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COMPARAÇÃO COM O LESTE 

ASIÁTICO 

Iniciação Científica Voluntária 

 

O presente trabalho faz parte da pesquisa 
“Fundamentos históricos e teóricos para a 
determinação conceitual de um Estado 
Desenvolvimentista Democrático”, financiada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 
parceria com o Programa de Pós-Graduação em 
Economia, da UFRGS. Nesta apresentação, temos 
por objetivo analisar as origens do Estado 
Desenvolvimentista no Brasil. Considerando o 
desenvolvimentismo como um fenômeno histórico 
específico que se manifesta em alguns países e 
não em todos, coloca-se como fundamental 
entender quando e por que o Estado passa a ser o 
ator central na condução do desenvolvimento 
econômico.  
 

Caso Fator de Origem 

Japão Intervenção Externa 

Taiwan e Coreia do 
Sul 

Guerra e Colonização 
Japonesa 

Brasil Mudanças na Política 
Interna 

QUESTÕES NORTEADORAS 
• Quais as condições históricas que 
favoreceram a ocorrência da Revolução de 
30?  
• Quais foram os atores sociais desse 
processo e qual o seu significado em termos 
de aliança de classe?  
• Quais os projetos e os ideais dos 
revolucionários?  
• Como isso impactou no caráter assumido 
pelo Estado Brasileiro? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Enquanto no Leste Asiático fatores externos 
influenciaram diretamente as origens do Estado 
Desenvolvimentista, no Brasil predominaram os 
fatores endógenos.  
 
•A Revolução de 30 significou uma ruptura política 
e institucional, combinada com a preservação das 
estruturas sociais. Esse seu caráter afetou  
significativamente as dinâmicas políticas e 
econômicas do processo de desenvolvimento 
nacional. 
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