
A COOPERA<;AO INTERNACIONAL NA DIPLOMA CIA
JAPONESA

Nesse artigo c nosso proposito apresentar um perfil sucinto do programa
japones de cooperar;ao internacional, bem como situar esse programa na diplo-
macia nip6nica e levantar algumas considerar;6es pertinentes. Trata-se de uma
primeira incursao no tema que desenvolveremos doravante com 0 inestimavel
apoio da Fundar;ao Japa02• Esta pesquisa tambem e parte constitutiva de nosso
projeto de doutoramento, sobre 0 PRODECER (Programa de Cooperar;ao Nipo-
Brasileiro para 0 Desenvolvimento dos Cerrados). Este e um estudo de caso de
um projeto agrfcola financiado, majoritariamente, pelo governo japones, e que
c tido como a mais bem-sucedido programa nip6nico de cooperar;ao agrfcola.

Escolhemos 0 tema da cooperar;ao internacional pcIa sua profunda impor-
tancia tanto para 0 Japao quanta para 0 Brasil. Para se tcr uma icl6ia, nos somos
as maiores receptores cia ajuda nip6nica fora da Asia. Por sua vez, a cooperar;ao
internacional e a pedra angular da diplomacia do Japao, assim como tem tido
papel de destaque no proccsso de internacionalizar;ao da socicdade japonesa.

Sc voltarmos Ilossas atenr;6es para 0 Japao clo perfoclo Tokugawa (1603-
1868), encontraremos uma nar;ao deliberadamente auto-,isolada atraves do Edito

I. 0 autor c mestre e eandidato a Ph.D. no DepaI1amento de Antropologia Cultural da Universidade
de T6quio. Atualmente, faz 0 doutorado em Cicncias Sociais na Unicamp e c professor-visitante
na Universidade de Brasflia (convcnio Fundaqao Universidade de Brasilia / FlIndaqao Japao).
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an Overview from an Anthropological Perspective", roi aprovado dentro do "Fellowship Pro-
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do Sakokll (feehamento do pafs), de 1641. Com esse cdito, 0 pafs teve, por quase
dois seculos e meio, urn relacionamento diplomMico-comercial limitado a Ho-
landa, China e Coreia, feilo exclusivamente atl'aves do porto de Deshima, na
provfncia de Nagasaki.

Com a queda do regime, as novas lideranr;as tinham pela frente a diffciI
tarefa de garantir a independencia do pafs no contexte de uma escalada impe-
rialista das potencias ocidentais na Asia. Na verdade, estas potencias impuseram
a abertura do Japao no apagar das luzes do regime feudal e obrigaram os go-
vernantes niponicos a aceitarem humilhantes e desfavoniveis "tratados de ami-
zade". POl' isso, urn dos gran des esforr;os da diplomaeiajaponesa, atc as primeiras
decadas do nosso seculo, foi no sentido de se reavaliar e reverter eertas c1ausulas
desses trataclos.

Para desenvolver 0 pafs 0 mais rapido ao nfvel das nar;6es oeidentais,
decidiu-se combinar a modernizar;ao do Estado e da economia com uma polftica
expansionistaJ

. 0 lema dessa polflica era Fukokll Kyohei (i.e., "Pafs rico e exer-
cito forte"), numa clara pereepr;ao japonesa de que 0 que garantia 0 status de
potencia dos pafses ocidentais era 0 poderio militar dos mesmos, e tal pereepr;ao
justificava a tentativa de emular;ao deste modelo. Coerente com essa motivar;ao
polftica, 0 Japao despachou sua forr;a militar para Formosa (Taiwan) em 1874,
e estabeleceu, poucos anos depois, sua soberania sobre as Hhas Ryukyu (Oki-
nawa). Se a guerra sino-japonesa (1894-95) rendeu aos japoneses a aquisir;ao de
Tai\~an, a vitoria na guerra russo-japonesa (1904-05) fez do Japao uma potencia
na Asia. Em novembro de 1905, 0 governo japones transformou a Coreia em
seu satelite virtual, ao declara-Ia urn "Protetorado Japones". A COl'eia foi for-
malmente anexada em J 91O. Desse modo, constitui-se 0 Impcrio do Grande
Japao, que se estendia de Karafuto (Sakalina) a Micronesia (CL Peatlie, 1988).

Atc 0 desfecho da Segunda Guerra Mundial, os Ifderes niponicos desen-
volveram e buscaram implementar 0 ideal expansionisla, almejando ampliar os
mercados consumidores de produtos japoneses e as fontes de materias-primas
para sua induslria, al6m de garantir sua "seguranr;a estrategica". A sua agenda
diplomalica foi, nesse perfodo, direcionada pOI' essa militiincia ideologica, que
pregava a criar;ao de uma "esfcra de eo-prosperidade" na Asia.

Com a amarga e inedita experiencia de ser derrotado e invadido por outros
pafses, os esforr;os concenlraram, entao, na reconstrur;ao nacional. Uma vez im-

3. Os Ifderes do go verno Meiji dcstaearam-sc pcb busca sofrega, pragmatica c "utilitarista" da
ci0ncia c da tccnologia ocidcntais para descnvolvcrcm 0 pais. Essa tcntativa de apropria~iio do
conhccimcnto c do podcr cconomico-militar do Ocidente pelos japoncscs pode scr com parada.
com as dcvidas rescrvas, aos cargo cull.l· que se difundiram pela Melanesia, depois quc os na-
tivos passaram a tcr contato com os curopcus c, sobrctudo, ap6s tercm cxperimentado 0 poder
coercivo c devastador desscs colonizadorcs. Muilos Ifderes de cultos milenaristas prcgavam que
haveria uma transforma~iio de tal monla que 0 "homcm branco" seria aniquilado, enquanto que
eles pr6prios se tornariam brancos; seus antepassados mortos rclornariam as suas comunidades
em navios (c£/l:~o), quc cSlariam carregados dc bens dos "homcns brancos".

posta pelos EUA, em nome do Comando dos Aliados, uma Constituir;~o na qual
o Imperador declinava seu carateI' divino e tigurava apenas como slmbolo da
uniao nacional, e 0 Japao renunciava 0 uso das armas, 0 pafs passou a tel' uma
nova inserr;ao no cenario internacional. Recebendo ajuda dos EUA ~ do Banco
Mundial4, os japoneses reconstrufram seu pafs em menos de duas decadas ...

Nos anos que se seguiram, atc 0 momenta atual, 0 Japao procurou pnvI-
legiar, pOl' urn lado, a sua participar;ao nos organismos ~~Itilaterais, como.fon~a
de legitimar sua entrada no "Clube dos Ricos" e adquJrlr ~l1olV-how no ambIto
da cooperar;ao internacional, e, pOl' outro, a eooperar;ao bIlateral, como forma
de ampliar sua penetrar;ao nos pafses em desenvolvimento.

A Assistencia Oficial ao Desenvolvimento (AOD) tornou-se aos poucos
urn dos principais pilares da diplomacia japonesa. Para se ter uma i.de~a,~esde
1991, 0 Japao vem mantendo a posir;ao de principal prestador de ~sslSleneIa ,a~s
pafses em desenvolvimento, sobretudo atraves de doar;6es financelras, empr:~t1-
mos e assistencia tecnica. Dada a incgavel importfincia da AOD para a polIlIca
externa do Japao, iremos agora descrever 0 que tem sido a AOD japonesa, como
cia se realiza, a quem se dirige, seus objetivos e diretrizes5

.

No entre-ouerras ainda nao se tinham desenvolvido mecanismos interna-
<> - dcionais e/ou multinacionais que orientassem a cooperar;ao entre os paIses esen-

volvidos e os palses em desenvolvimento. Nesse perlodo, no entant~, ~a ocon:e
a ajuda oficial japonesa a outros palses, como c 0 caso dos "emprestlmos NI-
shihara" concedidos a China em 1917.

Apos a Segunda Guerra Mundial, surgiram diversas instituir;6es interna-
cionais que visavam a medial' as relar;6es entre as nar;6es, algumas com a par-
ticularidade de intermediar 0 rclacionamento entre palses pobres e ricos. Nesse
contexto e que a assisteneia ofieial ganha releviincia e legitimidade internacional.

o inlcio formal do programa de assistencia japonesa, nessa nova etapa, se
da com a adesao do pais ao Plano Colombo, em 06.10.1954. A adesao ao Plano
foi uma tentativa do governo niponico de ganhar aceitar;ao na comunidade das
nar;6es asiriticas, muitas das quais ainda mantinham uma mem_oria basta.nt: vi,va
das atrocidades eometidas pelos japoneses nos anos de ocupar;ao. As reslstenCIaS
foram superadas com a intercessao do governo amerieano, interessado em ajudar
seu "ex-inimi oo-convertido-cm-aliado" a recuperar-se da destruir;ao da guerra e,
sobretudo, a t~rnar-se 0 "pilar de sustentar;ao do Sudeste Asiatico", posto ante-

4. 0 Japao s6 veio a encerrar sua divida junto ao Banco Mundial cm)lIlho de 1990.
5. Estc t6pico csta fortemenlc baseado na cxcelcnte tese de ClaudIa D Angelo, dl~lomata que che-

fta a Divisiio de Asia e Oceania-I! do Ministerio dus Rela~6cs Exlenorcs (D Angelo, 1993) e
dc relat6rio da Chancelaria japonesa (M.F.A .• 1995).



nOllllente ocupado I Ch' , ., pe a rna pre-cornunlsta na .' .
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Em 1955, Toquio dedicou U5$ 10 6 milhoes (ao ~. ,
orc;amento para promover a Coopeloar- t',. 'C~~blO da epoca) de seu

. . '"ao ccmca Com os vlzmh . , .
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programa assistencial e criou uma fundar-a fenvlo vll~ento dlreto com 0
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zou-se pelas reparac;oes de auerra e _ ~lst~ncJ.a o~clal japonesa caracteri-
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, unc;ao 0 tratado de paz q h . °d .
dc 1951 em S- F' '. . ue aVla Sl 0 assmado em setembro

, ao I anCISCOoNo ArtJOO 14 desse t - d .
comprometia a neaociar 0 paaame/ltbo d _lata 0: 0 go verno japones se

, b' b' e reparac;oes e I nden' -
paIS que 0 solicitasse, como forma de "com e _ . I~ac;oes com cada
pclo Japao" (M.F.A. 1995'13) A' P nsm.os danos e sofnmentos causados

· .' o. pos os entendllnentos com B'. ~ '.
assmados IJOstenormente tratados . '1 a IImdma, 10ram, slml arcs com as FT . I d ,.
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Taiwan nao reivindiearam indenizac;oes (D'Angelo, 1993~88o°fru al da Chl~a e

. _Embora a~ reparac;oes de guerra tenham-se completado ;om~~;~o, 1995. 13).
pI ogl aI~a propl:Iamente assisteneial japones foi ina a . d em 1~7?, 0
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a~npIIa?ao clo ~istema de cooperac;ao internaeional do afs D' en o. em V~/St~ a
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. en 0 Sl 0 readmltldo na ONU 19
c1esperta para a participaC;ao nas varias aae;cl'as d em 5~, 0 _Japao tambem

, 'b ' essa organlzac;aoo

Como novo membro da OCDE, que, entre suas areas de atuac;ao concertada, conta
com a de um relacionamento especial com 0 mundo em desenvolvimcnto, 0 lapao equa-
cionava varios de seus questionamentos psico-estrategicos: 0 pais equiparava-sc aos cen-
tros politicos e econ6micos que sairam vitoriosos da Segunda Grande Guerra, 0 que abria
caminho para a supera~ao de complexos de natureza diversa, que vaG desde a humilha~ao
da derrota e da ocupa~ao norte-americana ate sentimentos de inferioridade racial; a na~ao
lograva alcanpr um slatllS internacional importante; superava seus temores de isolamento
da comunidade internacional, passando a ser um dos pares dos principais centros de
poder ocidentais; afirmava um modelo de desenvolvimento neo-mercantilista; aproxima-
va-se das nac;oes em desenvolvimento de outras regioes geogrMicas, que ate entao orbi-
tavam em tome das ex-metropoles coloniais; e restaurava seus vinculos historicos, geo-
graficos e culturais com os outros paises asiaticos, em que pese a persisteneia, nestes,
de uma deseonfian~a em rela~ao a eventuais veleidades hegem6nicas e/ou expansionistas
de T6quio (D'Angelo, 1993:91-92).

A partir de meados da d6cada de 60, 0 cenario da cooperac;ao internaeional
testemunhou diversas mudanc;aso Por um lado, os pafses em desenvolvimento
faziam poueo progresso no sentido de superar os efeitos perversos clo "subde-
senvolvimento" (miseria, analfabetismo, endemias, altas taxas de mortaliclade
infantil, carestia etc.). Por outro, os pafses industrializados comec;avam a apre-
sentar sinais da chamacla aid fatigue e uma frustrac;ao com os POllCOS resultados
da ajuda financeirao Assim, inumeros relatorios clamavam por uma reestrutura~ao
e redefinic;ao do conceito de cooperac;ao internacional.

Em 1969, 0 Comite de Assistencia ao Desenvolvimento (CAD) introduziu
a noC;ao de Assistencia Oficial ao Desenvolvimento (AOD) e, em 1970, a As-
sembleia Geral das Nac;oes Uniclas propos que os pafses doadores clestinassem
0,7% de seus respectivos PNBs a AOD, como tambem lan90u a meta de cres-
cimento economico dos pafses em desenvolvimento em torno cle 6% ao ana e
a taxa de crescimento de 3,5% per capita. Nos anos seguintes, os pafses pres-
tadores de AOD procuraram rever 0 coneeito, ate entao em yoga, cle clesenvol-
vimento, numa tentativa de incorporar fatores sociais, chamando a atenc;ao para
as "necessidades humanas basicas" (BHN - Basic Human Needs), e enfatizando
a importancia dos pafses em desenvolvimento se auto-ajudarem.

A primeira crise do petrol eo representou um golpe na "estrategia de de-
senvolvimento internacional" da ONU, sendo que 0 Japao, em particular, pafs
altamente dependente de recursos naturais externos, sentiu um impacto cons ide-
ravel em seu programa assistencial.

No Japao, a cooperac;ao tecnica passou, a partir de 1970, a ter uma rubrica
separada no orc;amento publico. Em 1974, a maquina administrativa cia AOD
foi concentrada na "Japan International Cooperation Agency" (JICA), uma nova
instituic;ao resultante da fusao da "Overseas Technical Cooperation Agency"
(OTCA), da "Japan Emigration Service" (JEMIS), cia "Japan Overseas Develop-
ment Corporation" (JODC), do MITI, e do "Overseas Agricultural Development
Fund" (OADF), do Ministerio cia Agricultura, Florestas e Pesca.



Tendo realizado 0 ultimo pagamento de reparac;oes de guerra (as Filipinas,
em 1976), 0 governo japones anuneiou a adoc;ao de Pianos de Medio Prazo na
AOD, a comec;ar em 1978. 0 Plano Fukuda, de 1977, previa a duplicac;ao da
AOD em 5 anos. A partir de mead os da decada de 70, 0 Japao passou a ocupar,
com mais determinac;ao e de forma concreta, 0 espac;o politico deixado pelos
EUA com 0 fim da Guerra do Vietna. 0 marco nessa mudanc;a c a ajuda de um
bilhao de d6lares que 0 primeiro-ministro Fukuda forneceu aos membros da
Associac;ao das Nac;oes do Sudestc Asiatico (ASEAN).

o aumento quantitativo da ajuda oficial fez-se acompanhar cle uma cliver-
sificac;ao em termos de setores (alem de doac;oes e emprestimos voltaclos para
a infra-estrutura economica, visava-se tambem a suprir as "necessidacles humanas
basicas" e ao desenvolvimento de recursos humanos) e cle clistribuic;ao geograFica
(houve uma reduc;ao gradual da ajuda a Asia em favor clo Oriente Medio, Africa,
America Latina e regioes do Pacifico). Com isso, 0 governo japones buscava
clesvincular seu programa assistencial de uma imagem comercial, bastante criti-
cacla na comunidade internaeional. Inaugurava-se a fase da "assistencia estratc-
gica", em que a AOD japonesa visa prioritariamente a superac;ao de sua vulne-
rabilidade a fornecimento de materias-primas.

[...] 0 Japao [...] estava um pouco menos preocupado com a expansao do mercado con-
sumidor de seus produtos e mais concentrado na consolida<;ao dc uma rede propria de
centros fornecedores de recursos naturais e alimentos, abundantes e baratos, ao mesmo
tempo em que buscava torml-Ios dependentes da tecnologia, capital c dos bens intcrmc-
diarios e de consuillo japoneses (D' Angelo, 1993:92).

Esse conceito cle "assistencia estrategica" evoluiu, nos anos 80, para a
noc;ao de "seguranc;a abrangente". Esses dois conceitos tem predominado na di-
plomacia do Japao, apenas maquilados pelos diversos gabinetes que se sueede-
ram desde entao (cf. D'Angelo, 1993:92-94, 96-98). Essa mudanc;a conceitual
da AOD fez-se acompanhar por um redirecionamento em diversos ambitos.

Em primeiro lugar, no final dos anos 70, 0 Japao procurou, aos poucos,
desvincular a concessao de emprestimos, tanto pelo Eximbank quanta pelo
OECF, da aquisic;ao cle bens japoneses por parte dos mutuarios. Nessa mesma
cpoca, 0 governo niponico iniciou tambelll um debate interno para a redcfinic;ao
cia filosofia e dos objetivos de sua ajucla oficial.

Em 1978, 0 Gaimllslz6 (Ministerio dos Neg6eios Estrangciros) lanc;ou um
Iivro (The Clirrellt State of Economic Cooperation, and Its Ollt/ook: The North-
SOllflz Problem alld Development Assistance), no qual insiste em dois aspectos:
I) a prosperidade e a seguranc;a clo Japao clependem da paz e cia estabiliclade
no mundo; e a mclhor forma do Japao contribuir para a paz no munclo e pres-
tanclo assistencia aos paises em desenvo1vimento; 2) 0 Japao cleve manter rela-
c;oes amistosas com os paises em desenvolvimento, ricos em recursos naturais, pois
deles depencle 0 seu crescilllento economico (M.F.A., 1995:4, 23). Essa e outras

ub\ica~oes subseqi.ientcs eu\minaram no documento no:t~ador da coopera~o
p ficia\ 'a ones a que veio a ser chamada dc "Japan's Ofltcw\ Deve\opmen~ s-
o. 'J cPt .t :" Dc acorclo com esse Charter, a filosofia basica da AOD JUpo-
slstance 1aI el. , .
ncsa pode ser resumida cia seguintc manelra:

Considerar 0 aspecto humanitario (por ex., cOlllbater a fOllle e a pobreza);. .
~~ Reconhecer a interdependcncia entre as na<;:6esda cOlllullldade IIlternaclOnal,

c) Preservar 0 meio ambiente; . . FA 1995'?3)
d) Apoiar os esfor<;os de auto-supera<;ao dos paises reclplentes (M. ." .-'

A AOD japonesa e clefinicla pelo GailJlush6 (M.F:A.,. 1995: iv) ~omo tocl.o
recurso que os organismos governamcntais ou suas agenclas eXe?utOias canall-
zam para promo vcr 0 progresso economico e 0 bem-estar dos paIses en

A
1dfes.en-

, .' I· os 250/1 cle seu montante. 01ma
volvimento, e conceSSlOnaIS em pc 0 men 0 _ . ,.. , .

como a AOD se realiza c atraves de doac;oes, prestac;oes cle coopelaC;,lo ~ee~lc~,
, "b . - . uencias da ONU e IIlSlltUI-

emprestimos governamentms, e eontn Ulc;:oes pat a ao ' ,

c;oes financeiras internacionais. . I FI )
E ainda ha outros mccanisllloS assisten~iais (?OF - Ol~1~r ~fficl~ '. ows ,

1 cl'e'd'ltos de exportarao os 1I1vestlmentos dlletos e pi oJetos depor exemp 0, os .,. , . k . A

desenvolvimento, promovidos pOl' instituic;oes como 0 _Exlmban J.aP.OI:es. '.'
, salvos da AOD pponesa sao aquclcs leclplendm 10S

Atualmente, os paise -, '. '. d aises
o Comite de Assistencia ao Desenvolvllnento (CAD), ou sep. to ,~s os p

cI 't' . s cia A'frica cxcetuando a Republica Sul-Africana; das Ameneas, m.enos
c tern 01'10, , . - dO' exceto a
os EUA e 0 Canada; da Asia, excluido 0 pr6pno 1apao; a,. ceal1l~, . '

A
'I' a Nova Zel1ndia' e alouns poucos paises e terntonos cUI opcus.ustra 1U e , , , , 0 . '

Os maiores setorcs quc tem recebido a assist~ncia pponesa, n~s pms:s ~.m
clesenvolvimento, sao: infra-estrutura socio-economlca, agncultUla, 1I1dustl la,

treinamento profissional e saude pliblica. _ _ . ,_
No ue compete a estrutura organizacional, 0 Japao ~'~o POS:~I um orgao

q. - d. . a AOD N'l definic;ao e cleClsao polltlca da AODque centraltze a execuc;ao e su, ., . d
I ' espeeie de coleuiado composto basicamente pOI' quatro. set~l ~s 0 go-
1a uma M' . t' .'0 dos °Neuocios Estranoeiros (Gaimusho), 0 Mll1lsteno do Co-
verno' 0 1I11Sell ° 0 • (MOF)

. . I d"" (MITI) 0 Ministcrio das FlI1anc;as e amercio Internaclonal e n L1stlla, ." .
Auencia cle Planejamento Economico (EPA). A ~IC~ c.a pnnclpal agencla exe-
cu~ora dos progralllas de doac;oes e cle cooperac;ao tecmca.

III. Observa~oes Preliminares a Guisa de Conclusao

I. 0 Japao pas sou de pafs-recepto/~ de as~istencia,no p6~-gue~Ta ao posto
de prillcipal prestador de ajuda tecnico-f.lI1ancell'.a nos ultlmos ~nos. . "_

2. A importancia da cooperarrao IIltemaclOllal para a ~lplol/lacl.a IllpO
Ilica c atestada tanto par cleclarac;:oes oficiais quanto por ac;:oes concletas do



governo japones. 0 Japao assumiu a lideran<;a quantitativa de doa<;6es financciras
e vem implementando ana a ana a qualidade de sua AOD. Tambem, pode-se
encontrar, com freqiiencia, declara<;6es que definem a ajuda oficial como "pilar"
da diplomaciajaponesa: "ODA [Official Development Assistance] ... has become
an important pillar of Japan's international contribution and a significant device
for its foreign policy" (M.F.A., 1995:\0).0 Japao investe e aposta tanto na coo-
pera<;ao que chegou a fixat', em \987,0 dia 6 de outubro (data em que ingressou
no Plano Colombo e que marca 0 inlcio oficial de seu programa de assistencia
ao desenvolvimento) como 0 Dia da Coopera<;ao Internacional.

3. Enquanto ha um sintoma de aid fatigue nos palses desenvol vielos (e,
curiosamente, tambem nos paises em desenvolvimento), 0 Japao mantem 0 pro-
posiro de allmentar constantemente slla cota nominal de doar8es e tem tido uma
participac,:ao bastante ativa no Comite de Assistencia ao Desenvolvimento
(CAD).

4. Em pm1e, devido as press6es externas de outros palses (sobretudo dos
membros do CAD) e as crfticas de que da mais importancia ao valor nominal
que a qualidade da ajuda prestada, 0 governo nipanico tem feito um esforro
crescente de, ao mesmo tempo que incorporar as tendencias atuais da coope-
rarc70 prestada por Oltfros paises desenvolvidos, apresentar uma feir(lo propria
de sua politica assistencial atraves de uma serie de medidas e publica<;6es que
tem redefinido a filosotia e as diretrizes de sua AOD.

5. A ADD permite ao Jap(lo lima peculiar inserrc70 no mundo, que se
ex plica por diversos motivos. Somente a tItulo de ilustra<;ao, podemos citar: a)
opals detem 0 poder econamico sem a contrapartida a nivel polftieo-diplomatico
(muito em fun<;ao da submissao de sua diplomacia a polftica extern a norte-ame-
ricana); desse modo, a AOD e a sua op<;ao de ganhar espa<;o politico, de in-
fluenciar, de cooptar; b) 0 Japao nao manteve 0 mesmo tipo de rela<;ao com
ex-colanias como e 0 caso das potencias europeias: houve 0 rompimento total
das rela<;6es bilaterais no pas-guerra e, so aos poucos, principal mente at raves da
AOD, e que 0 Japao reatou os la<;ose ganhou a confian<;a das ex-colanias e dos
paises vizinhos em geral; c) 0 paIs depende enonnemente de materias-primas
provenientes sobretudo dos paises em desenvolvimento, que por sua vez tem-se
tornado mais e mais dependentes de ajuda externa nas ultimas dCcadas.

6. A AOD japonesa e deliberadamente voltada para a Asia. Sem levar
em considera<;ao os "emprestimos Nishihara" concedidos a China em 1917, 0

Japao debutou na <lrea de coopera<;ao tecnica em 1954, ao tomar parte no Plano
Colombo, almejando priorizat' os palses asiMicos. 0 primeiro perlodo da AOD
japonesa (1954-1963) foi caracterizado por repara<;6es e indeniza<;6es de guerra
aos palses asiMicos. Em 1970, a Asia recebia 98,2% da AOD japonesa; em
1993, esse percentual caiu para aproximadamente 60%, 0 que ainda e bastante.

7. No entre-guerras, 0 Japao investiu numa polftica expansionista, reivin-
dicando para si 0 papel de protetor dos palses asiaticos contra a invasao e ex-
polia<;ao ocidentais. 0 contexte atual em que vivemos nao comporta mais esse

tipo de polftica apoiada na forc,:amilitar, restando: por con:eguinte, l~ais ~s~a<;,~
para 0 poder econamico-comercial e a dlplomacla. 0 Japao :ncontla hOJe 1I1~

meros fatores que 0 inibem a repetir 0 uso das arm as nas relac,:~escom os dem~ls
paises; tais fatores sac tanto de ordem interna (como a adesao massl~a dos p-

'fi funrao do trauma da popula<;ao com a catastrofe daponeses ao pacl Ismo, em ,;' " . - d '
polftica militar-expansionista) quanto extern a (a suspelta e a pressao os pmses
vizinhos). Como bem afirma Claudia D' Angelo:

o imperio militarista transmllta-se em potencia financeira e rclant;:as~a escalada
d· 1 A AOD representa a expressao "altrllfsta" dos investlmentos eeonomleos que

mun Ja. . I d . d com essa. d na soeiedade de na~6es entre maravI!13 a e atemonza a ,OpalS expan e nUl' .' . (D' Ancrelo
exuberancia aparentemente inexaurfvel de pUJan~ae tome de conqUlsta ~,
1993:5).

Nesse contexto, a ADD e a anlla de qu.e0 pais lanra m~o /)(/1"{: .consoli.darsua
internacionalizarl7o, agora /1(10 apenas comercial mas tal1lbempoliuca. FOI com a
AOD que 0 paIs reatou rcla<;6es rompidas durante a Segunc~'1Guerra .Mundral e
deu novos contomos as mantidas com na~6es que com ele ~lao com~m t~~hamafi-
nidades historicas ou culturais. Sera com a AOD que 0 paiS eonsolldma seu es-
quema seletivo de inf1uencia (ibidem, 105). '.

8. Tambem e c1igno de nota 0 fato do Japao [{sm' .e(llses~receprol es. d~
a ADD para repassar conhecimento tecnico e/Ort aj[{dajllwncelra a tercenos

~~dses, que possuam alinidades sociais, cUlturai~ e/ou lingi.il~tlcas: Po~'exel~pl~:
o Brasil tem participado do "Programa de Trelnamento pUla TelcellOS ~a1I~es
da JICA, sediando cursos financiados pela AOD nipanica, tendo :omo pub ICO-
alvo tecnicos provenientes dos palses latino-americ~os e a~ro-lusofonos; 0 mes-
mo ocone com a Indonesia e a Tailfindia em rela<;:aoa palses menos desenvol-

Yidos na Asia.
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