
Processos de desenvolvimento na América Latina e no leste da Ásia: notas

sobre promessas e dificuldades da perspectiva comparada

Reginaldo C. Moraes, Unicamp, 2009

Os processos de descolonização que se multiplicaram depois da II

Guerra Mundial fizeram nascer novas nações e novos estados, no assim

chamado Terceiro Mundo. Ao lado disso, os países latino-americanos, também

parte desse mundo terceiro, eram independentes desde o século XIX, mas

passaram por uma etapa de redefinição de suas economias e de reinserção na

ordem internacional. Nos dois casos, a maioria dessas nações tinha um perfil

demográfico rural e um perfil econômico agropecuário e extrativo. Sua

participação na economia internacional era pautada essencialmente pelo

comércio – em geral, troca de bens primários por industrializados. Quando

receptores de significativo investimento estrangeiro, este se concentrava na

agricultura, na extração mineral e na provisão de infra-estrutura ligada a tais

atividades. Estes fatos condicionaram a formulação das teorias do

desenvolvimento que se multiplicariam nas décadas seguintes, buscando

diagnosticar problemas e receitar soluções.

Na segunda metade do século XX, esses países diferenciaram-se

progressivamente. A partir de 1980, sobretudo, numerosos estudos dedicaram-

se a examinar, em perspectiva comparada mais ou menos explícita, duas

grandes 'famílias': os latino-americanos e os asiáticos. A operação intelectual

resultou em achados instigantes, mas encontrou, também, algumas

dificuldades que merecem atenção. Para compreender uns e outros, pode ser

útil a análise do caso exemplar – o leste asiático - que costuma ser anteposto



2

aos latino-americanos quando observadores do norte (ou com alma do norte)

dissecam os males atávicos que supostamente dominam a imaginação política

de Nuestra América.

Comecemos por lembrar que na segunda metade do século XX alguns

países latino-americanos industrializaram-se bastante – mas de um modo

bastante singular. A industrialização foi marcada e impulsionada pela

instalação de subsidiárias estrangeiras (mormente americanas) e a

internacionalização do aparato produtivo interno. O amadurecimento desse

processo traria à tona problemas cruciais: as remessas de lucros, os

pagamentos de licenças e patentes, de juros de financiamento, de fretes e

outros serviços “invisíveis”. Assim, o comercio, entendido em sentido estrito,

daria lugar a outros modos de alargamento das distâncias centro-periferia.

Frente aos impasses do desenvolvimento e do desenvolvimentismo

latino-americano, nos anos 1980 virou quase moda mencionar as "lições da

Ásia” como algo que o continente deveria aprender e praticar. Os “tigres” do

leste eram apontados como exemplo a ser seguido, com especial destaque

para Coréia e Taiwan, os filhotes da ‘variedade japonesa’ do capitalismo.

Países fundamentalmente rurais, as duas ex-colônias japonesas saltaram à

frente em duas décadas de arrojo, transformando-se em centros industriais

exportadores de produtos com alto valor agregado. Muito desse sucesso

passou a ser atribuído às políticas conduzidas pelos governos desses países,

responsáveis por um experimento que passou a ser visto como um

“developmental state” de novo tipo, diferente do nacionalismo latino-americano
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e, aparentemente, mais eficaz. Contudo, dois problemas aparecem diante

dos analistas. Primeiro: entender o modo pelo qual tais intervenções se tornam

politicamente possíveis. Segundo: discernir as circunstâncias em que se

construíram. Nesta dimensão, a das circunstâncias, vale desde logo lembrar a

advertência de um desses estudos, para evitar os sonhos de transposição

apressada:

“A geopolítica e a história econômica de Taiwan foram muito afetadas pela
confluência de circunstâncias não usuais, de tal modo que elas marcam
essa economia insular como um caso especial. Não tem sentido, portanto,
tomar Taiwan como um exemplo de desenvolvimento capitalista a ser
seguido por outros países pobres.

Aquilo que claramente distingue Taiwan de outras economias do
Terceiro Mundo são os avanços científicos na agricultura, sob o
imperialismo japonês e com o posterior sucesso da reforma agrária de
1953. Esta reforma ajudou a reconciliar, com vantagem, os efeitos das
manufaturas exportadoras intensivas em trabalho. Ainda assim, somos
fortemente levados a sugerir que em outros países do Terceiro Mundo a
reforma agrária tem pouca probabilidade de se materializar exceto sob
condições revolucionárias. A reforma agrária de Taiwan foi desenhada a
partir de fora, pelo Kuomintang, em aliança com os norte-americanos. A
aristocracia fundiária taiwanesa podia ser expropriada porque os norte-
americanos e os chineses continentais migrados não tinham com ela
qualquer compromisso. Era improvável a repetição desta situação tão
incomum” (Amsden, 1988, pp. 172-173).

Já não existem as circunstâncias e iniciativas que permitiram a

decolagem e transformação estrutural de Japão, Coréia, Taiwan. Existiriam

equivalentes funcionais que respondam às necessidades de nosso quadro, aqui

e agora? A questão é ainda mais exigente quando lemos artigos posteriores da

analista acima referida, Alice Amsden, recolocando em questão os modelos e

teorias do desenvolvimento (estatismo, dependência, estruturalismo, etc.). Dois

desses ensaios são particularmente intrigantes e sugestivos. Um deles tem um
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título provocativo: “La sustitución de importaciones en las indústrias de alta

tecnología: Prebisch renace en Asia” (Amsden, 2004). Apesar do título, o

argumento que de fato desenvolve Amsden é um pouco diferente. A Ásia (ou o

pedaço da Ásia a que se refere, os tigres e neotigres) ressuscita Prebisch,

mas... a sua maneira, criando políticas de proteção e estímulo para indústrias

de alta tecnologia. E a conseqüência normativa do artigo vai na direção

contrária: são os latino-americanos que talvez devessem apreender com a

experiência asiática de retificação de trajetória. Pode-se dizer que a mensagem

de Amsden é mais ou menos esta: se a Ásia ressuscita Prebisch, também o

devolve, bastante remoçado e reformado, para a América Latina. O segundo

artigo de Amsden incide sobre o tema da realização de P&D conduzida por

empresas estrangeiras nos países em desenvolvimento (Amsden et all, 2001).

O centro da discussão está em Singapura, um “país” com enormes

peculiaridades, como sabemos. O interessante, nesse caso, é a descoberta do

papel estratégico do desenvolvimento de P&D liderada pela ação

governamental, em áreas selecionadas com alta incidência nas atividades

produtivas relevantes para o desenvolvimento do país. Descontadas as

peculiaridades de Singapura e de sua malha produtiva (se assim podemos

chamá-la), a indagação quase que salta à vista, principalmente quando a

conectamos a dois outros termos do problema. O primeiro termo está no artigo

que afirma a ressurreição de Prebish na Ásia, através da política de promoção

das indústrias de alta tecnologia. O segundo fator está na realidade de um país

como Brasil, bastante diferente e peculiar, com uma área várias vezes maior do

que aqueles países somados e com a relevância que tem a dimensão rural na

sua forma de ocupação do território. E com o peso que tem, na sua malha
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produtiva, a produção agropecuária, a cadeia agroindustrial de alimentos e

fibras.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA ÁSIA – OS TRÊS TIGRES (OU SERÃO

GANSOS)?1

Os três tigres do leste asiático – Japão, Coréia, Taiwan - exibem uma

lista de enormes realizações no pós- II guerra. O Japão cresceu à média de

11% ao ano, entre 1952-73, terminando o século como a segunda economia

nacional do mundo. Seus dois discípulos (e ex-colônias) seguiram-lhe os

passos.

Em 1950, a Coréia tinha uma renda per capita equivalente à da Nigéria

ou do Kenia, a metade da brasileira, ¼ da argentina. Valores não muito

diferentes marcavam Taiwan. Mas Taiwan cresceu quase 9% ao ano, de 1950

a 1990. A Coréia demorou um pouco mais para decolar, mas cresceu 8,5% ao

ano entre 1960 e 1990. Além disso, essa transformação foi muito menos

marcada pelas desigualdades sociais do que aquelas que dividiram a América

Latina em fossos de classe.

Os tigres, contudo, são parecidos mas diferentes. A começar pelas

escalas. No final do século, a economia do Japão era dez vezes maior do que

a coreana, 17 vezes maior do que a de Taiwan. Outras diferenças poderiam

ser listadas: forma das relações estado-sociedade ou entre indústria e finanças,

tipo de governo, estrutura das empresas e assim por diante. Ainda assim, as

1 Como se sabe, a metáfora do “vôo dos gansos” tem sido utilizada para caracterizar o
seqüenciamento de ‘decolagens’ econômicas no leste asiático, liderados pelo “ganso”
Japão e seguido inicialmente por Taiwan e Coréia e, depois, por Hong-Kong,
Singapura, Indonéia, Malásia, Tailândia, Filipinas. Cf. diagrama em anexo.
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semelhanças foram suficientes para transformar o seu “export oriented growth”

em uma espécie de nova ortodoxia para as teorias do desenvolvimento,

caminho de sucesso a ser imitado, ainda que mal compreendido e mal

interpretado.

A sabedoria convencional – em outras palavras, a ideologia dominante –

insistiu numa suposta “extroversão market-oriented” como estratégia saudável

que se opunha ao nefasto estatismo das economias “voltadas para dentro” da

América Latina. Uma interpretação menos ortodoxa e mais ousada cunhou o

modelo do "developmental state” (DS), avesso ao simplismo neoliberal, mas,

ainda assim, com enormes insuficiências teóricas e práticas.

O que é o DS? Em primeiro lugar, define-se por aquilo que nega: é algo

diferente do “regulatory state” (RE) liberal e neoclássico, o estado que se limita

a estabeler as regras “justas e equitativas” para uma competição econômica2.

No RE, as regras podem e devem ser “ajustadas”, os resultados, não: eles

devem ser produzidos pela mão invisível, pela interação entre as livres

iniciativas dos agentes econômicos. São estes, e não a autoridade pública, a

deliberação coletiva, que escolhem os fins e os arranjos técnicos e

organizacionais para atingi- los. Esta autoridade desencarnada e impessoal –

genericamente chamada de mercado – responde às três perguntas básicas

que, alegadamente, colocam-se diante de qualquer economia: o que, como e

para quem produzir.

2 Difere também do estado existente nas economias centralmente planificadas, como a
soviética.
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O DS vai bem além desse padrão regulador básico. Ele exibe

significativa capacidade para extrair e/ou controlar o uso de recursos

produtivos, constranger interesses privados, fazer executar planos econômicos

centralizados, que não apenas delimitam fins, mas, ainda, desenham

detalhadamente os modos de persegui-los. Outro traço fundamental do DS é a

capacidade de insular sua tecnoburocracia frente aos grupos de interesses

organizados. É isto que lhe permite a autonomia necessária para atuar como

uma espécie de capitalista coletivo ideal. Mais, esse ativismo estatal doméstico

associa-se ao protagonismo no plano internacional: o DS foge à maldição de

responder e acomodar-se a “vantagens comparativas” tidas como dadas e

definidas e se lança na aventura de criar vantagens competitivas, rompendo

padrões e não respondendo a eles.

As análises filiadas ao modelo de DS são hoje relativamente

abundantes. Em mais de uma ocasião, os pioneiros trabalhos de Chalmers

Johnson, logo seguido por outros autores, apontavam o papel decisivo da elite

governante japonesa, para explicar o desenvolvimento daquel e país no pós-

guerra, tanto na sua velocidade quanto no padrão peculiar que adquiriu. Um

analista comentou que, no Japão, essa elite, identificada com uma classe

guerreira, “não apenas cedeu seus privilégios, Ela os aboliu. Não houve

revolução democrática no Japão porque não foi necessária: a aristocracia, ela

própria, foi revolucionaria” (T.C.Smith, 1960, apud Tomich et al., 1995, p 92]. A

literatura desde então produzida é abundante, como dissemos, e bastante

repetitiva. Sublinhou fartamente as características do developmental state:

ativo, forte, insulado, relativamente imune à pressão de grupos de interesse
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setorial. A menção servia, inclusive, para explicar como puderam ser tão

diferentes os destinos de Ásia e América Latina. Nos estudos mais normativos

e evangélicos, foram usuais títulos como “As lições da Ásia...”, lições para as

quais, evidentemente, os cabeçudos países latinos não teriam dado a devida

atenção.

Contudo, menos encontradiços e menos convincentes são as

explicações para o surgimento desse agente demiúrgico. Por que lá e não

aqui?

As lacunas do argumento – os pontos cegos da teoria do DS – não

enfraquecem apenas a explicação da emergência desse demiurgo.

Obscurecem também alguns de seus traços essenciais. Para completar,

dificultam ainda a compreensão dos desdobramentos (não necessariamente

esperados) e limites do modelo de desenvolvimento dos tigres, tanto quanto de

sua suposta replicabilidade (sua pertinência como ‘lição’).

Até pelo fato do DS ser apontado como uma espécie de deus ex-

machina, dotado de racionalidade de longo prazo e imune aos vícios dos

grupos interesse setorial, ficava mais difícil focalizar suas bases sócio-

econômicas – ele por vezes parecia não ter qualquer base desse tipo.

Na maioria dessas análises, ou quase todas, podemos também

reconhecer uma secundarização, quando não apagamento, de um fatopolítico

marcante na trajetória dos ‘milagres’ asiáticos: a radical transformação de sua

estrutura agrária.
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É verdade que o desenvolvimento agrário e rural foi varias vezes

indicado como decisivo para o desenvolvimento econômico. Ranis e Orrock,

por exemplo, indicam como o crescimento equilibrado daquele setor foi

essencial para o sucesso econômico daqueles países (Ranis e Orrock, 1985,

p.57). Harry Oshima vai além, apontando o desenvolvimento da economia rural

como pré-requisito do desenvolvimento econômico inclusivo [Oshima, 1987). O

mesmo ocorre com o conhecido relatório do World Bank sobre o “East Asian

Miracle”, de 1993. Wade (1999, pp. 120-121) destaca o papel relevante do

desenvolvimento agrícola para o processo geral de crescimento econômico de

Taiwan.

Um aspecto, porém, é menos freqüente, quase nunca lembrado e, a

nosso ver, raramente estimado na devida proporção. Trata-se da ruptura

política existente na deflagração desse processo. Ruptura política necessária

para produzir o evento e ruptura política que o evento propiciou como

resultado. Japão, Coréia e Taiwan foram palco de reformas na estrutura

fundiária praticamente sem comparação no mundo não comunista. E foram

muito além de todos os casos comparáveis, se pensamos a reforma agrária

como algo mais amplo do que isso, incluindo a política de desenvolvimento

agrário que garante o desdobramento positivo das mudanças de propriedade e

posse. Os resultados da reforma agrária são acachapantes em pelo menos três

dimensões:

(a) a econômica (crescimento de produto e produtividade),

(b) a social (coesão social, redistribuição de riqueza, renda e ativos como a

educação) e
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(c) a política (alteração na correlação de forças, sobretudo com a asfixia da

oligarquia proprietária de terras).

Neste ultimo aspecto (c), vale enfatizar ainda a capacidade da

burocracia estatal disciplinar os capitalistas industriais, os comerciantes os

financistas, limitando suas inclinações mais predatórias e ‘c urto-prazistas’ e

submetendo-os a uma lógica de ‘interesse nacional’. Este aspecto é ainda mais

relevante se pensamos nos casos latino americanos, diferente dos asiáticos, e

no mais latino dos asiáticos, Filipinas, destoante dentre os asiáticos3. Isto é...

se pensarmos nos casos em que esta “ruptura disciplinadora” não ocorreu.

Portanto, não é supérfluo destacar esse aspecto. Em boa medida explica

o padrão de desenvolvimento e, por outro lado, precisa ser entendido como

resultado (explicado) de um padrão precedente (histórias peculiares), de

decisões prece dentes que se acumulam e combinam e de circunstancias

(conjuntura internacional, geopolítica) bastante especificas, senão exclusivas.

As circunstancias previas não devem ser esquecidas, porque condicionam e

modelam o caminho/resultado, porque limitam suas chances. Vejamos.

Antecedentes do DS – próximos e longínquos

De quais circunstâncias prévias falamos? De algumas que são mais

distantes, de outras que são mais próximas dos milagres asiáticos.

3 cf., Sobre essa capacidade estatal e suas raízes sociais nas ‘classes médias rurais,
cf. o estudo comparativo de Coréia, Taiwan, Argentina, México feito por Diane Davis.
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Entre as distantes, o cenário remete à restauração Meiji, no século XIX,

no que diz respeito ao Japão. Ainda para este país, os anos 1930 são também

marcantes, pela remodelagem do estado intervencionista com ênfase no

nacionalismo militar. Quanto à Coréia e a Taiwan, a referência se faz ao

domínio colonial japonês. Alguns detalhes são particularmente notáveis. Kishi

Nobosuke, figura importante na construção da 'política industrial' japonesa,

passou sete meses na Alemanha, em 1930, para estudar o modelo germânico

de racionalização industrial. Mas, antes, dele, Ito Hirobumi, primeiro-ministro

japonês na restauração Meiji fizera o mesmo, no final do século XIX. (John

Haliday - A Political History of Japanese Capitalism, N.Y, Pantheon, 1975, p.

37). Atul Kohli (1999, pp.101-102) sublinha que Hirobumi criara uma 'escola de

governo', na Universidade de Tókio, para difundir o modelo germânico. Ora,

mais tarde Hirobumi seria nomeado governador-geral... da Coréia, que

prometia transformar em " um estado organizado no sentido moderno"4.

O que resultou desse mimetismo institucional (Prússia-Japão)

prolongado na Coréia? Lembra Kohli que o estado colonial coreano tinha já

uma forte presença na regulação da economia e da sociedade. Sublinhe-se o

papel do exército e da polícia, que de fato eram mais do que instrumentos de

defesa e segurança pública. Constituíam o cerne do aparato de governo e da

administração publica, além de operarem, muitas vezes, como atores centrais

no desenvolvimento da infra-estrutura e das tramas sociais e produtivas. Salta

aos olhos o investimento desse estado colonial, por exemplo, na realização de

4 Sobre o mimetismo institucional japonês, cf. também D. Eleanor Westney - Imitation
and Innovation - the transfer of Western Organizational Patterns in Meiji Japan,
Harvard University Press, 1987.
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um censo rural detalhado, de tal modo a identificar (e taxar) com precisão cada

propriedade agrícola. Esse fato e, ainda, a revolução técnica na agricultura são

essenciais para compreender o que houve de continuidade (e não apenas de

ruptura, também clara) no programa de reforma e desenvolvimento agrário do

governo Park Chung-Hee.

A Coréia é conhecida pela sua política de industrialização orientada para

a exportação – e não para o consumo interno. Essa política foi estimulada pelo

general Park. E uma das razoes para essa opção, razão muito forte segundo

Diane Davis, era a afinidade do general com os pequenos agricultores e com a

sua visão geralmente negativa da indústria, do estilo de vida urbano, do

consumo conspícuo daquilo que considerava luxos e supérfluo. Park, assim

como grande parte dos oficiais do exercito coreano que o cercavam, tinha

origens nessa classe média rural. Viam com suspeição os empresários

manufatureiros urbanos e os banqueiros e agiotas que especulavam com os

preços agrícolas e emprestavam dinheiro a juros para os plantadores.

Consideravam esse mundo parasita e corrupto, sem responsabilidades para

com o desenvolvimento do país, isto é, do vasto espaço mural que, na ocasião,

constituía o coração da Coréia. Se quiséssemos fazer uma metáfora algo

arriscada, esse “tenentismo coreano” encontrava em Park uma insólita mescla

de Vargas, Geisel e Lamarca.

Não é o caso de nos estendermos sobre a biografia de Park e de sua

interação com a história da renascença coreana. Uma palavra porém é

indispensável, nessa direção. Park é figura decisiva na condução da
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decolagem coreana. Filho de pequenos agricultores (como a maioria de seus

colegas de estado maior e ministério, alias) ingressara no exército pelas mãos

japonesas. Estudou para oficialato na Academia Imperial japonesa. Quando

ascendeu ao poder, num golpe militar, Park demonstrou clara desconfiança e

aversão aos industriais e financistas coreanos. Apoiado em uma visão algo

agrarista, repetia querer fazer da Coréia uma nova Dinamarca – para isso

dirigiu sua política de desenvolvimento agrário e sua política de

desenvolvimento industrial, inclusive com o estimulo à produção de insumos

(máquinas, fertilizantes, etc.).

Talvez seja o caso de reproduzir o comentário-síntese de Davis:

O governo de Park não foi responsável apenas por estabelecer as
fundações do milagre econômico sul-coreano, Park também buscou se
distanciar politicamente do passado, especialmente das prioridades
políticas que mantiveram o comando de Rhee na economia política do pós-
guerra da Coréia. Deste modo, o poder de Park foi sustentado por uma
coalizão política completamente diferente daquela de Rhee, que tinha sido
amarrada a uma burocracia de base urbana, altamente corrupta e
fortemente ligada aos industrialistas da ISI. Assim, no início dos anos
1960, houve importantes mudanças sociais, políticas e de classe dentro da
Coréia do Sul que tanto motivaram quanto sustentaram o novo enfoque
dado à política macroeconômica de Park, especialmente a combinação
singular entre ISI e EOI que proporcionou à Coréia do Sul taxas
fascinantes de crescimento industrial e prosperidade econômica. E entre
as forças sociais e de classe que tiveram maior impo rtância na visão
pessoal e política de Park, e que lhe permitiram maior liberdade de
movimento para distanciar-se mais abertamente de Rhee e seus aliados
políticos de base essencialmente urbana, foram classes rurais,
especialmente agricultores familiares e outros produtores agrícolas de
pequena escala que podem ser considerados o esteio da classe média
rural. (DD, p.74)
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Um dos principais programas de Park, o Saemaul Undong (Nova

Comunidade), começou no campo e só depois teve uma versão para as

cidades. Ele era, de fato, um programa de desenvolvimento rural integrado. O

SU voltava-se a modificar o comportamento e as formas de agir e pensar dos

rurais, é verdade: queria transformá-los em seres mais empreendedores e

menos ‘avessos à mudança’ e mais sensíveis a estímulos e oportunidades.

Nisso não fugia aos chavões da teoria da modernização. Mas pretendia atingir

tais metas promovendo a ação coletiva direcionada à construção de infra-

estrutura, por exemplo, a infra-estrutura tão necessária para o desenvolvimento

do mundo agrário e tão carente no interior da Coréia.

Um documento oficial, de 1975, assim resumia o sentido do programa:

“O Saemaul Undong é um movimento de desenvolvimento comunitário que
objetiva o melhoramento da vida econômica, social e cultural das pessoas
e de suas condições ambientais, através da inculcação de atitudes e
valores de diligência, cooperação e auto-ajuda, do cultivo de lideranças de
base e da ativa participação voluntária das pessoas na comunidade.
Assim, é um movimento social abrangente que é parte integral do esforço
nacional de modernização para atingir o desenvolvimento sustentável e
equilibrado da nação” (National Agricultural Economics Research Institute,
1975, apud Kim, 1984, pp. 85-86)

Esta mesma publicação oficial expunha os objetivos gerais do movimento no

seguinte quadro:
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Metas para o Saemaul Undong: Modernização da nação, modernização
das comunidades

Desenvolvimento
espiritual
(mudanças de
atitudes)

Desenvolvimento
Econômico
(Modernização
da agricultura e
industrialização)

Desenvolvimento
social (Mudança
cultural)

1.Inculcar
valores de
justiça e
honestidade

1. Aumento da
renda

1. Eletrificação em
escala nacional,
pavimentação de
estradas, meios de
comunicação

2. Materializar
espírito de auto-
confiança, auto-
realização e
cooperação

2.Inovação na
estrutura
agrícola e da
pesca

2. Equipamentos
culturais nos
domicílios

3. Estabelecer
forte conceito de
nacionalidade e
identidade
nacional

3. Inovação
técnica e
mecanização da
produção

3. Equipamentos
culturais
comunitários

4.
Racionalização
ou modo de vida
científico

4.Reajustes na
terra cultivada e
ampliação das
escalas

4. Inovar nas
estruturas
comunitárias

5. Cultivar
atitudes de vida
saudável

5.
Processamento
de produtos
agrícolas e da
pesca

5. Expansão da
seguridade social do
sistema de bem-
estar

Fonte: National Agricultural Economics Research Institute, 1975, AP. Kim, 1984, p. 96
(tradução livre)

As ações específicas cobertas pelo SU podem ser resumidas nas
seguintes rubricas:

“1) projetos básicos Saemaul orientados principalmente à melhoria
ambiental; 2) projetos para criar bases econômicas produtivas, cobrindo
áreas como terras agrícolas, irrigação, estradas, sistemas de
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comunicação, financeiros e de comercialização, instalações de pesca e
outros projetos cooperativos experimentais; 3) projetos para aumentar a
renda através de melhoramentos agrícolas, agricultura cooperativa e
outras atividades produtivas, fábricas Saemaul, outras atividades não
agrícolas incluindo a pesca e a agricultura especializada de cultivos de
exportação; 4) reflorestamento e administração de florestas; 5) programas
de bem-estar compreendendo a construção e a melhoria das casas,
projetos de realocação, instalações móveis de saúde pública, projetos para
ilhotas e arquipélagos isolados e outros projetos para áreas especiais; e 6)
inovação atitudinal e projetos de mudança no estilo de vida que incluem a
promoção da poupança, do planejamento familiar e aulas para mulheres,
inovações na dieta, creches, programas de serviços para estudantes de
faculdades, educação e treinamento de líderes Saemaul e outros
funcionários associados em todas as esferas, disseminação de informação
técnica, e outras atividades de relações públicas.” (Kim, 1984, p. 91)

Da guerra quente à guerra-fria - um momento especial

Entre as circunstâncias próximas dos milagres asiáticos está,

evidentemente, a conjuntura política do pós -guerra, a polarização capitalismo-

comunismo e o quadro geopolítico em que se enquadram os países daquela

região. Nunca será demais destacar a importância da ajuda civil norte-

americana. Nos dez primeiros anos do pós-guerra, contabilizando apenas

Coréia e Taiwan (sem Japão) receberam três vezes mais do que todo o

subcontinente latino-americano [Chirot, 1977, Table 33, p. 151]. . Ajuda civil,

destaque-se. Quanto à ajuda militar, também muito significativa, ela tinha um

efeito, na região, que ia muito além do aspecto militar, até mesmo pela

natureza dos governos de Coréia e Taiwan – em que por muitas vezes era

difícil dizer onde terminava o espaço do soldado e onde começava o do

cidadão e funcionário público. A ilha chinesa-nacionalista era governada com

mão de ferro, de fato, por um partido-exército, o Kuomintang (KMT) – nos anos

1950, os custos das forças armadas chegavam aos 10% do PNB (Wade, 1999,
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p. 124). E em 1960, dois terços dos quadros do Kuomintang eram funcionários

públicos ou militares. Na Coréia, como indicamos acima, polícia e exército

eram mais do que defesa e segurança: eram a própria presença do estado

disciplinar e do estado empreendedor. Tais fatos levam ao comentário de

Meredith Woo-Cummings:

Em Taiwan, durante os anos 1950, a ajuda econômica chegou a 6% do

PNB e quase 40% do investimento bruto, e a ajuda militar foi ainda maior do

que a econômica. De 1946 a 1976, os EUA forneceram US$ 12.6 bilhões em

ajuda econômica e militar à Coréia do Sul, e US$ 5.6 bilhões a Taiwan;

combinado às contribuições adicionais do Japão e de instituições financeiras

internacionais, o total deu à Coréia do Sul no ano intermediário de 1960 uma

assistência per capita de US$ 600 por três décadas, e US$ 425 para Taiwan.

Esta generosa ajuda foi longe na reabilitação dos países recipientes,

ajudando a estabilizar a economia, a sociedade e o regime; ela impulsionou a

confiança do investidor e financiou extensas reformas agrárias e outras

reformas sociais. Ela também deu um grande empurrão nos capitalistas

domésticos que tiveram seu início através da alocação não competitiva de

cotas e licenças de importação, acesso a empréstimos bancários, ajuda

material e financeira, e a concessão não competitiva de contratos com o

governo e com as forças armadas norte-americanas para atividades de

reconstrução. (Woo, 1996, pp. 334-335)
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O exército coreano era bem mais do que exército, um grupo armado

voltado para a defesa nacional e para a guerra. John P. Lowell comenta:

No âmbito da política militar oficial, exist[ia] um compromisso substancial
com a grande participação das unidades militares nas atividades de
desenvolvimento permeando a sociedade coreana. Este compromisso é
mais claramente revelado nas declarações e ações da política militar
apoiando os programas de “ação cívica”. ‘Ação cívica’ denota um
programa para o uso de unidades militares em atividades como a
agricultura, construção, educação pública e similares... Os soldados da
República da Coréia auxiliaram os agricultores na plantação e colheita de
arroz. Eles construíram represas, estradas e escolas; eles distribuíram
comida, suprimentos médicos, maquinário e equipamentos a civis
necessitados; eles levaram transmissores de rádio a vilas que não os
tinham; eles entretiveram e educaram os munícipes e lhes forneceram
tratamento médico; as unidades militares estabeleceram relações
fraternais com as escolas e comunidades civis; e organizaram grupos de
juventude civis. [Lowell, apud Davis, 2004, pp. 88-89]

Quanto Taiwan, por outro lado, o paralelo é visível:

A partir de 1950, por exemplo, o KMT iniciou um programa projetado para
melhorar as relações civis -militares no qual os militares não só
estabeleceram novas associações rurais, como ajudaram a estimular os
ganhos de produtividade rural. “Os líderes comunitários serv[iam] como
presidentes das associações e convida[vam] todos os dignitários locais a
se associarem... O principal objetivo das associações era ‘servir’ ao povo e
obter o seu apoio através do fornecimento de assistência na forma de: 1)
trabalho com os agricultores nas atividades de cultivo e colheita; 2) auxílio
nas atividades de limpeza ambiental; 3) assistência na construção e
reparos da infra-estrutura local (pontes, estradas, diques, etc.); 4)
demonstração de respeito pelos anciãos, líderes e dignitários locais, para
aumentar seu prestígio; 5) ajuda aos pobres com suprimentos socorro e
serviços médicos gratuitos; 6) estabelecimento de pequenas bibliotecas
para a população local para fornecer-lhes uma base de informação; 7)
fornecimento de um escritor-leitor de cartas público, de forma a permitir
aos analfabetos escrever cartas e preencher formulários oficiais; e 8)
estabelecimento de classes especiais para alfabetiz ação de analfabetos.”
(Davis, 2004, p. 200)
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Um traço peculiar em Taiwan, diz Davis, foi o foco na criação de

brigadas da juventude para trabalhar na colheita e distribuição de alimentos,

assim como na operação de serviços sociais. O treinamento dessas brigadas

não se restringia, portanto, à disciplina militar:

“eles também participavam de equipes que prestavam atividades de
serviço público em unidades militares e em comunidades civis rurais. Nas
unidades militares os estudantes davam cursos de alfabetização básica
aos soldados, ajudavam-nos a escrever cartas, confortavam as tropas nos
hospitais e proporcionavam entretenimento. No campo eles ajudavam os
agricultores a limpar o terreno e trabalhar a terra. Isto era feito em parte
para fornecer à juventude urbana um sentimento pela agricultura e
desenvolver o seu caráter através do trabalho.” (Bullar, apud Davis, 2004,
p. 201)

Um traço ainda mais instigante a destacar é que o KMT possuía e

cultivava, em rituais, uma forte ‘mística’, reproduzida por exemplo, no seu ‘hino

do soldado’, em que os valores cultuados eram o da solidariedade e da

autoconfiança, a recusa da cobiça pelo dinheiro e pela propriedade. Não uso o

termo "mística" aqui por acaso. Movimentos políticos dessa natureza (ainda

que marcados por diferentes objetivos e inclinações ideológicas) costumam

constituir tais instrumentos para consolidar lideranças, reforçar a coesão

interna e manter a disciplina dos seguidores.

Dentre as circunstâncias peculiares, importa ainda mencionar o

desenvolvimento da indústria ‘voltada para fora’. Esses países são pobres em

recursos. Pouco combustível, poucos minérios estratégicos (a Coréia “rica” era

a do Norte, comunista). Pouca terra arável: até hoje, mesmo com o aumento de
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produtividade resultante de inovações técnicas e reforma agrária, são

importadores de alimentos. Desenvolveram uma indústria crescentemente

voltada para o exterior. Receberam dos americanos um olhar no mínimo

tolerante em todos os aspectos. Usaram e abusaram da clonagem (legal) e da

cópia (ilegal) de produtos desenvolvidos por empresas americanas. Sem

represálias. Ainda assim, tiveram acesso irrestrito aos mercados consumidores

americanos, sem qualquer exigência de reciprocidade (puderam sustentar

políticas de proteção e fechamento em seus mercados de consumo,

financeiros, de capitais, etc.). Seria difícil imaginar Coréia e Taiwan com a

indústria do tamanho que tem (resultando em baixos custos unitários e

competitividade) sem esse mercado exterior. E o mercado exterior onde está?

Um terço das exportações japoneses tem como destino os EUA. Para Coréia e

Taiwan, a proporção é ainda maior: cerca de 50%. Não há pais no mundo que

se aproxime de tal dependência.5

Não é aqui o lugar de produzir uma análise exaustiva do ‘DS’ oriental e

de suas perspectivas. Não é nosso objetivo, neste trabalho, não temos tempo

5

Comércio de Taiwan com Japão, Estados Unidos e Outros países (%)

Exportações a Importações de Comércio bilateral

Ano Japão USA Outros Japão USA Outros Japão USA Outros

1960 38 12 50 35 38 27 36 29 35

1970 15 38 47 43 24 33 29 31 40

1980 11 34 55 27 24 49 19 29 52

1984 11 49 40 29 23 48 18 38 44

Wade, 1999, p. 80
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nem espaço para isto. Não tentamos fazê- lo. Aquilo que ensaiamos, como nas

outras experiências internacionais que estudamos, é uma leitura bastante

seletiva, enviesada. Procuramos focalizar no tema que nos inquieta: como se

relacionam, em tais casos de sucesso, o desenvolvimento agrário e o

desenvolvimento nacional em sentido amplo. Entre outros destaques, na

avaliação das políticas públicas que o estado daqueles países dirigiu para o

setor, salta à vista a sua capacidade de domar industriais e finanças. Isto

parece dever muito a um processo de reforma e desenvolvimento agrários que

enfraqueceram a oligarquia, inviabilizando sua ação predatória e sua aliança

com industriais e financistas urbanos. O engendramento de uma significativa

camada de pequenos e médios agricultores não é elemento menor nesse

processo. Em boa medida, portanto, as políticas públicas relevantes devem ser

medidas pela efetiva realização desse fim, que, por sua vez, é, também, um

meio para outro fim, isto é, para a consecução de um modelo de

desenvolvimento nacional.
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Anexo : Leste asiático: milagre dos tigres ou vôo dos gansos?

Adaptado de: Frédéric Teulon – La Nouvelle Économie Mondiale, PUF, Paris,
2002, p. 189


