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O interesse chinês pelo con-
tinente africano começou a
crescer no começo do sécu-
lo. Para alimentar a deman-
da por matérias-primas e
manter seu crescimento eco-
nômico, Pequim aumentou
drasticamente seus investi-
mentos no continente – en-
tre 2003 e 2011, cresceram
de US$ 490 milhões para
US$ 13 bilhões, em áreas co-
mo mineração, construção
civil e turismo. Em contra-
partida, 80% das exporta-
ções africanas para a China
são de produtos primários.

Luiz Raatz

Um dos principais intelectuais
brasileiros dedicados ao estu-
do do continente africano, o
professor titular da USP Fer-
nando Mourão avalia que a pre-
sença dos países emergentes
na África –principalmente a
China, mas também Brasil e
Índia – é um processo natural
bem encaminhado. Para ele, é
do interesse do País ampliar a
busca de mercados consumido-
res, sobretudo em países lusó-
fonos. Recentemente, o profes-
sor foi tema de uma edição da
Revista do Centro de Estudos Afri-
canos da USP – uma coletânea
de textos que analisa sua obra.
Segundo ele, uma homenagem
ao fio condutor de sua carreira:
colocar-se no lugar do objeto
de estudo para entendê-lo. A
seguir, trechos da entrevista
concedida ao Estado:

● Como o sr. analisa a crescente
presença chinesa hoje na África?
Na aparência, há uma motiva-

ção econômica, na busca de
matérias-primas que interes-
sam ao processo de desenvolvi-
mento chinês. Na parte políti-
ca, fala-se de um processo de
uma hegemonia chinesa. O que
sabemos concretamente é que
há uma presença econômica
muito bem encaminhada, em
termos de negócios, pagamen-
tos e investimentos a um custo
menor. Essa é a posição do mo-
mento. Há países onde há mais
interesses, como o caso do Su-
dão, Angola e Congo. Mas não
é só a China. A presença india-
na também tem crescido.

● E o que esses países ganham
em contrapartida?
A China, em virtude de transfe-
rir toda uma tecnologia de
construção de obras públicas,
tem ajudado a recuperar a in-
fraestrutura a um custo muito
baixo, com condições de paga-
mento a longo prazo, concor-
rendo até com empresas brasi-
leiras. No caso de Angola, por
exemplo, tudo ficou destruído

com a guerra civil (1975-2002).

● Falando um pouco do Brasil,
como o sr. vê a presença do País
na África, que tem crescido mui-
to nos últimos anos?
Essa relação é antiga, vem des-
de o Jânio Quadros. E a partir
de então houve governos que
se aproximaram e se afastaram
mais da África, mas não em ter-
mos maniqueístas ou ideológi-
cos. Não se esqueça que a inde-
pendência de Angola foi reco-
nhecida pelo governo de Ernes-
to Geisel, num ato de interesse
do Estado brasileiro. O Itama-
raty sempre teve aquela linha
de aproximação na medida em
que pretendia se inserir mais
no plano internacional de um
modo diferente da clássica di-
plomacia norte-sul. Algo que se
consolida realmente com Lula.

● E o que ele traz efetivamente
de diferente?
Ele faz uma abertura maciça de
embaixadas e dá as condições
para elas funcionarem. Por

meio do BNDES, consegue ca-
pitais para poder fazer emprés-
timos e garantir as linhas co-
merciais. E dá condições às em-
presas brasileiras para se esta-
belecerem lá. E realmente isso
se deve ao Lula. Mas vale um
parêntese: Os EUA, se virem
que há um mercado para ven-
der botões no Uruguai ou na
Patagônia, vão vender os bo-
tões. Aqui no Brasil, nós nos
esquecemos que temos de con-
quistar mercados e temos de
buscar quem quer a linha, o
alfinete e o botão. E isso é o
que estamos fazendo. Tornar
esses países associados num
processo econômico.

● Assim como o Brasil, os países
lusófonos têm recebido muita
mão de obra qualificada de Portu-
gal, em razão da crise do euro.
Qual o impacto disso?
É uma nova mão de obra. Ela é
bem-vinda porque esses países
precisam de engenheiros e ar-
quitetos cada vez mais, embora
eles estejam desenvolvendo

esses quadros. Mas a demanda
desse processo em um país co-
mo Angola, que cresce a 14%
ao ano, é grande.

● A Primavera Árabe começou
no Magreb. Apesar de haver gran-
des diferenças culturais com a
África Subsaariana, eventos simi-
lares são possíveis no restante
do continente?
Você tem três gerações nesses
países: a que fez a independên-
cia. Uma segunda geração na
qual todos dependem do Esta-
do para sobreviver. E a dos jo-
vens que já começa a não ter
ligação no Estado. Quando es-
sa gente tiver uma maior auto-
nomia haverá uma classe mé-
dia. Para falar em democracia,
você tem de entender a demo-
cracia como um processo. Se
não, muda-se um por outro,
um ditador por outro e não há
mudança nenhuma.

● Mas as bases de insatisfação
contra esses governos que estão
há muito tempo no poder nesses

países estão lançadas?
Estão, mas é preciso ir com cal-
ma. Há uma dificuldade de os
mais velhos entenderem os
mais novos. Lá na África, é a
mesma coisa. Entre os jovens,
há, de fato, uma insatisfação.
No caso de Angola, por exem-
plo, o governo percebeu essa
situação e formulou uma políti-
ca para atender aos jovens. A
grande diferença nesses países
é cultural. Na África tribal, o
mais velho falava e todo mun-
do se calava. Quando você ou-
ve os jovens, essas situações
(de insatisfação) podem se tor-
nar um problema.

● Mas como isso foi feito?
Veja o caso de Angola, que é
um país que garante a estabili-
dade da África Central: se você
vir as mudanças na Constitui-
ção angolana, houve uma adap-
tação estrutural a um novo
tempo. Do tempo do partido
único para hoje há mudanças
profundas. No Parlamento, ho-
je há representação do país in-
teiro, até de Cabinda (região
separatista). Se você abre de
um momento para o outro, vi-
ra a anarquia total. Temos de
ser inteligentes e ver o proces-
so de outra maneira.
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‘O Brasil também deve ir à África e conquistar mercados’

China arma países
africanos sob
embargo, diz ONU
Vetado por Pequim, relatório ao qual o ‘Estado’ teve acesso aponta
arsenais chineses em nações da África proibidas de receber armas

Pequim busca
matéria- prima

Fernando Mourão, professor titular do Departamento de Sociologia da USP

Jamil Chade
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Relatórios internos da ONU
apontam que arsenais chine-
ses começam a ser encontra-
dos em países africanos proibi-
dos de importar armas em ra-
zão de embargos impostos pe-
la organização. O resultado da
investigação vai na linha de ou-
tro levantamento, feito pela
Instituto de Pesquisa de Paz
Internacional de Estocolmo,
segundo o qual a China domi-
na 25% do mercado de armas
na África. Há apenas 15 anos,
essa taxa era de apenas 3%.

Barato, o armamento chinês
está inundando a região, um fa-

tor decisivo para colocar a China
no posto de sexto maior exporta-
dor de pistolas e fuzis do mundo.
A investigação da ONU foi con-
duzida durante dois anos em
áreas como República Democrá-
tica do Congo, Somália, Sudão e
Costa do Marfim. O documento
seria publicado neste mês, mas
por pressão de Pequim a ONU
resolveu engavetá-lo. Nele, paí-
ses como Rússia e Ucrânia tam-
bém são citados. Nas últimas se-
manas, cópias desse documento
vazaram, enfurecendo a diplo-
macia chinesa. Uma cópia, vista
pelo Estado, relata como gru-
pos têm obtido munição e armas
de fornecedores da China.

Dez anos depois de estabele-

cer a África como uma de suas
prioridades, a China transfor-
mou o mapa do continente afri-
cano e passou a ser o principal
parceiro econômico dos africa-
nos, superando as ex-potências
coloniais.

Cerca de 800 mil chineses vi-

vem no continente. Pequim lan-
çou o primeiro satélite nigeria-
no, construiu os novos prédios
da administração pública na Ar-
gélia, terminou a estrada que Os-
sama bin Laden tinha começado
no Sudão antes de fugir para o
Afeganistão, construiu mais de
cem escolas pela África, finan-
ciou até mesmo prisões e mais
de 50 estádios de futebol.

O continente é visto pelos chi-
neses como o trampolim para
permitir que a China, segunda
economia do mundo, tenha aces-
so a recursos naturais, alimen-
tos e energia para manter o rit-
mo de crescimento nas próxi-
mas décadas e eventualmente su-
perar a economia americana.

A China, que acredita que, em
20 anos, se abastecerá de 50% de
sua energia do continente africa-
no. Em 2011, o fluxo comercial
entre a China e a África superou
a marca de US$ 100 bilhões, dez
vezes mais que em 2001. O movi-
mento é semelhante ao dos ame-
ricanos na marcha para o oeste,
que promoveu a transformação
econômica e produtiva dos EUA
e deu acesso a novas fontes de
recursos naturais há mais de um
século

Num “safári” sem preceden-
tes, a China rompeu monopólios
europeus nos países africanos,
injetou novo crescimento nas
economias da região e abriu uma
nova lógica na África.

A revelação da ONU dá sinais

de que o envolvimento chinês na
região iria bem além de relações
comerciais sem implicações polí-
ticas, uma espécie de diferencial
apresentado pelos chineses em
relação a EUA e Europa. Pelo me-
nos 16 países receberam armas
da China, o que tornou o país
asiático o maior fornecedor para
a região. A ONU hoje adota em-
bargos de armas contra sete paí-
ses africanos.

O caso do Sudão é um dos
mais claros. O país em si não está

sujeito a um embargo. Mas a re-
gião de Darfur, sim. Segundo a
investigação, as armas chinesas
entram por Cartum e vão para
Darfur, driblando a proibição.
Em maio de 2011, especialistas
da ONU visitaram a cidade de Tu-
kumare, em Darfur. O local ha-
via sido palco de uma intensa lu-
ta entre rebeldes e governo. Lá,
encontraram munição e armas
fabricadas na China com data de
2010. O embargo internacional
começou a vigorar em 2005.

Poucos meses depois, a ONU
encontraria fuzis chineses com
piratas na costa da Somália. Na
República Democrática do Con-
go, outro país sob embargo, tam-
bém foram encontradas armas
chinesas.

Ao saber do conteúdo do do-
cumento, a China vetou a pu-
blicação do relatório e negou
um novo mandato ao alemão
Holger Anders, um dos investi-
gadores. Em uma outra mano-
bra, os chineses tentaram limi-
tar o orçamento destinado a
esse tipo de investigação den-
tro da ONU.

Durante as investigações, fun-
cionários das Nações Unidas en-
volvidos no projeto disseram ao
Estado, em caráter de anoni-
mato, que a China recusou-se a
fornecer informações quando
os investigadores apresenta-
ram provas da existência das ar-
mas e quiseram saber qual era a
empresa que as fabricava.

● Comércio crescente

US$ 100 bi
foi o fluxo comercial
entre a China e os países
da África registrado no ano
passado, um montante cerca
de dez vezes maior do que
dez anos atrás

Etiópia. Treinamento de
rebeldes da Frente de
Libertação Oromo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




