
A Coréia foi colônia japonesa desde 1910. Em agosto
de 1945, após a derrota do Japão na Segunda Guerra
Mundial, o Norte da Coréia ficou sob a influência da an-
tiga União Soviética, e o Sul sob a influência dos Estados
Unidos da América (EUA). Assim, em agosto de 1948 foi
formada, no Sul, a República da Coréia. No Norte, surgiu
a República Popular Democrática da Coréia.
Em junho de 1950, tropas norte-coreanas invadiram a
Coréia do Sul e começaram a Guerra da Coréia. Em julho
de 1953, foi assinado o Acordo de Armistício, que criou
a Zona Desmilitarizada (Paralelo 38) de 4 km, dividindo
a península. Em abril de 1996, houve um grande tumulto
quando a Coréia do Norte enviou tropas para a Zona
Desmilitarizada. Em junho de 2000, o então presidente
da Coréia do Sul, Kim Dae-jung, e o líder máximo norte-
coreano, Kim Jong-il, realizaram a primeira reunião de
cúpula entre os dois países. Em agosto de 2000, as ca-
pitais Seul e Pyongyang promoveram a primeira reunião
de famílias separadas desde a guerra.
Neste ano, realizou-se em Pyongyang (capital norte-
coreana) uma cúpula histórica com a chegada do pre-
sidente da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun, recebido pelo
presidente Kim Jong-il. Note-se que tecnicamente os dois
países ainda estão em guerra.
O presidente da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun, caracteri-
zou sua viagem como uma grande possibilidade de aca-
bar de uma vez com a animosidade nascida pela partilha

da península da Coréia, ao final da 2- Guerra Mundial,
entre comunistas e capitalistas. Mas especialistas em
relações internacionais e comércio exterior acreditam
que o seu principal interesse é a política doméstica e que
ele não deve ser radical com assuntos delicados, como
os direitos e as armas nucleares da Coréia do Norte, país
que realizou seu primeiro teste nuclear em 2006.
O encontro, ocorrido em três de outubro de 2007, coin-



cidiu com as comemorações dos 4.300 anos de criação
da nação coreana, uma data mais lendária que histórica.
Com suas melhores roupas, colocados em fila, milhares
de norte-coreanos agitaram flores de plástico rosas e
vermelhas e aplaudiram quando Kim chegou à praça
principal de Pyongyang, repetindo a saudação minutos
depois, quando Roh saiu de um carro oficial fornecido
pelo governo local.
Kim vestia seu uniforme habitual - uma jaqueta de zíper
e sapatos plataforma para parecer mais alto que Roh, que
por sua vez usava um terno escuro. Sem sorrir muito, ele
apertou a mão do presidente e da primeira-dama da Coréia
do Sul. Depois, pouco falaram, segundo os jornalistas sele-
cionados para acompanhar a visita em Pyongyang.

A Coréia do Norte tem uma população de 23,3 milhões
de pessoas, com um Produto Interno Bruto (PIB) per
capita por ano de US$ 1.800, uma expectativa de vida
de 72 anos, uma dívida externa de US$ 12 bilhões e
uma ditadura comunista.
Na Coréia do Sul vivem 49 milhões de pessoas, com PIB
per capita anual de US$ 24.500, expectativa de vida de
79 anos, dívida externa de US$ 244 bilhões e democracia
parlamentar.
Como ocorreu essa diferença nas últimas décadas?
Certamente a resposta está no regime de governo, como
ocorreu antes com a Alemanha ao ter sido dividida,
depois da Segunda Guerra Mundial, em Ocidental e
Oriental. Hoje, após a reunificação, a Alemanha é bem

No dia seguinte, houve uma reunião de cúpula de mais
de quatro horas, na qual Kim Jong-il pediu ao presidente
sul-coreano que ampliasse os investimentos no seu país
e acelerasse a implantação do complexo industrial de
Kaesong, financiado pela Coréia do Sul.
No decorrer da visita, foi divulgada a concordância da
Coréia do Norte em destruir, até o final de dezembro de
2007, o reator com o qual produziu o plutônio para testar
sua bomba atômica em 2006. O documento, assinado
em Pequim pelo chamado Grupo dos Seis (EUA, China,
Rússia, Japão e as duas Coréias), prevê como contrapar-
tida que os norte-coreanos recebam 950 mil toneladas
de combustível e, em data não fixada, que Washington
os retire da lista dos regimes que apoiam o terrorismo.
O resultado do encontro, segundo os analistas, superou
as expectativas. Com ele, a cooperação entre os dois
países deve aumentar, e foram previstos a abertura de
uma linha ferroviária que atravessará a Zona Desmili-
tarizada, a criação de uma área conjunta de pesca e o
estabelecimento de um corredor aéreo ligando Seul ao
ponto mais alto da Coréia do Norte, o monte Paektu,
para que os sul-coreanos visitem o local considerado
sagrado.
Roh e Kim também concordaram em incentivar os encon-
tros entre familiares separados há mais de cinco déca-
das. Desde a primeira reunião entre as duas Coréias, em
2000, cerca de 20 mil pessoas reencontraram parentes
do outro lado da fronteira.
De acordo com o jornal The New York Times, a aproxi-
mação dos dois países já está atraindo investidores do
Sul, que procuram terras baratas para comprar no Norte.
Aliás, muitos estão comprando até terras minadas, inves-
tindo na retirada das minas e esperando a valorização,
que certamente virá quando acontecer a tão esperada
unificação. Ela que não só trará a paz permanente na
região, como também muita prosperidade.

mais poderosa e os "desvios" estão sendo paulatina-
mente superados.
Após o histórico encontro em Pyongyang, reina nos dois
países um estado de animação, assim descrito pelo
secretário-geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), Ban Ki-moon, ex-chanceler sul-coreano: "Foi dado
um passo extraordinário em direção à paz permanente
e à desnuclearização da península. Mais do que isso,
finalmente está iniciado o processo concreto para a reu-
nificação da Coréia, o que pode propiciar o surgimento
de uma nova potência mundial capaz de competir, em
algumas décadas, até com o Japão."

O presidente da Coréia do Sul Roh Moo-hyun e a sua mulher Kwon Yang-suk
e o presidente da Suprema Assembléia do Povo da Coréia do Norte, Kim
Yong-nam, plantando árvores para celebrar o armistício.

Text Box
Fonte: Qualimetria, n. 196, p. 86-87, dez. 2007.




