
por Rosalind Eyben 

Nas duas décadas seguintes ao término da 
Segunda Guerra Mundial, a África e a Ásia 
lutaram para escapar do jugo colonial 
europeu, de modo a assegurar sua inde

pendência política. Foi quando uma nova forma de 
sistema de ajuda para a promoção do desenvolvi
mento substituiu o antigo regime. 

O Primeiro Mundo - Estados Unidos e ex-go-
vernos coloniais - passaram a oferecer recursos e 
assistência técnica diretamente aos países empo
brecidos e, indiretamente, através do setor de em
préstimos bonificados (em condições favoráveis) 
do Banco Mundial (IDA), do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento e de todas as ins
tituições multilaterais de desenvolvimento criadas 
nas décadas de 1960 e 1970. A América Latina foi 
incorporada a esse sistema, por fazer parte do Ter
ceiro Mundo. 

Quando a União Soviética ficou sem dinheiro e, 
em algum momento, quebrou, o surgimento de um 
mundo unipolar- equilibrado num só eixo -tornou 
mais evidente o contraste entre Norte e Sul - quer 
dizer, ricos e pobres. Em 2000, o Norte experimen
tou tal prosperidade que lhe permitiu assumir com
promissos como os Objetivos do Milênio e a dimi
nuição da pobreza global. 

Entretanto, em anos mais recentes, essa visão 
simplista de classificar o mundo entre "os que têm 
e os que não têm" passou a ser questionada. 

Alguns dos países do hemisfério sul que fazem 
parte dos programas de ajuda, especialmente Bra
sil, China e Índia, começaram a se tornar relativa
mente ricos e passaram a se envolver de maneira 
efetiva na economia dos países mais pobres, seja 
através de relações comerciais, investimentos e 
assistência técnica, ou de ações de assistência 
humanitária, via iniciativas multilaterais como a 
World Food Program. 

Despidos de seu passado colonialista, os paí
ses do Bric deliberadamente se afastaram do pa
radigma de ajuda desenvolvimentista da OCDE, 
preferindo reforçar as relações de cooperação 
Sul-Sul, buscando produzir benefícios mútuos 
para os envolvidos. 

No fim de 2007, o UK Department for Interna
tional Development (DFID) encerrou seu programa 
de ajuda bilateral na América Latina, fechando seus 

escritórios em Lima, La Paz, Tegucigalpa e Maná-
gua. Em Brasília, o escritório do DFID também foi 
fechado, e um de seus funcionários ficou na em
baixada britânica com a tarefa de manter o diálogo 
com o Brasil em temas como "crescimento e co
mércio, conflitos e segurança, mudanças climáti
cas e desenvolvimento sustentável"1. Contudo, a 
foto que ilustra o site do DFID, do qual retiramos a 
citação acima, mostra a extrema pobreza de uma 
favela no Rio de Janeiro, contrariando a mensagem 
do site que diz que "o sucesso interno na redução 
da pobreza... faz do Brasil um parceiro altamente 
confiável do programa de desenvolvimento". 

A mensagem implícita do governo britânico 
é que o Brasil é suficientemente rico para eliminar 
a própria pobreza, e poderoso para ter influência 
decisiva no mundo como um todo. Isso também 
endossa os argumentos de acadêmicos britânicos 
e integrantes dos programas de desenvolvimento, 
segundo os quais os resultados obtidos na América 
Latina são importantes e úteis para a África e a Ásia. 

O DFID está criando um programa novo, o 
ELLA, que tem por objetivo reunir os conhecimen
tos das experiências que tiveram êxito e daquelas 
que fracassaram nas áreas de política e prática de 
desenvolvimento na América Latina.2 Um dos argu
mentos para manter o programa de ajuda mútua à 
América Latina tem sido conservar o contato com 
o que está acontecendo lá e trazer o conhecimento 
daí resultante para ser usado numa prática desen
volvimentista de escopo mais abrangente. 

Seriam os funcionários do ELLA e do DFID na 
embaixada britânica de Brasília capazes de atingir 
esse objetivo? Seria o objetivo em si abrangente o 
suficiente? Há outras razões pelas quais os partici
pantes do DFID e do OCDE não deveriam encerrar 
seus programas de ajuda ao Brasil e, por extensão, 
à América Latina? O que será que descobriríamos 
se olhássemos este assunto sob outra perspectiva? 

Tudo depende de seu conceito pessoal de 
ajuda e de pobreza 

Um dos argumentos para manter a ajuda a pa
íses como o Brasil é o fato que ainda há um grande 
número de pessoas pobres vivendo neles. Se os 
objetivos globais de redução da pobreza precisam 
ser atingidos, os participantes da OCDE deveriam 

continuar provendo ajuda a esses países. Além dis
so, se a pobreza no Brasil for reduzida rapidamente, 
isso não teria um efeito positivo que atingiria todos 
os países pobres da vizinhança, como a Bolívia? 

Outros argumentos são de que o conhecimen
to adquirido poderia ser utilizado em programas de 
ajuda por toda a parte, o que foi discutido anterior
mente, e pesa também o fator moral da desvanta
gem histórica que os ex-poderes coloniais criaram 
ao condenar regiões como a América Latina a um 
status periférico.3 Entretanto, esses argumentos es
tão restritos ao conceito de ajuda entendido como 
relação entre parceiros desiguais, na qual o dinheiro 
flui do país mais rico ao mais pobre. E é justamente 
por causo disso que alguns indivíduos dos países 
do Bric são contra os programas de ajuda externa. 
Essa relação assimétrica os faz sentir diminuídos, 
faz com que seu país seja visto como objeto de ca
ridade e, caso a ajuda seja aceita, promove a con
firmação emblemática da disparidade de poder na 
condução da política econômica mundial. 

No lado oposto, contra as políticas de coopera
ção se encontram os cidadãos dos países do OCDE. 
A crise financeira de 2008, os subsequentes cortes 
nas despesas públicas e os sinais de crescente 
pobreza dentro de suas fronteiras, levaram ao au
mento de pedidos de cancelamento dos projetos 
assistenciais aos países pobres como um todo e, 
particularmente, àqueles com uma economia con
siderada intermediária, que teriam recursos para 
conter seus índices de pobreza, se atendo a polí
ticas condizentes. 

Mas como seria um programa de ajuda ao Bra
sil concebido e implantado seguindo padrões bra
sileiros de cooperação para o desenvolvimento? E 
se o debate for reconfigurado, deixando de lado 
a questão do fluxo financeiro e concentrado em 
como estimular os benefícios advindos da parceria, 
tais como o intercâmbio de indivíduos e ideias? 

Aqui vão algumas proposições. 
Aceitar gue não existe proporcionalidade entre 

a quantidade de recursos investidos e o impacto 
daí advindo. 

São as iniciativas que vêm da sociedade, de 
como as pessoas se relacionam e as ideias gera
das que oferecem a melhor chance para atacar em 
profundidade as injustiças e desmandos sociais. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A noção de países desenvolvidos ou em desen
volvimento é um anacronismo neocolonial. Esta
mos constantemente lutando por melhores condi
ções de vida para nós mesmos e nossos filhos. 

Dinheiro é uma questão secundária 
Diferente de questões básicas como pintar a 

casa ou consertar o carro, é impossível prever pre
cisamente qual é a quantia exata de fundos a ser 
investida para garantir certo retorno confiável que 
permita melhorar a situação de vida dos indivíduos. 
Na verdade, fundos usados erroneamente podem 
piorar a condição daqueles que vivem na pobreza. 

As premissas para a ajuda externa indicam que 
as instituições doadoras orientam seus financia
mentos para a promoção de mudanças que podem 
ser previstas e quantificadas. Além de não ser ver
dadeira, essa postura impede as instituições doa
doras de responder efetivamente a um ambiente 
político altamente dinâmico e imprevisível. 

Seria muito mais vantajoso financiar simulta
neamente duas ou mais soluções para resolver de
terminado problema, permitindo a vários agentes 
atacar o objetivo de acordo com diferentes diag
nósticos e consequentes abordagens. 

Programas de ajuda deveriam estar abertos 
a uma multiplicidade de enfoques, deveriam cor
rer riscos e aprender a corrigir sua abordagem de 
acordo com isso. 

Por toda a parte a pobreza é uma questão po
lítica. Mas isso fica mais claro em países como o 
Brasil, que ostenta uma crescente e próspera clas
se média - e também no Reino Unido, onde os dez 
últimos anos intensificaram o abismo entre ricos e 
pobres, e diferentes regiões. 

Uma política de redistribuição de renda de um 
governo reformista, como a que vigorou no Brasil 
desde 2003, é intrinsecamente importante e de
safia o papel da cooperação internacional. Não é 
que o dinheiro não seja importante. Ele é, mas em 
países como o Brasil a cota de recursos que uma 
instituição doadora pode oferecer torna-se irrele
vante. O que conta é como ela é gasta. 

Ações de financiamento em escala menor têm 
melhor probabilidade de, com o tempo, agir de for
ma mais eficaz que programas e fundos orçamen
tários governamentais centralizados. Além disso, 
grandes gastos podem desviar o foco da constru
ção efetiva de relações no auxílio das populações 
mais pobres, no sentido de ajudá-las a buscar mu
danças políticas. 

Quando a intenção da ajuda é apenas reduzir 
disparidades, tudo gira em torno de estar num lo
cal, com o compromisso, conhecimento e investi
mento de tempo de uma equipe treinada para de
senvolver e manter relações. 

Em 2003, participei de um workshop no Brasil 
com a equipe de funcionários do DFID da América 
Latina. Alguns meses antes do Reino Unido invadir 
o Iraque e, simultaneamente, encerrar os progra
mas de ajuda à América Latina, criamos uma pro
posta para o papel do DFID na região. Uma das 
questões levantadas se referia ao fato de que a 
soma de dinheiro a ser investida deveria ser enten
dida como um assunto de segundo plano, subordi
nado à compreensão de como o DFID entendia o 
contexto e as relações necessárias para promover 
mudanças positivas na vida dos indivíduos pobres. 

Relações são o mais importante 
No workshop concordamos que pessoas, mais 

que dinheiro, eram a contribuição mais valiosa. Os 
princípios dessa abordagem são: 
• Qualquer investimento em relações deve man

ter e não diminuir o poder das pessoas pobres; 
• Reconhecer que a redução da pobreza é um 

tema de fundo político e está relacionado à 
mudança nas relações díspares de poder que 
mantém as pessoas nessa situação; 

• Uma instituição doadora deve ser vista não 
como um diretor, mas como um dos atores em 
cena numa peça que ainda será escrita; 

• Mudanças sociais não ocorrem de forma se
quencial nem linear, e a ajuda deve ser progra
mada de acordo. 
Esta abordagem foi amplamente testada pelo 

DFID no Peru (onde o programa foi encerrado no 
fim de 2005). A resposta à complexidade política e 
social do país se deu através do investimento em 
relações que permitiram construir uma aliança en
tre o governo e a sociedade peruana com intuito 
de implementar uma equipe versada no denomi
nado oportunismo planejado, uma abordagem que 
requer a capacidade clara de julgamento sobre 
quando uma intervenção é crucial para amparar 
um processo de mudança. 

Isto significa uma comunicação vertical e ho
rizontal entre todos os envolvidos, sua avaliação 
do que estão observando enquanto, ao mesmo 
tempo, reagem às mudanças ocorridas pela sua 
intervenção inicial. É apenas um processo modes
to, com ações passo a passo, sem garantia do que 
acontecerá em seguida. 

Essa experiência peruana investiu mais energia 
e recursos em amparar o processo de construção 
de novas relações no interior e no exterior da admi
nistração governamental que em instituições for
mais, expressando pouco interesse em assegurar 
resultados mensuráveis e técnicos. 

A abordagem desse programa do DFID no Peru 
foi considerada uma história de sucesso por aque
les que dele participaram e pela OCDE. A maioria 
dos participantes da equipe era peruana traba
lhando em conjunto com uma equipe britânica, 
que contribuía com ideias e experiências adquiri
das em outros países. 

Um programa de ajuda mútua entre 
o Brasil e o Reino Unido? 

No workshop realizado no Brasil concorda
mos que este tipo de abordagem foi além da visão 
ortodoxa de uma ajuda externa, como aquela do 
dinheiro fluindo unidirecionalmente de um país a 
outro. Tudo girou em torno de como as agências 
internacionais têm potencial para facilitar e ampa
rar novas perspectivas e abordagens de problemas 
complexos de injustiça social e pobreza em todos 
os países. 

As inovações políticas e sociais no Brasil pro
varam ser úteis não apenas para outros países do 
Sul - fato que o DFID reconhece - como também 
no Reino Unido. Na realidade, muitos dos países do 
Norte têm muito a aprender, por exemplo, com os 
processos participativos democráticos que emer
giram no Brasil e em outros países do Sul. Cidadãos 
organizados representam um papel crucial na arti
culação das demandas por direitos, mobilizando a 

pressão por mudanças políticas e monitorando o 
desempenho do governo. 

Em 2007, o Institute of Development Studies 
organizou um evento para funcionários regionais 
e centrais do governo britânico e para voluntários. 
Nesse evento ouviram diretamente de palestrantes 
vindos do Brasil, da Índia e de outros países, relatos 
do desenvolvimento de formas mais participativas 
de governo e de amparo à cidadania. 

Shazia Husai, que trabalhou para uma auto
ridade local numa região carente de Londres, foi 
um dos participantes do evento. Como consequ
ência do relato que ouviu de alguém provenien
te da cidade de Porto Alegre, ela persuadiu o 
conselho de Tower Hamlets a testar o orçamen
to participativo baseado na experiência brasilei
ra. De fato, o orçamento participativo tem sido 
adotado por várias comunidades do Reino Uni
do. É interessante especular se Shazia e outros 
não teriam tido resultados mais impactantes e 
abrangentes se, digamos, tivessem trabalhado 
diretamente com alguém vindo do Brasil portrês 
anos ou mais, ou se o governo brasileiro dispu
sesse de um pequeno fundo para a criação de 
uma aliança para mudanças, como aquela im
plementada no Peru pelo DFID. 

O Brasil e o Reino Unido trabalham em conjun
to para ajudar Moçambique e poderíamos também 
beneficiar dessa parceria para resolver questões 
internas concernentes à pobreza. Não estamos fa
lando do Reino Unido retomar o programa de ajuda 
ao Brasil. Ao contrário, ambos os países concorda
ram em oferecer um programa de ajuda a outros. 

Do mesmo modo que a China e a Índia, o Brasil 
é um país doador e também receptor. Na perspec
tiva ortodoxa dos programas de ajuda isto é con
siderado uma anomalia. Mas o fato de ser um re
ceptor pode fazer do país um melhor doador. Não 
seria esse o modelo a ser amplamente seguido e 
que representaria verdadeiramente o sentido da 
ajuda mútua? 

No momento, o Brasil recebe ajuda de países 
ricos e, ao mesmo tempo, oferece ajuda aos mais 
pobres; mas não seria o caso também de países ri
cos e intermediários trocarem ajuda, visando espe
cialmente a troca de informações e soluções ino
vadoras, das quais todos se beneficiariam e com as 
quais poderiam aprender muito? 

Ao assumir que a ajuda eficaz não está rela
cionada primeiramente à quantidade de dinheiro, 
mas às relações que permitirão a criação de novas 
ideias e perspectivas, as vantagens de uma parce
ria de ajuda mútua se tornam nítidas. 

"Rosalind Eyben é acadêmica do Institute of Deve
lopment Studies da Universidade de Sussex. Traba
lhou anteriormente como chefe do Department of 
International Development na Bolívia, e conselhei
ra de estratégia desta instituição no Peru. Escreveu 
vários textos sobre relações de ajuda mútua. 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 11-12,  ago. 2011.




