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A obra nos oferece uma ampla visão da economia política de Gana em sua interface com o
universo das commodities. Em Ouro por lixo, Kauê Lopes dos Santos traça a genealogia do
cenário contemporâneo das importações ganenses – especialmente de lixo eletrônico – e da
profunda história da economia de exportação do país, considerando a sua inserção na divisão
internacional do trabalho. A longa associação de Gana com a exportação de ouro, bauxita,
manganês, cacau e, recentemente, petróleo, assume agora também a forma de reexportação
de minérios obtidos a partir da reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
oriundos do Norte Global, processo que o autor denomina recommodização. Ouro por lixo
é uma contribuição importante e lança um olhar crítico sobre a visão atual do crescimento
africano (Africa Rising). O livro ainda conta com prefácio do ex-ministro Celso Amorim.
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