunham progressiva liberalização e descentralização da

economia. Na sua política externa uma das suas prioridades foi “levar a voz do

Senegal” ao mundo, além do que definir postura de luta para formar uma maior

unidade africana. Essas políticas garantiram ao presidente Diouf a possibilidade de

assumir funções de presidente da Organização para a Unidade Africana (OUA), nos

anos de 1985,1986 e 1992, e da Comunidade Econômicas dos Estados da África

Ocidental (CEDEAO), de 1991 a 1992. (PRÉSIDENCE SÉNÉGALAISE, 2021)

No final da década de 1990, o governo do presidente Diouf, depois de 40

anos do partido socialista (PS) no poder, apresentava desgaste devido às

dificuldades econômicas e sociais, o que pode ser exemplificado pela elevada taxa

de desemprego, principalmente entre as faixas etárias dos mais jovens. (DIENG,

2015)

Nesse contexto, o principal oponente do poder e chefe da oposição

Abdoulaye Wade líder do Partido Democrático Senegalês (PDS), que utilizava como

slogan a palavra “SOPI” que significa mudança na língua de wolof, ou seja, se

apresentava como uma alternativa e uma mudança radical entre o velho e o novo.

Essa proposta se apresenta para aqueles que primeiramente demandam um país

mais justo socialmente e com condições mais dignas de vida e de trabalho.

(HARVARD, 2004)

Dessa forma, após anos de oposição e luta pelo poder, o PDS chegou à

presidência nas eleições presidenciais de março de 2000, com o presidente

Abdoulaye Wade. Foi considerada uma conquista efetiva da democracia senegalesa

e expressa ao mundo a solidez e maturidade da democracia. Esse processo pode

ser exemplificado com a felicitação do atual presidente Abdou Diouf ao seu

adversário pela vitória, promovendo uma pacífica alternância o que foi elogiada no

continente Africano. Nesse sentido, Tarik Dahou e Vincent Foucher (2004, p. 6)

indicam que:
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Cette alternance politique, survenue au moment où la Côte d’Ivoire
subissait le premier coup d’État de son histoire, a revivifié une lecture
idéaliste et linéaire de la vie politique du Sénégal, confirmant l’idée si
souvent formulée d’une exceptionnalité sénégalaise.10

Uma das primeiras ações do governo Wade foi a implementação de uma

nova constituição, em 2001, dentre as mudanças reduziu o mandato presidencial de

7 para 5 anos. A câmara dos deputados, em que o Partido Socialista tinha o maior

número de deputados, foi dissolvida em 5 de fevereiro de 2001. Assim, fez-se a

organização de novas eleições legislativas antecipadas no país e visando cumprir a

promessa de defender a democracia senegalesa e o multipartidarismo, sendo que

25 grupos políticos foram autorizados a participar das eleições. (UNIÃO

INTERPARLAMENTAR, 2001)

É nesse contexto que se forma o partido ecológico (Les Verts) que também

participa do processo eleitoral. Naturalmente, com a onda do SOPI que prevalecia

no país desde a eleição presidencial, há a vitória dessa coalizão ao conquistar a

maioria das cadeiras do parlamento senegalês. Essa vitória garante ao governo

Wade condição de colocar em prática algumas promessas de campanha, no sentido

de dar uma resposta positiva para a sociedade em resposta às demandas de seu

eleitorado (RADDHO, 2001)

Em âmbito internacional, destaca-se que o presidente Wade é um líder

político africano, integrante do grupo de defensores da união das nações africanas,

reafirmando o seu posicionamento político-ideológico para o Pan Africanismo. Wade

sempre defendeu e pregou a necessidade de os países africanos se unirem, a fim

de criar um espaço comum, com melhores índices econômicos e, principalmente,

reforçar o sentimento panafricanista para resistir às ondas imperialistas dos países

centrais, em específico da Europa. (DE JONG; FOUCHER, 2010)

Os autores destacam que no plano econômico, o presidente Wade sempre se

autoproclamou como um defensor do liberalismo econômico, realizando

efetivamente a abertura do mercado nacional. Somado a isso, propôs a instauração

10 “Esta mudança política, que ocorreu ao mesmo tempo em que a Costa do Marfim estava passando
pelo primeiro golpe de Estado de sua história, reavivou uma leitura idealista e linear da vida política
senegalesa, confirmando a ideia tantas vezes formulada de um excepcionalismo senegalês.”
(Tradução nossa)
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de políticas públicas que procuram atrair e facilitar o ingresso de capitais

estrangeiros no país.

Com isso, a partir do ano 2000, pode-se afirmar que o Senegal readaptou e

redirecionou as suas políticas internacionais, o que propicia alguns

questionamentos. Essas políticas provocaram uma ruptura total frente ao modelo

solidificado durante todos os governos do partido socialista (PS)? Quais são os

traços mais evidentes da nova diplomacia senegalesa?

O presidente Abdoulaye Wade como panafricanista, em seu governo, prima

por romper com a lógica de o país priorizar em suas relações políticas e econômicas

a relação norte-sul que estavam sustentadas em acordos multilaterais e bilaterais de

cooperação com países da União Europeia, com destaque à França. O Governo

optou pela busca de novos parceiros políticos e comerciais, dentro e fora do

continente africano, dando prioridade às relações sul-sul.

Esse avanço de superação do discurso para a atuação em prol das relações

Sul-Sul, se exemplifica como um dos promotores para a criação da Nova Parceria

para o Desenvolvimento (NEPAD), ao lado de países como África do Sul e Nigéria.

O NEPAD, de acordo com o autor Alioune Sall (2013, p. 15), é caracterizado como:

Ce nouveau plan cherche à réhabiliter l'idée d’un partenariat fondé
sur des échanges économiques. Il part du principe que les
approches d’ « assistance » ou d’ « aide » ont montré leurs limites,
que le continent africain n’est pas intrinsèquement pauvre mais riche,
et qu’il a tout à gagner d’échanges économiques fondés sur un
certain équilibre11

Assim, a NEPAD deve ser compreendida como meio de cooperação

econômica baseada em trocas comerciais e como forma de romper com o

endividamento público e a relação “assistencialista” e de exploração promovida por

países desenvolvidos, garantido a oportunidade de obter um desenvolvimento mais

completo. (SALL, 2013) Dentro dessa lógica, o governo Wade intensificou as suas

relações com China, Irã, Marrocos e Dubai, o que não deixou de provocar

inquietação da parte de seus parceiros tradicionais.

11 “Este novo plano busca reabilitar a ideia de uma parceria baseada em trocas econômicas.
Baseia-se no princípio de que as abordagens de "assistência" ou "ajuda" mostraram seus limites, que
o continente africano não é intrinsecamente pobre, mas rico, e que tem tudo a ganhar com as trocas
econômicas baseadas em um certo equilíbrio.” (Tradução nossa)
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Para exemplificar essa mudança, Alioune Sall (2013, p. 16) evidencia que:

D’autres éléments peuvent être relevés dans le même sens : le
Maroc a été choisi comme partenaire stratégique de l’ancienne
compagnie nationale de transport aérien « Air Sénégal International
», une entreprise indienne a été choisie pour la gestion du fret au
port autonome de Dakar – au détriment, a-t-on dit, du groupe
français « Bolloré », puissamment installé en Afrique – , l’alliance
avec la Chine est d’autant plus importante qu’elle produit des effets
immédiatement perceptibles, notamment sur le plan de l’accès aux
biens de consommation pour les particuliers.12

É claro que o redirecionamento das políticas internacionais e as políticas

econômicas nacionais adaptadas pelo regime de Wade repercutem sobre o

dinamismo da economia nacional, ainda mais se considerar o impacto que os

grandes projetos de infraestrutura nos diversos setores da economia.

5.2 Planos de crescimento e estrutura econômica de 2000 a 2012

Os anos que precederam a chegada de Wade no Poder foram marcados por

importantes mudanças estruturais na economia do país, como ressaltado na seção

4. O Presidente Wade adota um governo “neoliberal” desde o princípio, adotando

políticas que promovessem a abertura da economia do país e permitissem um

crescimento sustentado, principalmente com o ingresso de capitais estrangeiros sob

forma de investimentos diretos ou indiretos. (DIAGNE, 2019)

Durante o primeiro mandato do governo de Wade, de 2000 a 2007 o produto

interno bruto (PIB) do Senegal apresentou um crescimento médio em torno de

4,25% ao ano, com destaque para o ano de 2003 quando o crescimento do PIB foi

de 6,7% (Gráfico 01).

12 “Outros elementos podem ser observados no mesmo sentido: Marrocos foi escolhido como
parceiro estratégico da antiga empresa nacional de transporte aéreo "Air Senegal International", uma
empresa indiana foi escolhida para a gestão do frete no porto autônomo de Dakar - em detrimento,
foi dito, do grupo francês "Bolloré", que tem uma forte presença na África -, a aliança com a China é
tanto mais importante quanto produz efeitos imediatamente perceptíveis, particularmente em termos
de acesso a bens de consumo para indivíduos.” (Tradução nossa)
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Gráfico 1. Crescimento do PIB, em porcentagem (%), no Senegal de 2000 a 2012

Fonte: Banco Mundial (2021).

Além disso, há a redução da dívida externa para 18% do PIB em 2007, de

acordo com Alain Faujas (2007). No primeiro mandato também há a queda da

participação do serviço da dívida no PIB, exceto para crescimento observado no ano

de 2004 (Gráfico 02).

Gráfico 2. Evolução da participação do serviço da dívida no PIB, em porcentagem (%), no
Senegal de 2000 a 2012

Nota: O serviço total da dívida é a soma dos reembolsos de principal e juros efetivamente pagos em
moeda, bens ou serviços sobre dívida de longo prazo, juros pagos sobre dívida de curto prazo, e
reembolsos (recompras e encargos) ao FMI. Fonte: Banco Mundial (2021).
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Quanto à inflação, há um controle da inflação em uma média de 2%, no

primeiro mandato, conforme Alain Faujas (2007), e expresso no Gráfico 03.

Gráfico 3. Evolução da inflação (preços ao consumidor) anual em porcentagem (%), no
Senegal, de 2000 a 2012

Fonte: Banco Mundial (2021).

A taxa de desemprego no Senegal, no primeiro mandato do governo Wade,

apresenta estabilidade nos três primeiros anos, para posterior crescimento,

deixando a faixa de 5,5%, aproximadamente, e atingindo 10% em 2006 (Gráfico 04).
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Gráfico 4. Proporção da população ativa total desempregada no Senegal, em porcentagem
(%), de 2000 a 2012

Nota: Estimativa modelada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Fonte: Banco Mundial
(2021).

Observa-se que algumas metas e ações foram estabelecidas pelo governo

na perspectiva de manter o ritmo de crescimento e colocar o país no grupo dos

países emergentes em médio prazo. (FAUJAS, 2007) Assim, projetou-se dedicar a

metade do orçamento à educação e à saúde e, consequentemente, dobrar o

investimento público no período de 6 anos, a fim de atrair mais investimentos

privados por ano se comparando aos governos anteriores.

No entanto, dos dados disponíveis no Banco Mundial, expressos no Gráfico

05, observa-se que a proporção dos gastos com saúde permaneceu na faixa entre

8% a 9 % até 2006 e os gastos com educação apresentaram crescimento efetivo

apenas em 2005, superando a faixa dos 20%.
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Gráfico 5. Participação da Educação e Saúde nos Gastos do Governo-Senegal, em
porcentagem (%) de 2000 a 2012

Fonte: Banco Mundial (2021).

Dentro da perspectiva de promover a aceleração contínua da economia, em

2005 o governo decidiu colocar em marcha uma nova "estratégia de crescimento

acelerado", definindo e privilegiando 5 grupos de atividades econômicas

reconhecidas como promissoras: a) turismo-artes e artesanato-cultura; b)

agroindústria e agroalimentação; c) tecnologias de informação e comunicação; d)

indústria têxtil e do vestuário; e) produtos do mar. (FAUJAS, 2007)

Nesse sentido, grandes projetos foram lançados pelo governo a fim de

propiciar o crescimento econômico e ao mesmo tempo atingir melhores níveis de

desenvolvimento. Tais programas tinham como preocupação a redução da taxa de

desemprego no país, o que não foi alcançado, visto o Gráfico 01, e a diminuição da

taxa de pobreza e de desigualdade social no país que, nesses casos apresentaram

melhora considerável, como expresso na Tabela 01.
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Tabela 1. Índice de Gini e Taxa de pobreza (%), no Senegal, para anos selecionados

Nota: Índice de Gini mede o grau de distribuição da renda entre indivíduos ou famílias dentro de uma
economia, sendo zero a equidade perfeita e 100 iniquidade perfeita. *Dólar 2011 PPP. Fonte: Banco
Mundial (2021).

Observa-se que, como mencionado anteriormente, essas estratégias de

desenvolvimento durável vinham sendo praticadas desde a independência, por meio

de diversos programas e planos, dentre outros há o Programa de Ajuste estrutural

da década de 1990, o Plano de Luta contra a Pobreza (PLP) de 1997.

(REPUBLIQUE DU SENEGAL, 2002)

Les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté13 (DSRP I),

elaborado pelo governo de Wade nos primeiros anos de seu mandato, constituem

um conjunto de estratégias de desenvolvimento, que visavam impulsionar a

economia do país e diminuir a pobreza, por meio de investimento no aprimoramento

dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Os DSRP I foram

implementados entre 2003 e 2005, baseados em 4 eixos: a) “criação de riquezas

mediante fortalecimento dos 3 setores da economia”; b) “aumento da capacidade e

acesso aos serviços sociais”, o que depende da valorização do capital humano, e

“uma boa gestão dos recursos públicos, saneamento básico e proteção ao meio

ambiente”; c) proteção da população mais fragilizada; e d) estabelecimento “política

participativa e descentralizada”. (DIAGNE, 2017, p. 6-7).

Ao término da vigência dos DSRP I, o governo lançou uma segunda versão

do programa: Les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP II),

que representa uma versão prorrogada e melhorada dos DSRPI. No DSRP II, que

se realizou entre 2006 a 2010, foram mantidos os quatro (04) eixos constantes nos

DSRP I, considerados como eixos prioritários para o crescimento acelerado e

sustentado. Contudo, os DSRP II apresentam a ampliação dos objetivos a serem

alcançados: atendimento mais abrangente dos grupos mais vulneráveis; obter

13 Documentos de Estratégia de Redução da Pobreza.
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crescimento do PIB acima dos 7% ao ano. Esses objetivos demandam políticas

econômicas e sociais que tendem a impactar de forma diferenciada os principais

setores da economia senegalesa. (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2006)

Numa análise setorial da economia senegalesa, percebe-se que o país

apresenta uma estrutura econômica semelhante a maioria dos países considerados

subdesenvolvidos, ou seja, de uma economia em que a agricultura apresenta

grande relevância para o PIB, como exposto no Gráfico 06, visto que a participação

de agricultura é acima de 10%, sendo de 17% e 14% do PIB, respectivamente, nos

anos de 2000 e 2012.

Gráfico 6. Participação (%) do valor agregado da agricultura, indústria e serviço, no PIB
senegalês, de 2000 a 2012.

Nota: Em indústria deve-se incluir mineração e pedreiras, indústrias de manufatura (que também é
relatado como um subgrupo separado), construção e fornecimento de eletricidade, gás e água.
Fonte: Banco Mundial (2021).

Por outro lado, se considerar os setores econômicos tradicionais (primário,

secundário e terciário), pode-se apontar a dinâmica do setor terciário para o

Senegal, em específico por causa da alta performance dos subsetores de

telecomunicação e de transportes. (CARMEN; FARAH; SERAFIN, 2010)

Carmen, Farah e Serafin (2010) indicam que esses dois subsetores

acumularam sozinhos uma taxa anual média de crescimento de 11%, entre 2000 e

2008, o que significa um crescimento de 08 pontos percentuais frente aos dados
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dos anos de 1990. Os autores destacam que o subsetor de telecomunicações, por

sua vez, registrava 20% do setor terciário, entre 2005 e 2008, o que representou um

crescimento de 6 pontos percentuais se compararmos com o período de 1970 a

1999.

A explicação do dinamismo do subsetor de telecomunicações está atrelada

ao aumento vertiginoso da demanda por serviços na área de tecnologia da

informação e comunicação (TIC), em particular dos serviços de telefone celular.

No setor de transportes, a partir da década de 1990, evidencia-se a

necessidade de iniciar o processo de modernização, com a implantação de

programas de substituição e modernização das infraestruturas de transporte,

principalmente, por causa do crescimento demográfico registrado na região de

Dakar. Dos investimentos de transporte destacam-se duas grandes obras:

construção do aeroporto internacional de Dias (construção iniciada no governo

Wade e terminada no governo de Macky Sall); e a concessão e construção de

grandes rodovias no país. (JEUNE AFRIQUE, 2011)

A respeito dos dois outros setores econômicos, ou seja, o setor primário e o

setor secundário, pode-se afirmar que esses não tiveram o mesmo desempenho

que o setor terciário, registrando números moderados durante o período do governo

de Wade. Em relação à indústria, nos governos Wade, observa-se um relativo

aumento do seu percentual de participação no PIB, passando do patamar de 17%,

da década de 1970, para 23% em 2005. (ANDS, 2005) No final do ano de 2005, a

produção industrial teve um aumento de 1,3%. Esse crescimento moderado se deve

a um dinamismo efetivo de alguns subsetores, que aproveitaram a conjuntura

nacional e internacional para expandir. Destacam-se os seguintes subsetores:

indústria de alimentos (7,1%), materiais de construção (9,3%), papelão (42,6%),

energia (9,7%) e outras indústrias de transformação (8,1%). (ANDS, 2005)

Se por um lado se observa a performance desses subsetores, deve-se

considerar que as atividades relacionadas às indústrias extrativistas não

acompanharam o ritmo de crescimento, obtendo um desempenho fraco se

considerar o ano 2005. (ANDS, 2005).
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Registra-se que, de 2005 a 2009, as atividades dos subsetores evoluíram de

maneira diferente, onde cada subsetor enfrentou desafios de acordo com as

especificidades das suas atividades.

No ano 2010, no Senegal, a atividade industrial foi marcada por um aumento

de 6,1% na produção, fato atribuível ao crescimento da produção de quase todos os

subsetores. Com isso, o setor secundário aumentou sua participação no PIB devido

ao aumento considerável apresentado nas atividades das indústrias extrativistas,

das indústrias energéticas e das indústrias químicas (ANDS, 2011).

Por fim, no que se refere ao setor primário, se registra uma deterioração

progressiva de seu nível de participação no PIB que, para efeito de comparação,

considera-se período de 1975-1978 onde o setor representava 26% do PIB e o

período de 2005-2008 atingiu o patamar de 16%, indicativo do crescimento da

produção dos outros dois setores e, portanto, de possível melhora no nível de

desenvolvimento econômico.

Apesar dessas considerações, é importante ressaltar que o Senegal neste

período além de apresentar o crescimento de determinadas atividades econômicas,

também apresenta vantagem comparativa relativa, para diversos produtos como

exposto na Figura 3.
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Figura 3. Vantagem comparativa relativa do Senegal para anos selecionados de 2000 a
2012.

Fonte: UNCTAD (2022).

Observa-se o aumento da diversidade dos produtos que apresentam

vantagem comparativa relativa, com destaque para o adubo bruto (índice 112,314)

ano de 2000, crustáceos, moluscos e invertebrados aquáticos (índice 47,8) em

2003, elementos químicos inorgânicos, óxidos e sais de halogênio (índice 64,6) em

2005, e cal, cimento tecido construção de esteira (índice 51,3) em 2010. Ressalta-se

que no ano de 2005 o ouro não monetário aparece como produto de vantagem

comparativa relativa, ainda com um índice baixo de 1,1, mas em 2010 esse produto

passa a apresentar o índice de 6,3.

14 Um país tem vantagem comparativa revelada para um determinado produto (o índice RCA > 1),
quando “infere-se ser um produtor e exportador competitivo desse produto em relação a um país que
produz e exporta esse bem na média mundial ou abaixo dela. Um país com vantagem comparativa
revelada no produto i é considerado como tendo força exportadora desse produto. Quanto maior o
valor da RCA de um país para o produto i, maior a força de exportação do produto i.” (UNCTAD,
2022).

72



Na próxima subseção é apresentado os dados econômicos e políticos para a

gestão Macky Sall.

5.3 Segunda alternância: governo do presidente Macky Sall

O presidente Macky Sall foi eleito nas eleições de 2012, como quarto

presidente da república do Senegal. Filiou-se ao Partido Democrático Senegalês

(PDS) no final dos anos 1980. Foi prefeito de sua cidade de origem, Fatick, de 2009

a 2012, e também chegou a ser presidente da Assembleia Nacional. (PRÉSIDENCE

SÉNÉGALAISE, 2021) Ele se tornou uma figura muito importante na eleição de

Wade nas eleições de 2000 quando atuou fortemente na campanha do “SOPI”.

Com a chegada de Abdoulaye Wade no poder o Macky Sall ocupou cargos

importantes na função da máquina pública. Entre 2000 e 2001, foi nomeado diretor

geral da Sociedade dos Petróleos do Senegal (PETROSEN) e como assessor

responsável da área de minas e energia. Entre 2004 e 2007, Macky ocupou o cargo

de primeiro-ministro do governo Wade, posição considerada como a número dois na

hierarquia da organização da república regida pelo presidencialismo.

(PRÉSIDENCE SÉNÉGALAISE, 2021)

O fato de o presidente Abdoulaye Wade lhe confiar a pasta de

primeiro-ministro, o que permitia representar o chefe do governo, demonstra a

relação de confiança e de cumplicidade construída durante anos de militância e de

batalhas políticas com os mesmos ideais. É importante destacar que Macky substitui

o então primeiro-ministro Idrissa Seck (2002 a 2004), quando iniciou a implantação

de grandes projetos presidenciais que estavam até então em standby, dentre elas

têm-se a construção da rodovia (“Corniche” de Dakar) e do novo aeroporto.

(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2015)

Contudo, depois de longa vivência política dentro do PDS, Macky Sall decide

sair do partido e traçar o seu próprio caminho em direção ao palácio presidencial.

Toda essa experiência política acumulada durante as décadas que trabalhou como

político, permitiu ao Macky Sall, ainda como militante do PDS, selar alianças fortes

no mundo político, bem como construir uma base eleitoral forte nas grandes cidades

do país. Essa base lhe possibilitou o desligamento do PSD e a criação de seu
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próprio partido, com a perspectiva de alcançar a condição de presidente do país.

(APR, 2020)

Vários fatores podem ser considerados quando se pensa na separação

política entre o “Mestre” (President Wade) e seu “discípulo” (Macky), principalmente

se analisar a conjuntura política e econômica do Senegal nos últimos anos do

governo do PSD. (APR, 2020)

No dia 1º de dezembro de 2008, Macky Sall junto com seus aliados e

militantes criam o partido político Aliança Pela República (APR). Grande parte dos

militantes e simpatizantes do APR são oriundos do PDS, sendo os mesmos que em

2000 se mobilizaram em favor da alternância e propuseram nova alternância. (APR,

2020) As populações de certa forma não estavam satisfeitas com os resultados

apresentados pelo PDS e aliados, as preocupações continuavam sendo a alta taxa

de desemprego (Gráfico 04) principalmente dos mais jovens, uma educação de

qualidade, uma saúde pública decente capaz de atender as necessidades do povo.

Outras entidades e organizações civis começaram a apoiar o projeto de

mudanças apresentado pela APR na figura de Macky Sall, que apontava um novo

caminho para o desenvolvimento sustentável, um projeto que se articula em torno

de pautas consideradas como prioridades pela população. (APR, 2020)

Observam-se que as transformações fundamentais nas estruturas sociais para

superar o elevado índice de desigualdade e de pobreza, apesar das melhoras

apresentadas (Tabela 01), ainda estavam longe de ser atingidas.

A população senegalesa nas eleições de 2012 buscava um caminho

alternativo, com um programa de governo que superasse as dificuldades

econômicas do país, acentuadas pela crise econômica mundial de 2008. Mesmo

com os resultados apresentados pelo governo de Wade, em seu primeiro mandato,

são considerados pela maioria da população como satisfatórios, principalmente

pelos grandes projetos de infraestrutura que impulsionaram o subsetor da

construção civil e, consequentemente, a melhora da taxa de emprego.

Ressalta-se que o então presidente Abdoulaye Wade e líder do PDS

desejava concorrer como candidato nas eleições de 2012, apesar da constituição
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federal garantir uma única reeleição, o que seria uma afronta à constituição. O

presidente Wade tinha o apoio da suprema corte do país que decidiu validar a

candidatura do presidente, mesmo com todas grandes manifestações que

aconteceram, mais particularmente na região de Dakar. Essas foram formadas por

diversos setores da sociedade civil, na sua maioria de jovens, e continuadas ao

longo do processo eleitoral, caracterizando-as como um grande movimento social,

denominado de M23. (OBERTI, 2012)

Nas eleições presidenciais de 2012, Macky Sall foi instituído como o

Candidato da coligação “Macky 2012” que tinha como slogan “Yoonu Yookuté” o que

quer dizer em Wolof: “O caminho para o verdadeiro desenvolvimento”. A Coligação

durante todo o processo eleitoral fez campanha em quase todo o território nacional,

contudo sem perder o contato com um grande movimento de oposição ao

presidente Wade o “M23” que tinha como principal reivindicação a invalidação da

candidatura de Abdoulaye Wade a um terceiro mandato. (OBERTI, 2012)

No Final do primeiro turno das eleições presidenciais de 2012, a coligação de

“Macky 2012” ficou em segundo com 26,58% dos votos, contra 34,81% do

presidente Wade. De acordo com o autor, o candidato Macky se reúne com todos os

candidatos derrotados da oposição, pensando em uma nova articulação política

para o segundo turno, e forma uma nova coalizão “Benno Bokk Yakkar” (Unidos

pela mesma esperança), o que lhe permitiu vencer as eleições em 25 de março de

2012.

5.4 A nova ordem na política nacional e internacional do país

O presidente Macky Sall logo no início de seu governo implementou os

programas e os projetos que lhe garantiram a presidência da república. Para isso,

constitui o seu governo com um número reduzido de 25 membros, dos quais Abdoul

Mbaye (bancário) como primeiro-ministro e chefe de governo. (FAYE, 2012)

Seguindo os passos de seu antecessor, Macky Sall anuncia a sua vontade de

dissolver a câmara dos deputados e convocar novas eleições legislativas no dia 1º

de julho, na perspectiva da sua coligação conseguir a maioria na assembleia

nacional e lhe oferecer condições políticas de avançar no seu projeto nacional. No
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entanto, pode-se considerar que essa ação é um indicativo de nova alteração nos

trâmites democráticos e constitucionais.

Antes mesmo da realização das eleições legislativas, o governo de Macky

começou a adotar novas práticas na definição da política nacional e da gerência da

máquina pública. Assim, algumas providências foram tomadas nesse sentido, tais

como: a) diminuição dos gastos públicos com redução dos cargos comissionados,

supressão de cargos de diretorias considerados não relevantes, em estatais e

agências, limitação do teto de salários; b) instaurar política da boa gestão e controle

dos recursos públicos; c) criação de um escritório nacional anticorrupção e criação

de uma comissão nacional para a luta contra a corrupção. Essa ação tinha como

objetivo inclusive recuperar ou restituir bens e recursos adquiridos de forma ilícita.

(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2016)

As reformas propostas pelo governo do presidente Macky Sall, também

provocaram reformas que incidiram diretamente nos outros poderes da nação,

principalmente o setor judiciário. Para tal, o governo propôs mudanças na

organização e na gestão do setor, o que resultou em alterações em: códigos penal,

florestal, de mineração e de processo penal; e na justiça militar. (RÉPUBLIQUE DU

SÉNÉGAL 2016)

De certa maneira pode-se compreender que as principais reformas ocorridas

no âmbito da organização e administração da máquina pública, tiveram como

objetivo solucionar dificuldades econômicas e sociais vivenciadas pelo país. Por

isso, no plano econômico também foram propostas reformas importantes, por meio

de projetos e planos, com o intuito de dinamizar a economia nacional, reduzir a taxa

de desemprego, aumentar o fluxo de investimento direto público e privado,

aumentar poder aquisitivo da população, reduzir a pobreza e oferecer melhores

condições nos serviços públicos de saúde, educação, transporte e lazer.

Para substituir o plano DSRPII, que foi idealizado e implementado no governo

Wade, o governo Sall apresenta um novo projeto de desenvolvimento, “Stratégie

Nationale de Développement Économique et Sociale”15 (SNDES), para o período de

15 "Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”.
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2013 a 2017, como o slogan “L'émergence dans la solidarité intra et

intergénérationnelle à l'horizon de 2035”16.

De acordo com Diagne (2017), a SNDES se articula em torno de 3 principais

eixos, são eles: a) crescimento, produtividade e criação de riqueza; b) capital

humano, proteção social e desenvolvimento sustentável; e c) boa governança,

respeito às instituições públicas, paz e segurança. Durante os 5 anos de vigência, o

plano tinha como meta principal atingir níveis de crescimento anual de 6,8% do PIB,

para uma previsão otimista, quando comparado com o crescimento moderado

observado no ano de 2013 que foi de 3,5%. (DIAGNE, 2017) É importante ressaltar

que esse número de 2013 é semelhante ao apresentado em 2012, quando o país

registrou um crescimento anual de 3,4% do PIB. (WORLD BANK GROUP, 2014).

Dados da ANSD (2014-2016), contidos em seu relatório denominado de "A

situação econômica e social do Senegal” de 2014 e 2016, mostram que em 2014 o

crescimento real do PIB foi na ordem de 4,3%. Evolução que foi puxada

principalmente pelo setor primário que registou um crescimento de 2,7% contra

0,5% do ano anterior, e uma estabilização dos números do setor secundário, que

manteve o seu crescimento a 5,2% ao ano. Em 2016, depois de uma pequena

queda registrada em 2015, nota-se que a economia do país voltou a apresentar

números positivos, com um crescimento real do PIB de 6,6%. Esse resultado

animador, em relação à atividade econômica, deve ser atribuído ao desempenho

positivo nos 3 setores da economia nacional, sendo de: 9,9 % no primário, 6,8% no

secundário e 5,6% no terciário no ano.

Contudo, um dos projetos nacionais de desenvolvimento mais importantes do

governo do presidente Macky Sall é o Plano Senegal Emergente (PSE), cuja

execução foi anunciada pelo governo em 2014, na tentativa de aperfeiçoar, melhorar

e redefinir a trajetória da emergência/desenvolvimento. (RÉPUBLIQUE DU

SÉNÉGAL,2014)

De acordo com o autor, o PSE representa um projeto de investimento direto

público e privado, com um custo inicial de 9.685,7 bilhões de Franco CFA. O projeto

foi idealizado após um trabalho de diagnóstico econômico e social da situação do

16 "Emergência da solidariedade intra e intergeracional até 2035".
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Senegal e da somatória de outros importantes projetos, desde que pautados na

visão de um “Senegal Emergente em 2035”, o que depende de uma sociedade

unida sob o Estado de Direito.

Tanto nos governos de Wade quanto nos governos de Macky Sall, pode-se

dizer que as suas políticas econômicas estavam sustentadas no ideário neoliberal,

baseada na abertura do mercado interno e na busca sistemática e inserção do

capital estrangeiro no território nacional, por meio de investimentos estrangeiros nos

diversos setores da economia. Essa visão neoliberal é uma característica comum

entre os dois presidentes que, de certa maneira, se justifica pelas origens comuns e

formação ideológica dos dois.

Macky não rompe totalmente com as práticas econômicas de seu antecessor,

até porque muitos projetos, em diversos setores, que se iniciaram no governo Wade

foram retomados e aperfeiçoados pela equipe de Macky Sall.

É importante frisar que desde as independências e mais particularmente a

partir da alternância de 2000, as ambições do Estado do Senegal aumentaram

consideravelmente, na tentativa de promover o crescimento econômico a fim de

impactar significativamente no desenvolvimento humano. A efetivação desse

objetivo repousa na definição e implementação de um programa de investimento em

setores promissores, capaz de proporcionar um crescimento econômico vigoroso e

sustentado. Dentro dos setores considerados como promissores, se destaca aqui,

como sendo muito importante para este trabalho, o setor secundário, mais

especificamente, o subsetor do extrativismo.

O extrativismo, durante as últimas décadas, apresentou um forte dinamismo,

particularmente na exploração e produção de ouro, devido aos altos volumes de

investimentos (nacional e internacional) que foram direcionados para minas com

reservas consideráveis. Por isso, considerando a participação no PIB de cada

subsetor nos últimos anos, a atividade de produção do ouro vem se destacando e

influenciando positivamente a balança comercial do país.

Na Figura a seguir é possível observar que a diversificação da produção no

Senegal com produtos que apresentam vantagem comparativa relativa permanece
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no governo Macky Sall, mas é importante destacar a manutenção da

competitividade do ouro não monetário atingindo o maior índice (9,0) em 2019 e

2020.

Figura 4. Vantagem comparativa relativa do Senegal para anos selecionados de 2012 a
2020.

Fonte: UNCTAD (2022).

Desta maneira, entende-se que um olhar mais direcionado e mais incisivo

sobre esse subsetor de exploração e produção de ouro se faz necessário,

principalmente quando se pretende compreender o seu funcionamento e quais são

os impactos dessas atividades na vida das populações locais.
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6. O OURO NA REGIÃO DE KEDOUGOU: EXPLORAÇÃO, PRODUÇÃO E
LEGISLAÇÃO

Como mencionado, a região de Kedougou concentra a quase totalidade das

reservas de ouro do Senegal e consequentemente toda produção nacional. Essa

abundância em bens naturais, faz com que a região atraia grandes multinacionais

extrativas, inclusive com a participação do Estado senegalês para promulgar

políticas públicas para o setor da mineração.

Nesta seção, pretende-se apresentar o panorama da prospecção, da

exploração e da produção do ouro no departamento de Saraya, na perspectiva de

se entender melhor o circuito de produção e os círculos de cooperação. Assim,

faz-se necessário identificar as principais empresas que atuam no departamento e a

ligação entre elas quanto à extração e exportação do ouro.

Nesta seção também será discutido o papel do Estado Nacional na

estruturação dessa atividade econômica e para a expansão do setor. Ressalta-se

que a legalização definida e implementada pelos governos locais tem uma grande

relevância na orientação das ações referentes à exploração do ouro no

departamento.

6.1 Aspectos Geográficos e administrativas da região de Kedougou

A região de Kedougou, Figura 6, está administrativamente dividida em 3

departamentos, sendo eles: Kedougou, Salémata e Saraya. Essa divisão é o

resultado da reforma administrativa feita com a Lei n° 2008-14 de 18 março de

2008, que separou Kedougou da região de Tambacounda e conferiu-lhe o estatuto

de região e reconfigurou o Senegal em 14 regiões. (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

2008)
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Figura 5: Mapa divisão departamental da região de Kedougou.

A região administrativa Kedougou é formada por 16 comunidades rurais, sendo que

6 estão no departamento de Kedougou e as demais estão divididas de forma igual entre

Salemata e Saraya, como expresso no Quadro 2.
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Quadro 2. Divisão administrativa e composição da região de Kedougou

Fonte: Elaborado pelo autor, dados obtidos junto com a ANSD (2022).

Considera-se que segundo a Lei n° 2008-14 tem-se a explicação da

organização da Administração territorial do Senegal, sendo ela:

Article premier. – L’organisation de l’Administration territoriale de la
République est fixée ainsi qu’il suit:
- l’ensemble du territoire de la République est lianc sem quatorze
régions;
- chaque région est divisée sem départements;
- chaque département comporte une ou plusieurs communes et
sem ou plusieurs arrondissements;
- chaque arrondissement est lianc sem communautés rurales.
- Toutefois, dans les villes, des arrondissements regroupant des
communes d’arrondissements,peuvent être créés.
- la ville est une commune divisée sem communes
d’arrondissement; - la commune d’arrondissement est sem
démembrement d’une ville dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière;
- la communauté rurale comprend sem certain nombre de villages
appartenant au même terroir;
- le village constitué par la réunion de plusieurs familles ou carrés
sem une seule agglomération est la cellule administrative de base.
(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, Art. Premier)17

17 “Primeiro artigo. - A organização da Administração Territorial da República é fixada da seguinte
forma: - todo o território da República está dividido em catorze regiões; - cada região é dividida em
departamentos; - cada departamento tem um ou mais municípios e um ou mais distritos; - cada
distrito é dividido em comunidades rurais. No entanto, nas cidades, bairros congregando municípios
de bairro, podem ser criados. - a cidade é um município dividido em municípios distritais; - o
município distrital é um desmembramento de uma cidade dotada de personalidade jurídica e
autonomia financeira; - a comunidade rural inclui um certo número de aldeias pertencentes à mesma
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Geograficamente a região de Kedougou está localizada no Senegal oriental e

se estende numa superfície de 16.986 Km2. Ela faz fronteira com a própria região de

Tambacounda no Norte e no Oeste, com a República de Mali no Leste e, finalmente,

com a Guiné no Sul. (ANSD, 2019)

Segundo o mesmo documento, a região apresenta um tipo de relevo,

principalmente, acidentado com um ponto culminante a 581 m em Sambangallou, no

Sul. É um relevo formado predominantemente por planaltos e colinas. No oeste da

região temos a presença da colina Bassari e do Monte Assirik que dominam o

Parque Nacional Niokolo – Koba (PNNK), importante reserva natural. Esse relevo

apresenta, também, planaltos e vales que são utilizados como áreas para a prática

da atividade agrícola.

Do ponto de vista do solo, a região apresenta diferentes tipos, tais como:

solos ferruginosos tropicais; latossolos; vertissolos; solos hidromórficos e

halomórficos. Ressalta-se que nessa região o primeiro tipo de solo é o

predominante. (ANSD, 2019).

Após essa breve caracterização administrativa e geográfica para a região

Kedougou, na próxima subseção é apresentada a atividade aurífera no

departamento de Saraya.

6.2 A centralidade do departamento de Saraya nas atividades auríferas

O Senegal faz parte do grupo de países africanos cuja atividade de produção

e exportação de ouro tem um peso significativo na balança comercial,

principalmente a partir da segunda década do século XXI. Essa expressividade está

apresentada na Tabela 2, a partir da participação (%) do setor extrativo na economia

do Senegal nos anos 2019 e 2020, com destaque para a exportação.

terra; - a aldeia constituída pela reunião de várias famílias ou praças numa única aglomeração é a
célula administrativa básica.” (Tradução livre)
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Tabela 2. Contribuição do setor extrativista na economia do país (%), 2019 e 2020.

Fonte: Relatório da ITIE (2020).

Pode-se dizer que durante esses anos o setor extrativista, no Senegal,

conheceu uma evolução exponencial. Isso por conta da disponibilidade de

importantes reservas de recursos minerais e de uma clara vontade das autoridades

nacionais públicas em tornar o setor mais atrativo para grandes investidores

internacionais. Com isso, as autoridades potencializaram a exploração desses

recursos disponíveis no subsolo do país, tornando-o um território em disputa e

acentuando, ao mesmo tempo, o cercamento do subsolo pelas grandes

multinacionais extrativistas.

Houve uma tentativa de estabelecer um controle eficiente do setor, por meio

de um planejamento adequado por parte do poder público, o que é fundamental

para controlar a extração de recursos e excedentes do país.

Para melhor analisar o setor de extração no país, é importante identificar a

distribuição de minerais no território senegalês, como expresso na Figura 7. A

região de Kedougou concentra a maior quantidade de minérios, sendo de ouro,

ferro, estanho, cobre e, inclusive, urânio.
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Figura 6. Mapa geológico do Senegal

Fonte: Ministério das Minas e da Geologia (2022)

O Senegal dispõe da 3ª maior reserva de zircão e ilmenita do mundo,

localizada na região de Thiès, uma das mais importantes economicamente do país.

Essas reservas podem garantir mais ou menos 7% da produção mundial de zircão.

(JEUNE AFRIQUE, 2014) Há outras regiões do país com reservas de recursos

minerais, dos quais alguns ainda não foram explorados. Entre eles pode-se citar o

importante depósito de ferro Falémé que geograficamente está localizado no

sudeste do Senegal, na fronteira com a república de Mali, essas reservas estão

estimadas em 750 milhões de toneladas (OSIWAE, 2022). Há também novas

reservas de gás natural e petróleo descobertas nas regiões central e norte da

plataforma continental.

Entretanto, pode-se afirmar que a atividade de exploração e produção de

ouro ainda continua dominando o setor de mineração, principalmente se considerar

a relevância de cada tipo de substância nas atividades de exportação. De acordo

com o último relatório do ITIE (Comitê nacional da Iniciativa de Transparência das
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Indústrias Extrativas) de 2021, entre 2015 e 2020 a produção de ouro do Senegal

chegou em valores monetários a US$ 735,22 milhões, o que representa em volume

12 toneladas para o último ano.

Se considerar também a oscilação do preço do ouro, tem-se uma orientação

de crescimento entre 2002 a 2012 e, após, um período de baixa até o ano de 2018,

para retomar tendência de alta (Gráfico 7).

Gráfico 7. Evolução do preço da grama de ouro em US$, de 2002 a 2022

Fonte: IGOLDER (2022).

Para o ano de 2020, observa-se especificamente tendência de alta para o

preço da onça de ouro, o que também contribuiu positivamente para o desempenho

do setor, mais particularmente das atividades de exploração auríferas. É perceptível

a alta do preço do ouro, durante o ano todo, onde ficou em média US$ 1.700 por

onça e atingiu o pico de US$ 2.063 no mês de agosto de 2020 (Gráfico 8).
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Gráfico 8. Evolução do preço da onça de ouro em 2020 em US$

Fonte: Relatório ITIE (2020).

Essa alta, deve-se a diversos fatores como, por exemplo, as restrições

sanitárias, devido ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença

Covid-19, e à crise econômica que a acompanhou. (OPAS, 2021) Nesses momentos

mais conturbados da economia mundial, o investimento em compra de ouro se

apresenta como alternativa mais segura, o que provoca um aumento considerável

do preço, pela lei da oferta e da demanda, como observado após a crise econômica

de 2008 (Gráfico 7).

Ressalta-se que as receitas geradas pelo setor extrativista no Senegal,

acompanharam as tendências de crescimento do setor, com um relativo aumento,

atingindo em 2020 a receita de 185,20 bilhões de FCFA ou US $322,24 milhões

(ITEI, 2020). Entretanto, uma questão que fica evidente nesse momento é realmente

a insuficiência das receitas recebidas pelo governo do Senegal se considerar o valor

da produção anual total das empresas. Logo, a grande parte de capital que é obtido

pelas atividades de extração se concentra no setor privado e são enviados para os

países de origem dos grandes investidores.

Conhecida por sua alta potencialidade natural, especificamente pela

disponibilidade de grandes reservas de recursos naturais, a região de Kedougou de

maneira geral constitui-se como importante polo de investimento, visada por muitas

empresas, principalmente internacionais e que focam em atividades extrativistas,

visto as importantes reservas minerais.
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Como mencionado neste trabalho, a exploração do ouro na região de

Kedougou se caracteriza como sendo uma atividade antiga, até mesmo secular.

Diferentes mecanismos e formas de exploração legais e ilegais marcaram a região,

nesse sentido, pode-se elencar desde a exploração artesanal (garimpo), a

exploração semimecânica até a exploração industrial. No Código de mineração de

2003, essa exploração refere-se a:

8. « Exploitation industrielle »: toute exploitation fondée sur la mise
en évidence au préalable d’un gisement commercialement
exploitable, possédant les installations fixes nécessaires pour une
récupération, dans les règles de l’art, de substances minérales
exploitées par des procédés industriels. Pour les métaux précieux,
notamment l’or, est considérée comme exploitation industrielle, toute
exploitation dont la capacité de traitement journalière est supérieure
à deux cent cinquante (250) tonnes de minerai;18 (RÉPUBLIQUE DU
SÉNÉGAL, 2003b, Article premier)

Em relação à exploração industrial, pode-se dizer que ela vem se

intensificando, principalmente nas últimas décadas com a presença, efetiva, de

grandes multinacionais estrangeiras. A exploração industrial tornou-se atividade

prevalecente dentro do setor.

Assim, os dados contidos na nota de análise do comércio exterior do

Senegal, edição 2021 publicada pela ANSD, demonstram que as exportações de

ouro do país passaram de 193,3 bilhões de FCFA em 2016 para 422,7 bilhões de

FCFA em 2020, o que representa um aumento anual médio de 21,6%. A Tabela 3

representa, em valor monetária, a evolução dessas exportações entre 2016 e 2020.

Tabela 3.  Evolução das exportações não monetárias de ouro (em milhões de FCFA) 2016-
2020

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de ANSD (2021).

Como mencionado anteriormente, as exportações de ouro possuem um peso

significativo para o balanço comercial do Senegal. Mesmo com a pandemia do

18 “8. “Exploração industrial”: qualquer exploração baseada na identificação prévia de jazida
explorável comercialmente, com as instalações fixas necessárias à recuperação, de acordo com as
regras da técnica, de substâncias minerais exploradas por processos industriais. Para os metais
preciosos, em especial o ouro, considera-se mineração industrial a mineração cuja capacidade diária
de processamento seja superior a 250 (duzentas e cinquenta) toneladas de minério;” (Tradução livre)
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Covid-19, que afetou as relações comerciais de todos os países do mundo, as

exportações de ouro conseguiram se manter em patamar alto e positivo, crescendo

mais de 11% entre 2019 e 2020.

A Tabela 4, que lista os principais produtos exportados pelo Senegal entre

2016 e 2020, mostra que o ouro não monetário vem se constituindo ao longo dos

anos como principal produto de exportação na balança comercial do país, como se

observa em 2020 o ouro representou 18% dos embarques totais.

Aqui importante salientar que o Senegal destina a quase totalidade da

produção de ouro e, principalmente, à produção industrial para mercados

localizados fora do continente africano, como: a Suíça importando 65,2% da

produção de ouro em 2020 e 90,9% em 2019; os Emirados Árabes Unidos

importaram cerca de 5,6% da produção de 2020. Além desses dois países, pode-se

destacar outro principal destino do ouro extraído no subsolo senegalês que é a

Austrália, que se tornou em 2020 o segundo maior cliente do Senegal, recebendo

29,0% das exportações de ouro em 2020, depois de 0,0% no ano anterior. (ANDS,

2021)

Tabela 4. Principais produtos exportados (em milhões FCFA), no Senegal entre 2016 e
2020.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de ANSD (2021).

A Tabela 4 mostra como as exportações senegalesas estão ainda

basicamente pautadas na comercialização de produtos e materiais provenientes do

setor primário. Essa é uma característica comum a muitos países subdesenvolvidos
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e até emergentes, cujas economias dependem bastante do capital externo e suas

principais atividades econômicas estão orientadas para a exploração de recursos

naturais. São espaços geográficos que ainda não alcançaram um nível de

desenvolvimento tecnológico e científico adequado, bem como um nível de

industrialização suficiente para abastecer o mercado nacional e internacional com

produtos com maior valor adicionado, como os de alta tecnologia e industrializados.

Na Tabela 5, observa-se a evolução da estrutura das exportações do Senegal

em %) entre 2016 e 2020, o que reforça as afirmações anteriores, de que

aproximadamente apenas 38% das exportações são de produtos manufaturados.

Tabela 5. Evolução da estrutura das exportações entre 2016 e 2020

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de ANSD (2021).

Contrariamente às exportações, a pauta de importação de produtos e bens

do Senegal, entre 2016 e 2020, é efetivamente dominada por produtos

manufaturados que chegam a representar até 67,0% do total importado (ANSD,

2021). A Tabela 6 apresenta os principais produtos importados, entre 2016 e 2020

no Senegal, assim como a composição desses produtos manufaturados que

consistem, em particular, em máquinas e aparelhos, equipamentos de transporte,

químicos e derivados de petróleo.

90



Tabela 6. Principais produtos importados por valor (em milhões de FCFA) de 2016 a 2020.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de ANSD (2021).

De 2016 até 2019, ou seja, antes da pandemia do Covid-19, o volume das

importações senegalesas vinha crescendo a cada ano, sustentadas principalmente

pela compra de produtos manufaturados e máquinas. Entretanto, em 2020, as

importações do Senegal caíram 5,9%, chegando a 4.494,4 bilhões de FCFA contra

4.773,9 bilhões de FCFA em 2019. Esta queda deve-se certamente pelas mudanças

no mercado ocasionadas pela pandemia.

Dessa forma, analisando os dados contidos nas tabelas referentes tanto às

exportações quanto às importações do Senegal, pode-se perceber que a maioria

dos produtos e maquinários importados (que representam maior parte das

importações), destinam-se às atividades econômicas direcionadas à exploração de

reservas naturais.

De acordo com o relatório da EITI (2020, p. 83), os serviços e materiais

adquiridos de fornecedores locais, pelas empresas extrativistas selecionadas no ano

de 2020, contabilizaram 28,91% do volume total de compras, volume avaliado em

715.692.333.114,00 FCFA.

Assim, a crítica que se pode fazer para os governos desses países, como o

Senegal, é que além deles terem as suas economias baseadas, principalmente, nas

atividades do setor primário e terciário, eles perpetuam a dependência, apesar da

disputa entre grupo que busca o desenvolvimento nacional mais independente e

aquele que está atrelado ao mercado internacional. A cultura de dependência
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tecnológica, industrial e financeira prevalece e, com isso, mantem-se o desequilíbrio

no balanço comercial, visto que prioriza em suas importações produtos com maior

valor agregado do que de seus produtos exportados.

É importante salientar que, tanto na fase de prospecção quanto na fase de

produção, as corporações extrativistas presentes nas regiões de exploração de ouro

necessitam da aquisição de infraestrutura e máquinas que são em grande parte

importadas. O cercamento do subsolo é vinculado à instalação e modificação de

novas formas e, consequentemente, da organização do próprio espaço.

É necessário reafirmar que, de acordo com o Código de Mineração (2016),

todos os depósitos naturais de substâncias minerais que se encontram no solo e

subsolo senegalês são propriedades do Estado. Assim, o Estado pode por decisão

própria transferir a propriedade das substâncias encontradas, por meio de

concessão de títulos e autorizações, para operadores tanto privados quanto

públicos. Essa prerrogativa se encontra no artigo 12 do referido Código ao

mencionar que o Estado pode assumir de forma direta e/ou indireta (por empresas

nacionais, internacionais e de pessoas singulares ou coletivas) qualquer atividade

de mineração.

No Senegal, como na maioria dos países de produção de ouro no mundo, o

Estado normalmente opta por não assumir diretamente as atividades de

prospecção, exploração e produção e prefere deixar essa possibilidade nas mãos

do setor privado, principalmente nas das multinacionais extrativas monopolistas.

Assim, torna-se fundamental um levantamento e discussão sobre as

principais empresas extrativas que exploram o ouro senegalês para, com isso,

analisar como elas se estabelecem espacialmente no território nacional, mais

especificamente no Senegal oriental, onde está a área de interesse.

De acordo com o cadastro de mineração disponível no site do Ministério das

Minas e da Geologia, muitas empresas estão presentes na região ou para

desenvolver atividades de pesquisa ou de exploração. Assim, vários projetos de

prospecção e/ou exploração estão atualmente em andamento (curso) em diferentes

pontos da região.
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Os Quadros 3 e 4 apresentam a lista de empresas que possuem licença de

exploração e/ou concessão de mineração, na região, bem como seus respectivos

prazos para atuação que atenderam os termos da Lei n° 2003-36 de 12 novembro

2003 (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2003b).

Quadro 3. Lista de Licenças de exploração ativas – março 2021- OURO

Fonte: Elaboração pelo autor dados Ministério das minas e da Geologia (2021).

Quadro 4. Lista de Concessões de mineração ativas – OURO – na região de Kedougou
março 2021

Fonte: Elaboração pelo autor dados Ministério das minas e da Geologia (2021).

O Ministério das Minas e da Geologia (2022) do Senegal define a Exploração

em mineração como sendo o conjunto de obras geológicas e de mineração pelas

quais qualquer titular da mina em operação extrai substâncias minerais para fins

comerciais ou utilitários. Quanto a Concessão de mineração, essa não difere muito

da licença de exploração, no entanto ela é atribuída para as empresas que vão

explorar áreas onde importantes reservas foram descobertas e atestadas por

estudos reconhecidos e cujo desenvolvimento e exploração dependem de grandes

investimentos. Ressalta-se que a concessão se estende por um tempo maior que o

da licença.

93



O Quadro 5 apresenta os principais títulos de mineração que o Estado

senegalês atribui para prospecção e exploração de reservas naturais de ouro.

Nessa análise, leva-se em consideração, principalmente, a duração do título, os

direitos conferidos ao concessionado e a possibilidade de renovação ou não.
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Quadro 5. Tipos de títulos de mineração a partir dos códigos de mineração de 2003 e 2016.

Fonte: Adaptado do relatório ITIE (2020).
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Na Figura 7, tem-se o mapa da região de Kedougou com as licenças de

mineração, referentes à exploração e produção de ouro, e consequentemente

visualizar a distribuição espacial das empresas extrativas que atuam na região.

Figura 7. A situação das licenças de mineração do ouro Kedougou.

Fonte: Ministério das minas e da geologia (2022).

Ao analisar a Figura 7 e os Quadros 3 e 4, percebe-se que claramente o

departamento de Saraya detém centralidade na produção efetiva do ouro na região

de Kedougou. As principais atividades de exploração industrial efetiva estão

concentradas nesse departamento, em parte, por abrigar a maior empresa de

mineração, no ramo do ouro, que é a Sabadola Gold Operations (SGO).
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Assim segundo dados do próprio Ministério das Minas e da Geologia (2022),

dentre as três empresas que possuem concessão de mineração (Quadro 4) duas

estão localizadas no departamento de Saraya, são elas: Sored-Mines (Société de

Recherche et de Développement des mines) que fica na Comunidade rural de

Khossanto, com uma superfície de 116.754 km²; e Sabadola Gold Operations (SGO)

que também está na Comunidade rural de Khossanto, mas com uma área de

exploração de 245.228 km².

De acordo com os dados presentes no último relatório da ITIE (2020),

somente o projeto de exploração de SABADOLA em 2020 apresentou uma

produção de 7 toneladas, num valor superior a US$400 milhões. São números

expressivos, considerando, segundo o mesmo relatório, que a produção total de

ouro no país foi de 12 toneladas, com o valor de US$735,220 milhões.

6.3 Atividades extrativistas e Legislação a partir da alternância de 2000
(Normas públicas)

Os números que envolvem as atividades extrativistas, principalmente a

atividade de prospecção e produção de ouro, vêm aumentando consideravelmente,

como já foi mencionado precedentemente, em parte pela ocorrência de diversas

reformas, na legislação do setor, que foram feitas pelos governos que se sucederam

no comando do país, a partir de 2000. Vários decretos, projetos de lei e planos

foram surgindo ao longo do tempo, buscando dinamizar ainda o setor e torná-lo

mais atrativo para o grande capital.

Nesse sentido, uma Declaração de Política de Mineração foi desenvolvida em

2003 pelo governo senegalês que visava estabelecer um clima propício ao

investimento sustentável e seguro por meio de um quadro legislativo e regulamentar

simples, claro, transparente e não discriminatório. (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

2003a)

Um dos pontos mais marcantes dessas mudanças, na legislação do setor, foi

sem sombra de dúvida a elaboração e efetivação do primeiro código de mineração,

lançado no governo do presidente Abdoulaye Wade, a lei 2003-36 do 24 de

novembro de 2003 (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2003b), sabendo que é o Decreto

97



nº 2004-647 de 17 de maio de 2004 que define os termos para a aplicação desta

Lei. (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2004),

No quadro a seguir (Quadro 6) estão elencados principais motivos que

levaram à promulgação desse novo código, ressalta-se que esses foram extraídos

do próprio código.

Quadro 6. As motivações do código de mineração de 2003 (Lei 2003-36)

Fonte: Elaborado pelo autor, informações extraídas e traduzidas do código de mineração
(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2003a).

Analisando os principais motivos, pode-se observar que uma das principais

preocupações das autoridades em relação ao setor de mineração era redefinir e

reorganizar toda a sua estrutura, “modernizar” todo ordenamento legal que define,

orienta e fiscaliza as atividades do setor, a fim de se adaptar à nova conjuntura

internacional e as exigências do mercado internacional, mais especificamente o

mercado referente à indústria internacional de mineração.

Entende-se que todas essas mudanças ocorridas na legislação, se inserem

numa agenda maior de abertura do mercado nacional e de efetivação de políticas

neoliberais que foram adotadas e expressas por ações e/ou decisões desde o início

do governo Wade.
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Assim, na visão da autora Isabelle Greig (2009), o governo do presidente

Abdoulaye Wade na execução de seu programa liberal, valeu-se do aumento

considerável dos preços das commodities no cenário internacional no início dos

anos 2000, como observado no Gráfico 7. Condição favorável para retomar o

projeto de exploração das riquezas minerais, tais como o ouro, ferro e mármore no

Senegal Oriental.

A implementação de um projeto bem-sucedido de desenvolvimento de

atividades extrativistas propicia a abertura de novas perspectivas de industrialização

e planejamento regional e, com isso, a conexão das regiões isoladas com os

grandes centros econômicos do país.

Pode-se entender que com a construção desse novo Código da mineração

de 2003, retomando os autores Castillo e Frederico (2010), é um dos passos mais

importantes no sentido da estruturação e construção de circuitos espaciais de

produção e de círculos de cooperação no setor extrativista, facilitando a sua

integração no mercado global e, consequentemente, tornando-o mais eficiente do

ponto de vista da produção, da distribuição e da troca.

Isso porque um projeto de governo que sustenta, quase integralmente, o

desenvolvimento da sua indústria extrativista nacional e que está sustentada em

investimentos externos, deve necessariamente criar as melhores condições para

que os detentores desse grande capital se interessem em investir no país e, dessa

forma, atingir seu principal objetivo que é lucrar ao máximo. No entanto, faz-se

necessário que o governo e as normas primam por contrapartidas sociais e

ambientais, a fim de promover efetivamente o desenvolvimento.

Assim, o código de mineração de 2003 traz consigo uma série de vantagens,

concedidas para as empresas que decidem investir no setor de mineração, sendo

essas vantagens oferecidas tanto na fase de pesquisa quanto na fase de operação.

No artigo 58 do Código, vê-se que para atrair as grandes empresas do ramo,

pensou-se em oferecer, para essas, vantagens especiais durante a fase de

pesquisa, como por exemplo isenções fiscais que permitem que o detentor de uma

licença de exploração possa usufruir, durante todo o período de validade da referida
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licença, de um regime de isenção total de impostos e taxas de qualquer natureza.

(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2003b).

O artigo 59 é outro dispositivo do código que oferece condições especiais

para as empresas, titulares de licenças de exploração de substâncias minerais.

Essas empresas estão isentas, durante toda fase de pesquisa, de taxas e impostos

aduaneiros, incluindo o imposto sobre o valor adicionado (IVA) e a taxa do Conselho

de Carregadores Senegalês. (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2003b).

Uma leitura crítica desses 2 dispositivos citados, mostra que os governantes

senegaleses acreditando que um programa/projeto de dinamização do setor de

mineração atrair e captar investimentos estrangeiros o que seria benéfico para o

desenvolvimento do país, no entanto desconsideram os interesses nacionais e mais

particularmente dos trabalhadores senegaleses.

Assim, entende-se que é um dispositivo que, por conceder condições

especiais às empresas de mineração, prejudica diretamente os interesses

nacionais, quando renuncia importantes receitas aduaneiras e lesa o trabalhador

pela isenção da taxa do Conselho de Carregadores Senegalês.

A isenção contempla diversos tipos de materiais e produtos que devem ser

importados para viabilizar a realização do programa de pesquisa, como por

exemplo: a) equipamentos, máquinas e veículos comerciais; b) peças de reposição;

c) combustíveis e lubrificantes que abastecem instalações fixas e outros produtos

petrolíferos; d) equipamentos de perfuração dentre outros.

Além dos benefícios durante a fase de pesquisa, outros benefícios especiais

são concedidos para as empresas durante a fase de exploração, no sentido de

dinamizar o setor, ou seja, torná-lo mais atrativo para as empresas a importação de

materiais e produtos (bens).

Por isso, o legislador isentou durante o período de realização dos

investimentos, assim como o início da produção de uma nova exploração e a

extensão da capacidade de produção de uma operação já existente. Com isso,

aqueles que possuem uma licença de operação, concessão de mineração ou

autorização para explorar uma pequena mina, bem como as empresas que
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trabalham para eles têm isenção de todas as taxas e impostos cobrados na entrada

de produtos importados no país.

O artigo 62 apresenta o modo como será feita essa isenção e quais produtos

e equipamentos (Bens) são contemplados. Nessa lista de bens, similar à de

pesquisa, têm-se os seguintes: equipamentos, materiais, suprimentos, máquinas,

veículos comerciais, combustíveis e lubrificantes que abastecem instalações fixas;

equipamentos de perfuração; máquinas e outros equipamentos destinados às

operações de mineração; produtos petrolíferos utilizados na produção de energia

para a efetivação do programa de forma operacional; e peças destinadas a

máquinas e equipamentos que operam na mineração. (RÉPUBLIQUE DU

SÉNÉGAL, 2003b).

O referido código oferece ainda outras vantagens fiscais durante a fase

operacional elencadas no artigo 63, como por exemplo isenção sobre os seguintes

tributos: imposto sobre o valor agregado de bens e serviços que foram obtidos de

fornecedores locais ou mesmo de prestadores de serviços domiciliados fora do

Senegal; taxas e impostos de saída; alvarás e contribuições fundiárias para imóveis

construídos e não construídos, com exceção de Edifícios em uso residencial; e

contribuição fixa devida pelo empregador,

Todavia, de que os grandes projetos mineiros que de certa maneira

necessitam de investimentos volumosos são beneficiados por outras vantagens que

vão além do mencionado. Destaca-se que essas isenções devem ser pelo menos

igual ao prazo de amortização do empréstimo, que não poderá exceder 15 (quinze)

anos, a contar da data da emissão da concessão mineira.

Considerando as vantagens e benefícios oferecidos para as empresas e

investidores, entende-se melhor o quanto são importantes as políticas públicas na

definição e transformação das formas e dos conteúdos no espaço geográfico, como

considerado por Santos (2006). Essas isenções de certa maneira facilitam a entrada

de produtos, equipamentos e outros bens que vão viabilizar a exploração de

determinados recursos naturais e consequentemente implementar novas formas e

modificações as já existentes. Isso se torna importante, visto que há uma

concorrência entre os países que tem jazidas de ouro para atrair novos
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investimentos externos diretos. A distribuição das jazidas de ouro conhecidas no

mundo está presente na Figura 8.

Figura 8. Produção de ouro por estado e território em 2007 em quilogramas.

Fonte:  L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL (2017).

A partir dessa consideração, vale ressaltar a quantidade produzida em

toneladas por alguns países de 2017 a 2020, com destaque para China, Austrália,

Rússia e Estados Unidos, por apresentarem elevada extração. No Caso do Senegal,

observa-se a superação de 10 toneladas ano, a partir de 2018 (Tabela 7). Até esse

ano, segundo dados do ITIE (2019), a produção de ouro era de 5,95 toneladas em

2015, de 6,82 toneladas em 2016 e de 7,32 toneladas em 2017.
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Tabela 7. Produção de ouro, em toneladas ano, por países selecionados, 2017-2020

Fonte: Elaborada a partir de U.S. GEOLOGICAL SURVEY (2019, 2020, 2021, 2022) e ITIE (2019)

Destaca-se que, em 2012, o Senegal conheceu a segunda alternância na sua

história política, com a chegada do novo presidente da república no poder, Macky

Sall. Discípulo de Wade e com uma formação política liberal, o seu projeto de

governo segue as mesmas bases que Wade, com a busca de uma abertura do

mercado nacional, atração de novos investimentos e integração do mercado

internacional.

Dessa forma, o presidente Macky Sall inicia seu governo com um novo

programa, com um caráter principalmente econômico e social, que pode ser

considerado ambicioso e denominado de “Plano Senegal Emergente” (PSE). Tem

como propósito estimular o crescimento econômico, melhorar o bem-estar das

populações, consolidar o Estado de Direito e reforçar a segurança, estabilidade,

governança e, ao mesmo tempo, a proteção de direitos e liberdades individuais.

Dentro do Plano Senegal Emergente (PSE), o setor de mineração ocupa um

lugar de destaque no que diz respeito aos projetos representativos PSE, visto que

faz parte do grupo dos seis (6) setores considerados como prioritários pelo Governo

do Senegal, que devem garantir ao país um crescimento de 7% até 2023 (ITIÉ,

2020, p. 48).
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Assim, em 2016 foi criado um novo código para o setor de mineração19, com

a intenção de se melhorar o código de mineração de 2003. (RÉPUBLIQUE DU

SÉNÉGAL, 2016) Reconhece-se que esse último incentivou o setor de mineração

no país, trazendo-lhe dinamismo, com a atribuição de muitas licenças e títulos

contemplando diversos recursos minerais.

Do ponto de vista das vantagens, dos benefícios que são oferecidos para

aqueles que investem e ou produzem no setor, o Código do setor de mineração de

2016 busca corrigir algumas incoerências do último Código de 2003. Continua com

a isenção de taxas e impostos para a captação de capital estrangeiro e viabilização

das instalações de multinacionais extrativistas que, normalmente, priorizam um

modelo de exploração com ênfase na extração e exportação do produto e, com isso,

visa garantir maior competitividade internacional para o país.

Porém, é importante salientar que esse novo Código de mineração se

sustenta na Lei nº 2012-31 de 31 de dezembro de 2012 (RÉPUBLIQUE DU

SÉNÉGAL, 2012), referente ao Código Geral Tributário (CGI) que modifica e

transfere alguns dos dispositivos fiscais especiais presentes no Código de

Mineração de 2003 para o Código Geral Tributário (CGI). Essas modificações na

legislação respaldam o crescimento da atividade de mineração na região de

Kedougou, viabilizando o acesso às jazidas de ouro e, com isso, busca inserir o país

no mercado internacional de forma competitiva.

6.4. Exploração do ouro no departamento de Saraya: as transformações na
organização e uso do território

Como tratado anteriormente, com a intensificação da exploração e produção

de ouro, principalmente na escala industrial, o departamento de Saraya na região de

Kedougou assumiu uma posição de destaque, visto que concentra em seu território

a maioria das grandes empresas que detém licenças de exploração e de concessão

para exploração das reservas de ouro e substâncias conexas.

19 A Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier e o Décret n° 2017-459 du 20 mars
2017 Fixant les Modalités d’application de la loi n° 2016-32 du 08 novembre 2016 portant Code
Minier  publicados no Journal Officiel do Senegal.
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Salienta-se que o crescimento vertiginoso das atividades auríferas no departamento

impacta negativamente outras atividades econômicas da região, visto que há uma

perda de espaço físico para as atividades econômicas tradicionais como agricultura,

pecuária e pesca.

6.4.1 Características demográficas e econômicas do departamento de Saraya

Do ponto de vista demográfico, a região de Kedougou faz parte das regiões

menos populosas do país, com uma população de 156.352 habitantes em 2014 que

passou a 196.991 habitantes em 2022, num país cuja população total está projetada

em 2022 para 17.738.795 habitantes (ANSD 2022), ou seja, a região detém 1,11%

da população país.

Essa região, a sudeste no Senegal, se comparada com muitas outras regiões

do país, sempre apresentou baixa taxa de ocupação e um dos fatores que explicam

isso é a distância geográfica que existe entre a região e os grandes centros

econômicos, principalmente a capital Dakar. A região ficou isolada do resto do país

por muito tempo, devido à falta de uma rede de infraestrutura adequada, de

transporte e telecomunicação para permitir a conexão e a integração com as outras

regiões. Essas condições impossibilitaram, durante muitos anos, um crescimento

econômico adequado da região, bem como a reduzida oferta de oportunidades de

trabalho para as populações locais e migrantes, o que prejudicava a consolidação

definitiva na região.

Considerando a reduzida taxa de ocupação da região, deve ter em conta os

fatores naturais da região, visto que possui fauna e flora diversificadas que ocupam

áreas extensas, mas que, em grande parte, são áreas de conversação natural,

como por exemplo o parque nacional de Niokolo-koba com uma superfície de mais

de 9.000 km², além de apresentar relevo acidentado para a realização de

determinadas atividades econômicas.

Entretanto, durante as duas primeiras décadas do século XXI, percebe-se

que a região de Kedougou apresenta uma das maiores taxas de crescimento

populacional do país. Durante o período de 2016-2019, a população total da região

aumentou 3,4%. Se considerar o crescimento populacional de cada um dos 3
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departamentos que formam a região, tem-se destaque o departamento de Saraya

que apresentou crescimento populacional mais acentuado, visto que sua taxa de

crescimento populacional atingiu 4,9% entre 2002 e 2013. (SES, 2019)

O departamento de Saraya sofre uma forte pressão demográfica devido à

presença, na região, de trabalhadores e comerciantes vindos de outros países

vizinhos e de outras localidades do país, atraídos pela intensificação da exploração

do ouro. As populações de países vizinhos, que fazem fronteira com a região de

Kedougou, migram e integram a população local, atuando principalmente nos

garimpos.

O departamento de Saraya concentra em torno de 33,5% da população da

região, o que representa em número absoluto mais de 64.000 habitantes, se

considerar que a população total da região é de 184.276 habitantes. A grande parte

dessa população que habita o departamento mora em área rural, sendo de 56.532

habitantes em 2018 e 58.438 habitantes em 2019. (SES, 2019). Em termos

relativos, menos de 10% da população do departamento de Saraya vive em áreas

urbanas.

Essa concentração populacional nas áreas rurais está vinculada às

possibilidades oferecidas historicamente nessas áreas, visto a disponibilidade de

terras para a realização de atividades econômicas, como a agricultura, pecuária,

pesca e exploração artesanal de reservas de ouro (Garimpo).

6.4.2 As modificações na organização, no uso e na ocupação do território de
Saraya

Como ressaltado na subseção anterior, a economia da região de Kedougou,

de maneira geral, se sustentava nas atividades do setor primário e do setor terciário,

em específico, o comércio.

A região de Kedougou, pelas suas características climáticas, é uma região

com boa pluviosidade, se comparada com as demais regiões do país. As chuvas

estão mais concentradas na estação do verão. Essas boas condições

pluviométricas garantem condição para que as famílias pratiquem a agricultura

familiar pluvial. De acordo com ANSD (2019), no ano de 2013 o número de famílias
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que tinham como principal atividade a agricultura era de 69%. Além da agricultura,

a pecuária e a pesca também representam atividades essenciais para as famílias da

região, o que pode ser expresso para o ano de 2013 visto que 49,6% da população

praticava essa atividade (ANSD 2019).

Contudo, com o desenvolvimento da exploração industrial do ouro e do

garimpo, muitas dessas famílias abandonaram essas atividades para realizar o

garimpo de ouro. Essa situação se acentuou a partir dos 2009 com a intensificação

da produção de ouro na região e a chegada de grandes multinacionais do ramo e

altos volumes de investimento.

Isto posto, pode-se pontuar que a atividade de extração de recursos minerais,

particularmente de prospecção e produção de ouro, é a prevalecente na região e o

seu crescimento se deu em detrimento das atividades do setor primário. Um dos

pontos que se pode utilizar para entender essa regressão, na região e mais

especificamente no departamento de Saraya, é a análise comparativa da evolução

da quantidade de sementes recebidas durante as campanhas agrícolas.

Se tomar como referência a campanha agrícola dos anos de 2019 e 2020,

verifica-se que a região de Kedougou recebeu uma quantidade de sementes

(distribuídas pelo governo) inferior à observada em outras campanhas agrícolas. Na

campanha de 2019 a 2020, a região recebeu 539,5 toneladas de sementes,

enquanto na anterior, de 2018 a 2019, a quantidade foi de 566,8 toneladas, o que

denota um decréscimo de 4,8% entre essas duas campanhas (ANSD, 2019).

Aqui se faz necessário frisar que, apesar do grande volume de sementes que

foi colocado à disposição para a região, a entrega dessas não foi realizada de forma

integral. Por exemplo, das 539,5 toneladas de sementes que foram destinadas para

a campanha de 2019 a 2020, foi comercializado com os agricultores 511,45

toneladas. Mesmo que a diferença entre a quantidade disponibilizada e

comercializada corresponde apenas 5,2% do total, esse dado se caracteriza como

um indicador de análise importante, porque apresenta uma tendência diferente em

relação aos anos anteriores, onde a quantidade disponibilizada era integralmente

comercializada.
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No nível departamental, Saraya apresenta uma queda acentuada na

quantidade de sementes recebidas, o que se deve a predominância da área para as

atividades de mineração, principalmente a exploração do ouro. Na campanha de

2019 a 2020, a área de terra cultivada com amendoim estava estimada em 7.904

hectares contra 14.430 hectares na campanha anterior, o que significa uma redução

de 40,8% (ANSD 2022).

Essa redução das superfícies onde se desenvolvia as atividades,

principalmente, do setor primário se deve à presença das grandes, médias e

pequenas empresas extrativas na região. Essas empresas necessitam muitas vezes

explorar reservas que estão localizadas em áreas que são usadas pelas populações

locais, para a realização das suas atividades de subsistência.

A exploração industrial do ouro em larga escala, normalmente, requer a

instalação de grande infraestrutura, composta na sua maioria por uma rede de

transporte e de telecomunicação eficiente, na perspectiva de viabilizar a produção e

a exportação, além da instalação das próprias empresas.

Contrariamente a outros setores da indústria, as empresas extrativistas têm a

sua localização, ou seja, a sua instalação determinada pela existência de jazidas

(reservas de matéria-prima). Com isso, o departamento de Saraya possui o maior

número de infraestrutura da região, com uma taxa de concentração de 76,3%. Isso

se deve à presença expressiva das empresas extrativistas que pela grande

quantidade de capital que elas inserem no território acabam criando formas e

modificando formas já existentes. Assim, a reprodução e modificação do espaço

nesse departamento depende, essencialmente, das necessidades das empresas

dominantes do ramo.

Retomando Santos (1977), é possível associar de fato as transformações que

ocorreram no espaço com a presença dessas empresas multinacionais extrativistas

e toda rede de infraestrutura e de cooperação que elas necessitam para a

realização de suas atividades, como um processo inerente à difusão do capital

estrangeiro através do uso das formas.

As formas que, de certa maneira, materializam todo um projeto de

investimento são sempre carregadas de intencionalidades, assim sendo possível
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entender que as modificações estruturais que acontecem em determinado espaço

decorrem da necessidade de se garantir a realização das etapas da produção em

um determinado local. Nesse sentido, percebe-se o quanto o capital se constitui

como elemento determinante na produção, manutenção e modificação das formas

no espaço.

Na busca do lucro máximo, que é o principal objetivo das empresas e

investidores, as necessidades das populações locais acabam ficando em segundo

plano. Ademais, os benefícios da exploração do ouro na região, de maneira geral,

acabam não sendo direcionados de fato para essas populações que muitas vezes

tiveram que ceder as suas terras para realização de atividades de prospecção e

produção de ouro.

Sabe-se que quando se trata de exploração industrial do ouro de maneira

efetiva, é preciso atender, principalmente, os interesses das empresas que possuem

licenças de exploração ou concessão de minas, pois são elas que garantem, a

quase totalidade da produção e exportação de ouro no país. É importante apontar

que apesar do crescimento da exploração industrial de ouro, as outras formas de

exploração (semi-mecânicas e artesanais) são mantidas, porém sem a relevância

da primeira para o balanço comercial.

Para indicar a centralidade do departamento de Saraya na concentração das

maiores empresas na extração de ouro, faz-se importante as informações do

Quadro 6, pois nesse é apresentado dados em relação aos projetos de produção de

ouro, como nome das empresas que atuam no departamento, a área que elas

ocupam e em qual comunidade rural estão localizadas e, finalmente, o tipo de

licença.
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Quadro 7. Maiores Empresas com licenças de exploração e de concessão no
departamento de Saraya

Fonte: Cadastro das empresas de mineração do Ministério das Minas e da Geologia (2002).

Com isso, pode-se observar a relevância da extração de ouro no

departamento de Saraya, como pode ser observado pela área destinada à atividade,

o que possibilita a extração de grandes volumes de ouro e, com isso, a geração de

maior capital.

Com isto posto, têm-se as seguintes questões: Quem de fato é beneficiado

pela exploração do ouro no departamento? Será que o modelo de exploração

adaptada beneficia as populações locais?

A partir dessas questões e do tratado até este ponto desta dissertação,

pode-se considerar que no departamento de Saraya há grandes desafios no âmbito

social a serem superados, dentre elas destacam-se, dentre outras, o desemprego, a

pobreza e a falta de infraestrutura sanitárias. É paradoxal a situação no

departamento visto que apesar de todas essas dificuldades, econômicas e sociais

vivenciadas pela população do departamento de Saraya, identificou-se grande

quantidade de de ouro extraído e exportado pelo mesmo departamento, em

transações que envolveram milhões de dólares.

Uma questão que deve ser ressaltada é a relação das empresas extrativistas

presentes em Khossanto, no departamento de Saraya, como a empresa Teranga

Gold Corporation que monopoliza as atividades de extração na região mesmo se às

vezes isso não se evidencia muito em uma primeira identificação.

A convenção de mineração foi assinada entre o governo do Senegal e a

empresa Sabodala Gol Operations S.A. (SGO), no dia 07 de abril de 2015 e
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modificada durante os últimos anos, mostra o histórico de exploração das minas de

Sabadola e como a empresa durante o tempo foi adquirindo outras empresas que

exerciam suas atividades na região.

A mina de ouro Sabodala se caracteriza como sendo a primeira mina, no

Senegal, onde se iniciou as atividades de exploração do ouro de forma industrial. A

produção teve seu começo efetivo em março de 2009 (Ministério das Minas e da

Geologia, 2021), sob a responsabilidade da empresa australiana Mineral Deposits

Limited (MDL) que, de acordo com a convenção de mineração assinada entre a

SGO e o Estado senegalês, recebeu a sua licença de exploração de mineração

através do decreto 2005-520 de 9 de junho de 2005. À empresa inicialmente foi

concedida uma superfície de 20 km² para exercer as suas atividades. Em 2007, a

licença de exploração da MDL foi convertida em concessão mineira pelo decreto

2007-564 de 30 de abril de 2007.

Em novembro de 2007, o Estado Senegalês e Sabodala Golg Mauritus

Limites (SGML) uma filial da MDL, assim como Melvyn J. S Drummond (Secretário e

gerente geral da MDL), Nicolas J. Jimb (Presidente executivo MDL), Jeffrey W.

Williams (Diretor Administrativo MDL), Martins C. Ackland (Diretor executivo MDL) e

John A. Dorward (Diretor Financeiro MDL) conseguiram assinar um acordo de

acionista em relação à Sabodala Gold Oparations S.A. (SGO).

Após essa assinatura, no dia 9 de julho de 2008, a MDL e o Estado

senegalês assinaram um acordo que cedia gratuitamente a concessão de

mineração de Sabodala para SGO que passa a controlar as atividades de extração.

Além de adquirir os 90% das ações da SGO, outros 10 % pertencem ao

Estado senegalês, a MDL criou outra subsidiária, a Sabodala Mining Company

(SMC) para atuar nas minas de Sabadola.
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Quadro 8: Estrutura organizacional das subsidiárias do grupo MDL (Mineral Deposits
Limited)

Fonte: Prospectus MDL (2007)

Em novembro de 2010 às duas filiais da MDL, a SGO e SMC, foram

adquiridas pela empresa canadense Teranga Gold Oparation (TGO) (PRAUSE,

2019). Uma empresa que a cada dia que passa está se fortalecendo na região e

conseguindo aumentar a sua área de atuação por meio da criação e/ou aquisição de

novas filiais.

Nesse período de expansão da mineração, observa-se a expulsão da

população local que perde a sua história, a moradia e sobrevivência. Nesse sentido,

cabe exemplificar dois casos de desapropriação com o intuito de implementar o

progresso e permitir a ampliação da produção de ouro. Em 2011, a pequena aldeia

de Dambankhoto, localizada no departamento de Saraya, foi retirada integralmente

para dar lugar a uma barragem. Da mesma forma, em 2012, a empresa Teranga

Gold Oparation (TGO) necessitou aumentar a capacidade de seus trituradores de

rochas e, consequentemente, seria necessária a construção de um espaço para a

disposição de rejeitos, o que demandou uma área de 400 hectares de terra. Esse
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terreno era utilizado até então pelos moradores das aldeias de Bransan, Medina

Bransan, Sabodala, Faloumbou e Dambankhoto (PRAUZA, 2019).

Dentro do seu projeto de expansão, em 2015 a TGO colocou para funcionar o

seu primeiro depósito de Satélites (de Gora) que está localizado na antiga

concessão de Golouma. Há outros projetos desse tipo que foram construídos, o que

resultou na retirada dos moradores das aldeias Diakhaling, Kobokhoto,

Keniekeniebanding, Tourokhoto, Djegoune e Broumbroum, que fica em torno de

Gora. Esses protestaram e indicaram que os projetos seriam pouco proveitosos

para eles, visto que teriam suas atividades econômicas, inclusive da produção

artesanal de ouro, sendo encerradas (PRAUZA, 2019).

Seguindo o seu projeto de crescimento e de expansão na região, em março

de 2020, a TGO adquiriu o Projeto de exploração de Massawa que cobre uma

superfície de 319,488 km², localizado na comunidade rural de Khossanto, não muito

distante do projeto de Sabodala. (TERANGA GOLD OPERATION, 2020)

O relatório técnico, elaborado para TGO, sobre os dados do complexo de ouro

sabodala-massawa 2020, nas palavras do CEO e Presidente da empresa Richard

Young:

confirma que o Complexo Sabodala-Massawa é um ativo de primeira
linha capaz de produzir 384.000 onças [10,9 ton.] de ouro por ano
nos primeiros cinco anos a partir de 2021. E ainda existe um espaço
significativo para um crescimento adicional que fortalecerá a posição
da Teranga como um produtor de ouro de nível médio na África
Ocidental (GLOBE NEWSWIRE, 2020, p.1)

Assim, pode-se considerar que a Teranga Gold Oparation exerce uma

condição de monopólio no setor de extração de ouro no Senegal oriental, o que

resulta em maior centralização de poder nas decisões e transformações no setor.

Percebe-se claramente a falta de presença efetiva do Estado no controle e definição

da estruturação dos círculos de cooperação no setor, já que deixou claramente o

capital estrangeiro assumir um papel central nas atividades industriais de

prospecção e produção de ouro. Esse problema se acentua ao se ponderar que as

Multinacionais por essência, quando estão inseridas em um determinado território,

sempre procuram através da injeção de altos volumes de investimentos criar novas

relações de dependência direta e indireta.
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Com isso, algumas questões centrais aparecem como reflexão desta

dissertação: Será que o modo de exploração das reservas de ouro disponíveis no

Senegal oriental é benéfico de fato para a nação senegalesa? Será que a entrega

quase total da exploração industrial nas mãos de multinacionais estrangeiras se

confirmou como a melhor solução? Qual foi o retorno efetivo para a população

senegalesa após mais de uma década de exploração industrial do ouro na região de

Kedougou? Como analisar as atitudes tomadas até 2022 pelo poder público ao abrir

o mercado nacional, para atrair investimentos estrangeiros, e somente deter 10% de

participação nas empresas? A receita que advém da produção do ouro e que entrou

nos ‘cofres do Estado’ foram aplicadas devidamente em projetos que melhorem

sinceramente a vida das populações da região?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se caracteriza como tarefa fácil qualquer tentativa de interpretação do

contexto real, principalmente quando a questão a ser tratada apresenta a

complexidade, devido às movimentações constantes dos agentes que atuam juntos

em espaços globalizados distintos. A mundialização da economia e a intensificação

das trocas através de altos fluxos materiais e imateriais que se deslocam em

sistemas eficientes de rede de transporte e rede de telecomunicações permitiu a

segmentação da produção, com a possibilidade de se realizar diferentes etapas da

mesma, em diversos pontos do planeta, com localizações geográficas distintas.

O mundo está cada vez mais tecnológico e há a necessidade de se buscar o

entendimento sobre o papel do capital na inserção das novas tecnologias nos

espaços geográficos, passando-se pela criação de novas infraestruturas físicas e

consequentemente definindo-se novas formas e conteúdos.

Propor-se a estudar as atividades de prospecção e exploração do ouro na

região de Kedougou no Senegal oriental, mais especificamente no departamento de

Saraya, não foi tarefa fácil, devido às dificuldades enfrentadas no sentido de obter

dados e informações oficiais, principalmente com os órgãos da administração

pública do Senegal.

A região do Kedougou possui uma grande relevância no setor extrativista do

país e concentra todas as atividades auríferas do país, por apresentar uma região

que apresenta um subsolo rico em recursos minerais.

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho buscou-se sublinhar

informações e discutir questões, que ilustrassem um pouco a situação real da

exploração do ouro no Senegal. Com isso, entender quem são os principais agentes

que atuam no setor e o modo como se articulam, junto com o Estado, para viabilizar

a realização efetiva de todas as etapas da produção do ouro no Senegal.

Nesse sentido, foi possível identificar que as empresas estrangeiras,

principalmente a canadense a TGO, dominam todo setor de exploração de ouro no

Senegal e que são poucas as empresas nacionais que efetivamente realizam
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atividade de exploração. A TGO conseguiu durante a segunda década do século

XXI dominar o setor adquirindo outras filiais que estavam na área de Sabodala.

É importante retomar que essas empresas estão inseridas em uma rede

mundial de cooperação, onde podem manter relações diretas com agentes

localizados no mesmo espaço e/ou localizados em outros lugares do mundo e que

para compreender como elas atuam e se relacionam, deve-se considerar as

verticalidades, as horizontalidades, as materialidades e imaterialidades.

Com isso, as verticalidades referem-se ao transnacional, as relações que se

estabelecem a distância entre diferentes agentes no mundo e, no lugar, as

verticalidades têm o papel de trazer e instituir a modernidade, o novo. As

horizontalidades concernem ao local o espaço geográfico, onde acontece realmente

a produção e consumo dos produtos. O local está inserido num sistema econômico

global, em que é a sua posição, ou seja, sua relevância dentro desse sistema e isso

depende das condições que o local oferece, do ponto de vista econômico e político,

para ser um dos destinos escolhidos do grande capital.

Nessa perspectiva de análise, quando buscamos identificar as principais

variáveis que estruturam o setor produtivo do ouro no departamento de Saraya em

benefício das grandes empresas estrangeiras, percebe-se o Estado senegalês que,

por meio das suas inúmeras mudanças na legislação de mineração do país,

possibilitou o ingresso do capital estrangeiro e consequentemente a monopolização

das atividades de extração pela Teranga Gold Operation (TGO).

A onipresença da TGO no departamento de Saraya, principalmente nas

minas de ouro de Sabodala, se deu ao longo do tempo pela aquisição e criação, em

sequência, de filiais do ramo, o que aumentou consideravelmente a sua área de

atuação e de influência.

Identificou-se que para a instalação das empresas precisou retirar população

local que morava e desenvolvia as suas atividades de sobrevivência: agricultura,

pesca, pecuária e inclusive garimpo ilegal. Não se pretendia, neste trabalho, abordar

com certa efetividade e profundeza a questão de expropriação de terras associadas

à expansão das atividades de exploração industrial do ouro no departamento de
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Saraya, pois se caracteriza como uma questão complexa, cuja discussão mais

detalhada caberia em outro momento propício.

Entretanto, não se pode deixar de apontar alguns eventos, manifestações de

descontentamento das populações locais do departamento de Saraya. São

manifestações que dizem respeito a forma como a principal riqueza que elas têm,

em seus territórios, está sendo explorada. Normalmente as reivindicações vão no

sentido de protestar contra a perda das suas terras e/ou as difíceis condições

econômicas e sociais que ainda vivem essas populações, mesmo com os altos

volumes de rendimento que a exploração do ouro oferece.

Dessa maneira, pode-se afirmar que alguns conflitos que são associados ao

projeto agroindustrial Senhuile (projeto do agronegócio) e ao projeto da mina de

ouro de Sabodala têm uma certa semelhança de ponto de vista do acesso à terra

pelas populações locais e, consequentemente, aos seus meios de subsistência.

Desde que a exploração das minas de Sabadola pela TGO iniciou, sempre se

observou a necessidade de aumentar sua capacidade produtiva, acirrando as

disputas e o desalojamento das populações locais para ampliar a infraestrutura e a

produção de ouro. Assim, desconsidera-se completamente os interesses da

população local que é preterida para as atender ‘necessidades’ do capital

estrangeiro, sempre tendo como discurso a busca pelo desenvolvimento econômico

do Senegal.

Uma questão essencial que pode ser deixada, como ponto de reflexão, é: Até

quando a TGO pretende manter seu projeto de poder na região?; e Até quando o

Estado manterá a mesma política de exploração de Ouro no Senegal? É claro que

essas questões expressam relações de exploração e expropriação de recursos

pelas empresas internacionais, mantendo um modelo com bases modernas e que

buscam no discurso o desenvolvimento, mas que no sentido puro se sustentam

como relações de caráter colonial. Questões que serão respondidas com o passar

do tempo e por meio de novos trabalhos acadêmicos, mas principalmente pela

denúncia e a resistência da população senegalesa.
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