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Se ameaças de potências pare-
ciam não mexer muito com
Kim Jong-il, o mesmo não po-
de ser dito dos filmes de Eliza-
beth Taylor. O homem que
manteve o poder absoluto na
Coreia do Norte desde 1994
idolatrava a atriz americana e
tinha a filmografia completa de
sua musa.

Além de ogivas nucleares,
Kim cuidadosamente guardava
um acervo de 20 mil DVDs em
seu palácio. Kim gostava tanto
de cinema que, em 1978, sob o
governo de seu pai, Kim Il-
sung, mandou sequestrar seu
diretor favorito – o sul-corea-
no Shin Sang-ok. Capturado
enquanto visitava Hong Kong,
Shin foi levado a Pyongyang
coberto em plástico bolha. O
ditador gostava de Rambo e
James Bond. Sobre Amistad, de
Steven Spielberg, disse que era
“triste demais”.

1945
Fim da ocupação
Com a derrota na 2ª Guerra,
Japão se retira da península
coreana. A União Soviética
ocupa a parte norte e os EUA,
o sul

1946
Ascensão da dinastia Kim
Apoiado pelos soviéticos, Kim
Il-sung assume o comando do
Comitê Provisório do Povo e
se torna o comandante de fac-

to da zona ocupada pela URSS

1948
Divisão
Após desacordo entre URSS e
EUA, a península coreana é for-
malmente dividida entre Coreia
do Norte e Coreia do Sul

1950-1953
Guerra da Coreia
Norte invade o sul e dá início ao
conflito, que termina com um
armistício

1969
Vitória simbólica
Norte-coreanos derrubam um

avião espião americano.

1977
Sequestro de japoneses
Primeiro dos 13 cidadãos japo-
neses que seriam sequestrados
em três anos é capturado

1980

Ditadura hereditária
Kim Jong-il, o primogênito do
ditador Kim Il-sung, começa a
se preparar para substituí-lo

1992
Polêmica nuclear
Após concordar com inspeções
da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), gover-
no norte-coreano proíbe acesso
a seus reatores

1993
Crise diplomática
Em meio à tensão crescente,
norte-coreanos ameaçam aban-
donar o Tratado de Não Prolife-

ração de armas nucleares

1994
Sucessão
Com a morte do “presidente
eterno”, Kim Jong-il assume o
poder na Coreia do Norte

1994

Acordo nuclear
Coreia do Norte assina acor-
do com EUA para desmante-
lar seu programa nuclear

1996
Epidemia de fome
Enchentes aniquilam planta-
ções de arroz e provocam epi-
demia de fome no país. Ao
longo da década, 1,5 milhão
de pessoas morreram

1998
Tensão militar
Exército lança míssil que
passa sobre o Japão e cai no
Oceano Pacífico

Internacional Galeria. Uma retrospectiva
da vida de Kim Jong-il
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Autocrata
era obcecado
por cinema

Kim Jong-il,
Ex-ditador norte-coreano

Cláudia Trevisan

A súbita morte do líder norte-
coreano Kim Jong-il elevou a
tensão no leste asiático e
criou um clima de incerteza
em relação ao futuro de um
dos regimes mais fechados do
mundo, cujo arsenal nuclear
tem um potencial desestabili-
zador de alcance global.

A agência oficial de notícias di-
vulgou ontem que Kim morreu
no sábado de ataque cardíaco, du-
rante uma viagem de trem, em ra-
zão do excesso de trabalho “físi-
co e mental”. A partir de agora, a
“revolução coreana” será coman-
dada por Kim Jong-un, informou
a agência. O governo decretou
dez dias de luto e informou que
Kim será enterrado no dia 28.

Imagens divulgadas pela rede
estatal de TV mostravam cente-
nas de norte-coreanos nas ruas
de Pyongyang chorando histeri-
camente pela morte do “Queri-
do Líder”, cuja saúde estava debi-
litada desde agosto de 2008,
quando sofreu um derrame. O
neurocirurgião francês, Fran-
çois-Xavier Roux, revelou ontem
à agência Associated Press que ele
tratou secretamente de Kim em
Pyongyang por dois meses quan-
do o líder teve um derrame.

Com menos de 30 anos, o su-
cessor Kim Jong-un tem diante
de si o desafio de alimentar a em-
pobrecida população de 25 mi-
lhões de habitantes, conduzir ne-
gociações com os Estados Uni-
dos em busca de um acordo de
paz e gerenciar o relacionamen-
to com a vizinha Coreia do Sul,
com a qual, por falta de um acor-
do de paz formal, o país ainda
está tecnicamente em guerra,
desde 1950.

Acima de tudo, ele terá de con-
solidar sua posição como líder
máximo de um país militariza-
do, que mantém a coesão inter-
na graças à confrontação com o
mundo exterior.

Kim Jong-un é o representan-
te da terceira geração da dinastia
criada em 1948 por seu avô, Kim
Il-sung, o fundador da Coreia do
Norte venerado como um semi-
deus pela população. Enquanto

Kim Jong-il teve uma década de
preparação para assumir o lugar
do pai, Kim Jong-un só foi apon-
tado como sucessor em setem-
bro de 2010 e é pouco conhecido
até mesmo na Coreia do Norte.

Brian Myers, professor da uni-
versidade sul-coreana Dongseo,
acredita que o regime foi lento
no processo de “glorificação” do
herdeiro, o que exigirá empenho
redobrado do aparato de propa-
ganda a partir de agora.

“O grande desafio será fazer
esse jovem ser aceito pela popu-
lação”, observa Myers, que não
espera nenhuma alteração rele-
vante no modelo econômico, po-
lítico ou militar norte-coreano.

Em sua opinião, eventuais re-
formas e o abandono da posição
de confronto trazem o risco de
colocar em xeque a própria exis-
tência da Coreia do Norte diante
do vizinho capitalista do sul.
“Eles estão imobilizados em
uma armadilha ideológica.”

Outro risco para o regime é o
crescente acesso da população à
informação sobre o estilo de vi-
da no exterior, em especial na Co-
reia do Sul, graças à proliferação
de celulares e DVDs.

O chinês Cheng Xiaohe, pro-
fessor da Universidade do Povo,
também acredita que a tarefa
mais urgente do sucessor é esta-
belecer suas credenciais como lí-
der supremo. “Kim Jong-un é
muito jovem e desprovido de ex-
periência política e até agora não

teve chance de mostrar suas ha-
bilidades diante do público.”

Segundo Cheng, a morte de
Kim Jong-il causou nervosismo
nos vizinhos da Coreia do Norte,
incluindo a China, principal alia-
do e maior fonte de ajuda exter-
na do regime. “Existe muita in-
certeza e a estabilização da situa-
ção doméstica é a prioridade.”

A incógnita mais imediata diz
respeito à negociação com os
EUA em torno do abandono dos
planos nucleares de Pyongyang.
Os dois lados caminhavam para
anunciar nesta semana em Pe-
quim um acordo pelo qual os
americanos doariam alimentos
à Coreia do Norte em troca da
suspensão de seu programa de
enriquecimento de urânio.

A morte de Kim deve levar ao
cancelamento da reunião. As in-
terrogações que cercam o novo
líder provocaram quedas nas bol-
sas da região. A Coreia do Sul pôs
o Exército em alerta.

A relação entre os dois lados
da península atingiram um dos
piores momentos do pós-guerra
no em 2010, quando Seul acusou
Pyongyang de afundar o navio de
guerra Cheonan, provocando a
morte de 46 marinheiros.

PaikHak-soon, diretor do Cen-
tro de Estudos da Coreia do Nor-
te do Instituto Sejong, de Seul,
acredita que Kim Jong-il criou
mecanismos de proteção de seu
herdeiro que permitiram o anún-
cio de seu nome como “grande

sucessor” de seu pai.
Segundo Paik, Kim Jong-il re-

forçou o poder do Partido gover-
nantediante do poderoso Exérci-
to e criou uma rede de mentores
para Kim Jong-un. O mais impor-
tante deles é Jang Song-thaek, ca-
sado com a irmã de Kim Jong-il e
considerado por Paik a mais po-
derosa figura do sistema político
norte-coreano.

A influência de Jang será con-
trabalançada por outros dois
“mentores” que ocupam cargos
de destaque no Exército e no Par-
tido, disse Paik.

O analista sul-coreano acredi-
ta que o novo líder será beneficia-
do em sua tarefa de consolida-
ção no poder pelo centenário de
nascimento de seu avô, Kim Il-

sung, com o qual exibe extrema
semelhança física. As celebra-
ções ocorrerão em abril e vão mo-
bilizar a população do país.

Apesar das dúvidas que cer-
cam o futuro da Coreia do Norte,
os analistas concordam em um
ponto: pouca coisa deverá mu-
dar no próximo ano, quando
Kim Jong-un estará voltado a
consolidar seu poder, enquanto
EUA e Coreia do Sul realizam
eleições. Paik lembrou que o ex-
presidente americano Bill Clin-
ton enviou condolências à Co-
reia do Norte em 1994, quando
Kim Il-sung morreu. “Seria posi-
tivo um gesto semelhante de Ba-
rack Obama agora, mas não
creio que ele se repita” afirmou o
sul-coreano.

Morte de ditador norte-coreano eleva
tensão e amplia incerteza na região

Herança da
Guerra Fria

Luto. Norte-coreanos diante de imagem do ditador e seu pai
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● O futuro do líder
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BRIAN MYERS
PROFESSOR DA
UNIVERSIDADE DE DONGSEO
“O grande desafio será fazer
esse jovem ser aceito pela
população”

CHENG XIAOHE
PROFESSOR DA
UNIVERSIDADE DO POVO
“Kim Jong-un é muito jovem e
desprovido de experiência
política”

Kim Jong-il, o ‘Querido Líder’, morreu sábado, de ataque cardíaco, segundo agência oficial, mas o anúncio só foi feito ontem; seu filho
Kim Jong-un, sucessor designado apenas em setembro de 2010 e bastante jovem, é pouco conhecido mesmo entre os norte-coreanos

Dor.
País vive
luto
coletivo
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2000
Aproximação
Kim Jong-il reúne-se com o
presidente sul-coreano, Kim
Dae-jung, em reunião inédita.
Prisioneiros são libertado

2002
Distanciamento
Sul e Norte travam batalha
no Mar Amarelo

2002
Eixo do mal
O presidente dos EUA, Geor-
ge W. Bush, inclui o país no
chamado “eixo do mal”, ao
lado de Irã e Iraque. País admi-

te que desenvolve armas nuclea-
res

2003
Ruptura
Coreia do Norte retira-se do
Tratado de Não Proliferação. É
criado o grupo dos seis (Coreia
do Norte, do Sul, China, Rússia,
Japão e EUA) para negociar a
questão

2005
Acordo
País aceita interromper seu pro-
grama nuclear em troca de bene-
fícios econômicos, mas volta
atrás.

2006
Primeiros testes
Pyongyang lança mísseis de cur-
to e longo alcances, que nova-
mente sobrevoam o Japão, e diz
ter testado bomba nuclear.

2007
Novas negociações

Passageiros atravessam as duas
Coreias de trem pela primeira
vez. Novo acordo para abando-
no de programa nuclear é assi-
nado.

2008
Problemas de saúde
Kim Jong-il falta a um desfile
militar. Começam as especula-
ções de que ele teria sofrido um
derrame.

Avanço nas negociações
EUA retiram país da lista de Esta-
dos que apoiam o terrorismo.

2009

Radicalização e retrocesso
Pyongyang lança “satélite de
comunicações”, diz ter testado
mais uma bomba nuclear e aban-
dona as negociações do grupo
dos seis

Sanções da ONU
Conselho de Segurança apro-
va resolução que embarga
venda de armas para conter o
programa nuclear do país

2010
Incidente militar
Ataque a navio sul-coreano
volta a elevar as tensões.
EUA anunciam sanções

2011
Morte do Grande Líder
TV estatal anuncia morte de
Kim Jong-il, no poder desde
1994. Seu filho Kim Jong-un,
de 28 anos, é o sucessor.

China espera estabilidade e
expressa apoio a herdeiro

Amorte de Kim Jong-il pode gradual-
mente possibilitar mudanças na Co-
reia do Norte, mas é improvável que o
processo seja rápido e tranquilo. Em

2010, Kim promoveu seu filho Kim Jong-un a
general de quatro estrelas e passou o último ano
tentando melhorar a posição dele entre os prin-
cipais líderes do Exército e do partido. Parece
improvável que Kim Jong-il possa conseguir
postumamente a consolidação de uma contradi-
tória monarquia comunista, mas as jogadas polí-

ticas relacionadas à sucessão vistas no ano passa-
do foram marcadas por dois perigosos eventos beli-
cosos – o afundamento de um navio sul-coreano e
o bombardeio de uma ilha sul-coreana.

No curto prazo, não espero ver grandes mudan-
ças, mas, no próximo ano, talvez Kim Jong-un en-
frente dificuldades para consolidar seu poder en-
tre a velha guarda. Isto sugeriria um período de
instabilidade. No longo prazo, creio que a dinastia
Kim vai ruir e a Península Coreana será reunifica-
da, mas as expectativas levarão muito mais tempo
para serem cumpridas. Quando presidi o Conse-
lho Nacional de Informações, 15 anos atrás, fiquei
impressionado com o quanto o regime norte-co-
reano era opaco para os serviços de espionagem.

Outros participantes regionais, como Japão e Co-
reia do Sul, demonstrarão nervosismo, mas mante-
rão suas alianças com os EUA. A China é que terá
diante de si uma espécie de problema. O país quer
que a Coreia do Norte desista de suas armas nuclea-
res e pare de criar crises que ponham em risco a

segurança da China. Mas os chineses temem que
um colapso do regime norte-coreano crie uma si-
tuação de caos nas suas fronteiras. Ironicamente,
apesar de a China oferecer auxílio econômico e
alimentar para atender às desesperadas necessida-
des da Coreia do Norte, os chineses exercem uma
influência limitada sobre o “reino eremita”.

A Coreia do Norte conta com o paradoxal “poder
dos fracos”. Em certas situações de negociação,
como argumento no livro The Future of Power (O
futuro do poder), a fraqueza e a ameaça do colapso
de um parceiro podem ser uma fonte de poder de
barganha. Um devedor falido que tenha de quitar
uma soma de US$ 1 mil tem pouco poder de nego-
ciação, mas, se a sua dívida for de US$ 1 bilhão, seu
poder de negociação pode ser muito maior – basta
observar o destino das instituições consideradas
“grandes demais para falir” na crise financeira de
2008. Como apontou certa vez o Financial Times,
Kim Jong-il “é provavelmente o único líder mun-
dial capaz de fazer Pequim parecer impotente... Os

diplomatas dizem que Kim explora com ousadia
os temores chineses. Se a China não injetar auxí-
lio na arruinada economia norte-coreana, os chi-
neses enfrentarão ondas de refugiados e possí-
veis episódios de instabilidade”.

O resultado de tudo isso deve provavelmente
ser uma retomada dos esforços no sentido de
trazer a Coreia do Norte de volta às negocia-
ções, suspensas em 2009. Este pode ser um im-
portante passo na tentativa de coordenar as rea-
ções diplomáticas, mas não devemos esperar
muito das negociações. O principal marco dos
próximos meses deve provavelmente ser a in-
certeza com relação ao futuro do regime norte-
coreano. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

✽

É CIENTISTA POLÍTICO. ESTE ARTIGO FOI REDIGIDO

ORIGINALMENTE PARA POWER & POLICY, BLOG DO

BELFER CENTER FOR SCIENCE AND INTERNATIONAL

AFFAIRS. WWW.POWERANDPOLICY.COM

✽

Análise: Joseph S. Nye

LUKE FRAZZA/REUTERS

REUTERS

VINCENT YU/AP–10/10/2010

TRANSIÇÃO DINÁSTICA

Sucessor
de líder
foi educado
na Suíça
Fã de Michael Jordan, Kim Jong-un virou
herdeiro após pai deserdar seu primogênito

Um futuro incerto
espera o
‘reino eremita’

Herdeiro. Kim Jong-un, filho e sucessor de Kim Jong-il, em parada militar pelo aniversário do partido único norte-coreano, em 2010

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Fã do astro do basquete Mi-
chael Jordan, do ator Jean-
Claude Van Damme e amante
do esqui. Esse é Kim Jong-un,
novo líder da Coreia do Norte.
Nos anos 90, enquanto 2 mi-
lhões de norte-coreanos mor-
riam de fome, ele e outros dois
filhos do ditador Kim Jong-il
viviam como príncipes em es-
colas privadas da Suíça.

Kim Jong-un, o mais novo dos
três, foi aluno da Escola Interna-
cional de Berna, onde aprendeu
inglês, francês e até o dialeto ale-
mão falado na Suíça. Ele é o se-
gundo filho do líder norte-corea-
no com a dançarina Ko Yong-hi,
que não resistiu a um câncer e
morreu em 2004.

Na Suíça, a vida dos filhos do
ditador norte-coreano é cercada
de mistérios. Kim Jong-un dei-
xou o país no ano 2000, mas, se-
gundo a revista L’Hebdo, poucos
sabiam sequer que ele havia pas-
sado sete anos no local.

Para disfarçar, usou outro no-
me: Pak Tchol. O pseudônimo
serviu para ajudá-lo a evitar a im-
prensa e não chamar a atenção
em Berna, pequena capital suíça
com pouco mais de 120 mil habi-
tantes.

Poucose conhece da vida parti-
cular do novo líder supremo
além de seus ídolos – os mesmos
de muitos adolescentes dos
anos 90. Ele seria humilde e sim-
pático com os filhos de diploma-
tas americanos. Foi elogiado pe-
la direção do colégio por ter aju-
dado a apartar brigas entre alu-
nos, muitos dos quais herdeiros
de algumas das famílias mais ri-
cas do mundo.

Um carro com motorista o bus-
cava todos os dias na escola, algo
surpreendente na Suíça, onde as
crianças – mesmo as de famílias

ricas – costumam andar a pé ou
de ônibus.

“Ele era um rapaz tímido e in-
trovertido que gostava muito de
esportes coletivos. Ele admirava
muito Michael Jordan e o ator
Jean-Claude Van Damme”, con-
tou à L’Hebdo Ron Schwartz, ex-
aluno canadense. Outro hobby
do novo ditador norte-coreano
era esquiar nos Alpes. Durante o
inverno, ele dedicava todos os
fins se semana de folga ao espor-
te.

A ida do herdeiro norte-corea-
no para a Suíça fez com que seu
pai nomeasse como representan-
te do país na ONU, em Genebra,
o diplomata Ri Che-ul, que tinha
entre suas atribuições prioritá-
rias cuidar de Kim Jong-un.

Ontem, o governo suíço se re-
cusou a comentar o assunto, di-
zendo que não tinha como saber
se o filho do ditador morto de
fato esteve no país. Em 2009,
houve a confirmação de que o fi-
lho de um diplomata norte-co-
reano havia estudado na Suíça
entre 1993 e 2000.

Já o colégio, seguindo a tradi-
ção suíça de discrição, anunciou
ontem que estava impedido de
comunicar qualquer detalhe so-
bre seus alunos ou ex-alunos.

Outro filho do ditador tam-
bém estudou na Suíça: seu pri-
mogênito, Kim Jong-nam, hoje
com 40 anos. Apaixonado por
cassinos, ele era considerado o
favorito para suceder ao pai. No
entanto, foi pego tentando en-
trar com um passaporte falso no
Japão em 2001. Na época, ele dis-
se que queria visitar o parque da
Disney em Tóquio.

O filho do meio também estu-
dou na Suíça. Kim Jong-chol, era
tido como “afeminado” por pes-
soas próximas a ele, que também
estudou em Berna, nos anos 90,
em um colégio que custa mais de
US$ 25 mil por ano.
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Cláudia Trevisan

Principal aliada do isolado regi-
me de Pyongyang, a China anun-
ciou ontem que manterá a coope-
ração com o país vizinho e con-
clamou a população norte-corea-
na a se unir sob a liderança do
“camarada” Kim Jong-un.

A maior preocupação de Pe-
quim é a manutenção da estabili-
dade na região e dentro da Co-
reia do Norte, onde o eventual
colapso do regime provocaria
uma invasão de refugiados pela
fronteira comum de 1.416 km.

“A China e outros países de-
vem aumentar sua cooperação e

comunicação com a Coreia do
Norte para evitar que influên-
cias desastrosas tomem conta
do país”, avaliou Zhang Liangui,
do Centro de Estudos Sul-Corea-
nos da Universidade de Pequim,
em artigo publicado no jornal
Global Times, ligado ao Partido
Comunista.

Pequim gostaria de ver os nor-
te-coreanos adotarem reformas
econômicas semelhantes às ado-
tadas pela China, mas analistas
consideram remota a possibili-
dade de grandes mudanças.

“Eu não acredito que haverá
ajuste econômico significativo,
porque isso afetaria a base do re-
gime construído por Kim Il-
sung”, disse Cheng Xiaohe, pro-
fessor da Universidade do Povo.

Li Yongchun, da Academia de
Ciências Sociais da China, tam-
bém considera remota a possibi-
lidade de reformas profundas,
principalmente em razão do con-
flito com EUA e Coreia do Sul.
“Eles se sentem inseguros, o que
dificulta uma eventual abertu-
ra”, disse Li.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A10 e A11.




