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PEQUIM

A Coreia do Norte terá de reali-
zar reformas econômicas se qui-
ser evitar um colapso semelhan-
te ao que se abateu sobre os paí-
ses comunistas do leste euro-
peu. A afirmação é de Rudiger
Frank, professor de economia e
sociedade do Leste da Ásia da
Universidade de Viena, que se
dedica ao estudo do país há
mais de 20 anos.

Nascido na ex-Alemanha
Oriental, Frank passou parte de
sua infância na antiga União So-
viética e, na década de 90, fre-
quentou durante um semestre
a Universidade Kim Il-sung, em
Pyongyang.

Segundo ele, as mudanças já
começaram e será impossível re-
vertê-las. “O dinheiro agora é
tão importante quanto em ou-
tros lugares e isso afetou de ma-
neira profunda o comportamen-
to das pessoas, suas expectati-
vas de vida e seu sistema de va-
lores”, disse ao Estado em en-
trevista por telefone.

Conselheiro de vários gover-
nos europeus em temas relacio-
nados à Coreia do Norte, Frank
acredita que não há disposição
de Pyongyang em abandonar
seu programa nuclear nas cir-
cunstâncias atuais. “O lança-
mento de um satélite na próxi-
ma semana será crucial para o
país desenvolver a capacidade
de transportar armas atômicas,
não apenas de produzi-las”, ob-
servou. A seguir, os principais
trechos da entrevista.

● Qual é a importância das cele-
brações do centenário de Kim
Il-sung e qual seu propósito polí-
tico?
Kim Il-sung é o fundador do Es-
tado e do sistema. Até o calen-
dário norte-coreano começa
com o ano de seu nascimento.
Agora, nós estamos no ano Ju-
che 101. É difícil exagerar a im-
portância ideológica desse ani-
versário. É uma grande celebra-
ção que tem sido preparada há
muitos anos e os norte-corea-
nos esperam que algo realmen-
te festivo ocorra. Com a morte
de Kim Jong-il, em dezembro, e
a chegada ao poder do novo lí-
der, Kim Jong-un, a celebração
ganhou implicações políticas
mais amplas. Kim Jong-un é ne-
to de Kim Il-sung e ele delibera-
damente tenta parecer com seu

avô no corte de cabelo, na ma-
neira de se vestir e até em seu
peso. O evento também vai sus-
tentar a legitimidade de seu no-
vo governo.

● Por que eles decidiram manter
o plano de lançar um satélite nes-
ta semana, inviabilizando o acor-
do de ajuda alimentar que ha-
viam fechado com os EUA?
Eu acredito que os norte-corea-
nos jamais pretenderam cance-
lar o lançamento do satélite. Pa-
ra eles, isso faz parte de seu pro-
grama espacial, que é um ele-
mento de sua soberania, na
qual ninguém tem o direito de
interferir. Quando eles anuncia-
ram a moratória no lançamento
de mísseis, eles se referiam a

mísseis com funções militares e
não pensavam que o foguete pa-
ra lançamento do satélite seria
incluído. O lançamento está
sendo preparado há anos, de
maneira independente das con-
versas com os Estados Unidos.
É uma exibição para a própria
população e é parte de seu ambi-
cioso programa espacial.

● É mesmo o lançamento de um
satélite, como sustenta a Coreia
do Norte, ou é uma maneira dis-
farçada de fazer um teste com
mísseis?
Os programas espaciais dos Es-
tados Unidos e da ex-União So-
viética sempre foram utilizados
para propósitos militares. Pen-
se no GPS, que todos nós usa-
mos em nossos carros. Isto é
um sistema militar usado para
guiar mísseis americanos. É
muito difícil traçar uma linha
entre o uso pacífico e o militar.
O objetivo é lançar um satélite,
o que pode ser checado poste-
riormente e permitir que tenha-
mos a confirmação de que, em
princípio, foi um lançamento
pacífico. Claro que pode ser usa-
do para fins militares, mas isso
é algo que nunca pode ser ex-
cluído de um programa espa-
cial.

● O que esse lançamento vai sig-
nificar para o programa nuclear
norte-coreano?
Terá um impacto na sua capaci-
dade não apenas de produzir ar-
tefatos nucleares, mas de trans-
portá-los e de usá-los como ar-
mas. Isto é bastante claro e é
por isso que os americanos e o
resto do mundo estão tão preo-
cupados.

● A Coreia do Norte tem alguma

intenção de abandonar sua ambi-
ção nuclear?
Nas atuais circunstâncias é bas-
tante improvável, porque as ra-
zões para iniciar o programa
não mudaram. A mais óbvia de-
las é a autodefesa. A Coreia do
Norte é o exemplo típico de um
país pequeno que se sente
ameaçado pelos grandes e sabe
que nunca conseguirá equipa-
rar-se a eles com armas conven-
cionais. Além disso, o programa
nuclear garante uma boa dose
de atenção internacional, que
pode ser traduzida em questões
econômicas. Se a Coreia do
Norte não tivesse armas nuclea-
res, ela seria apenas uma ditadu-
ra bizarra para a qual não daría-
mos bola. Outra razão é relacio-
nada à política doméstica. O re-
gime norte-coreano não teve
muito sucesso em melhorar a
qualidade de vida de seu povo,
mas eles têm de demonstrar
que atingiram alguma coisa e o
programa nuclear pode ser con-
siderado uma conquista aos
olhos dos norte-coreanos.

● A ideia de que a sociedade nor-
te-coreana está congelada no
tempo é verdadeira ou há mudan-
ças em curso no país?
Eu visitei a Coreia do Norte vá-
rias vezes nos últimos 20 anos
e a sociedade está mudando
substancialmente. Entre as
mais importantes transforma-
ções está a “remonetização” do
país. O dinheiro agora é tão im-
portante quanto em outros lu-
gares e isto afetou de maneira
profunda o comportamento
das pessoas, suas expectativas
de vida e seu sistema de valo-
res. Os líderes norte-coreanos
estão reagindo a isso. Eles tenta-
ram realizar reformas, tenta-

ram impedir reformas, mas
acho que é quase impossível
barrar esse processo. A Coreia
do Norte tem duas saídas: ou
eles seguem o caminho chinês,
de reformar o seu modelo socia-
lista mantendo o monopólio do
Partido dos Trabalhadores, ou
seguem o modelo europeu, que
basicamente significa a implo-
são e o colapso. É possível man-
ter o monopólio do Partido dos
Trabalhadores e da família
Kim, como vimos na China,
mas não é possível manter o
atual sistema econômico. A Chi-
na iniciou reformas em 1978 e o
Partido Comunista da China
ainda está no poder. Eles têm
de introduzir mais elementos
de mercado e ser mais abertos
ao comércio e aos investimen-
tos externos, o que já está sen-
do feito.

● O regime pode sobreviver a
uma sociedade mais aberta e in-
formada, que saiba como é o
mundo fora da Coreia do Norte?
Nós ainda não estamos lá. Mas,
se olharmos para a ideologia
norte-coreana, não seria um
grande problema ser mais aber-
to. Ela não é uma típica ideolo-
gia socialista como tivemos na
Europa do Leste. Na Coreia do
Norte, o socialismo está intima-
mente relacionada ao naciona-
lismo e à ideia de independên-
cia do país, o que é uma combi-
nação ideológica muito mais es-
tável e resistente à entrada de
informação do exterior. Eu não
sei qual a disposição dos líderes
da Coreia do Norte de enfren-
tar riscos, mas, da perspectiva
analítica, a maior abertura ao
mundo exterior não vai necessa-
riamente levar ao colapso da
Coreia do Norte. / C.T.

QUEM É

O aeroporto de Pyongyang está instala-
do provisoriamente em um galpão,
enquanto o edifício antigo é reforma-
do. Na parede que recebe os visitan-

tes, há duas grandes fotografias dos rostos de
Kim Il-sung e Kim Jong-il, lado a lado.

Jornalistas que chegam de Pequim não têm
problemas para fotografar a pista de pouso, o
avião e a fachada do galpão, mas dentro dele há
restrições. Um soldado pede que sejam apaga-
das fotos feitas dos retratos dos dois líderes. É
gentil e sorri depois de atendido o pedido.

Além de questionar sobre porte de armas, ex-
plosivos e drogas, o formulário de chegada per-
gunta se passageiros carregam “telefones celula-
res ou outros meios de comunicação”. Os que
respondem sim devem entregar os aparelhos à
segurança, que os devolverá no momento da
saída do país. Toda a bagagem é inspecionada
em aparelhos de raio-X, em processo que dura
quase tanto tempo quanto as duas horas de voo

desde Pequim. Os jornalistas são recebidos por
tradutores, que os acompanharão o tempo todo
na Coreia do Norte.

No hotel de 43 andares, não há internet e é
possível apenas enviar e-mails em uma pequena
sala no térreo. Também não se pode fazer liga-
ções locais do quarto, apenas internacionais.
Para permitir o trabalho dos jornalistas, o gover-
no norte-coreano montou no hotel uma sala de
imprensa com internet e telefones. São espera-
dos cerca de 150 jornalistas estrangeiros para as
celebrações do centenário de Kim Il-sung, dia
15, e o lançamento do satélite que provocou críti-
cas internacionais.

As peculiaridades norte-coreanas aparecem
ainda em Pequim, antes da partida. Na estatal
Air Koryo, as atendentes usam botons de Kim
Il-sung, o fundador do país, colocados em tail-
leurs quase prateados. O avião que faz o voo até
Pyongyang é um russo Tupolev 204-100 com
poltronas vermelhas, gerenciado por comissá-
rias de bordo vestidas da mesma cor, todas com
o boton de Kim Il-sung e inglês fluente.

Coca-cola está ausente das opções de bebida
do serviço de bordo, que tem água e um refrige-
rante local embalado em garrafas de vidro re-
trôs. O entretenimento é ópera coreana, com a
orquestra de soldados em uniforme militar e
cantores vestidos com roupas tradicionais. Ao
fundo, imagens de Kim Il-sung e de soldados
são projetadas em um telão.

✽

Cenário: Cláudia Trevisan

Pyongyang prepara festa e desafia EUA
Washington considera lançamento de satélite, previsto para os próximos dias, pretexto para teste de míssil e ameaça interceptá-lo

ENTREVISTA

✽ Rudiger Frank é professor
de economia e sociedade do
Leste da Ásia da Universidade
de Viena e há mais de 20 anos
se dedica ao estudo da Coreia
do Norte. Foi conselheiro de
vários governos europeus em
temas relacionados ao país e
frequentou durante um semes-
tre a Universidade Kim Il-
sung, em Pyongyang

Cláudia Trevisan
ENVIADA ESPECIAL / PYONGYANG

A Coreia do Norte comemora-
rá daqui a uma semana o cente-
nário de nascimento de seu
fundador, Kim Il-sung, em
uma celebração que reunirá a
exibição de poderio militar e
de coesão ideológica, além do
lançamento de um satélite
que poderá colocar o país em
rota de colisão com seus vizi-
nhos e com os americanos.

Apesar da pressão internacio-
nal, Pyongyang manteve os pla-
nos do que diz ser o desenvolvi-
mento pacífico de seu programa
espacial. Japão, Coreia do Sul e
EUA afirmam que o satélite é um
pretexto para a realização de um
teste com um míssil de longo al-
cance, que seria usado para colo-
cação do artefato em órbita.

Os três países ameaçam derru-
bar o foguete, o que o governo
norte-coreano interpretará co-
mo uma declaração de guerra, se-
gundo o jornal oficial Rodong Sin-
mun. “Interceptar o satélite pa-
ra propósitos pacíficos é um ato
de guerra que está destinado a
provocar catástrofes tremen-
das”, afirmou a publicação.

O lançamento está previsto pa-
ra ocorrer entre os dias 12 e 16,
mas é provável que seja feito no
domingo que coincide com a da-
ta de aniversário de Kim Il-sung,
quandoocorrerão os maiores fes-
tejos desde a fundação do país,
em 1948. Venerado como pai do
povo norte-coreano, Kim Il-sung
é objeto do mais intenso culto à
personalidade existente no mun-
do e sua imagem está em todos
os lugares – dos broches prega-
dos às roupas dos norte-corea-
nos aos pôsteres pendurados nas
paredes de suas casas.

“Kim Il-sung é tudo para eles”,
diz Brian Reynolds Myers, profes-
sor da Universidade Dongseo, na
Coreia do Sul, e especialista em
literatura e sociedade norte-co-
reanas. Segundo ele, o fundador
do país é a fonte de legitimidade
de seus sucessores e do regime,
caracterizado pela combinação
de stalinismo e monarquia.

O centenário de seu nascimen-
to é uma data para a qual o regi-
me de Pyongyang se prepara há
anos, com a intenção de mostrar
ao exterior a imagem de um país
“forteepróspero”. Com umExér-
cito de 1,1 milhão de pessoas – o
quarto do mundo – e a posse de
armasnucleares, aCoreia do Nor-
te sem dúvida avançou na cons-
trução de sua força, ainda que te-
nha registrado poucas conquis-
tas no terreno da prosperidade.

A celebração do centenário in-
clui a conclusão de obras que
têm o objetivo de alterar esse ce-
nário,mesmos quede maneira in-
cipiente. A mais importante de-
las é a hidrelétrica de Huichon,
inaugurada quinta-feira. Com ca-
pacidade de 300 mil quilowatts,

é a maior usina do país e deverá
amenizar a crônica falta de ener-
gia que restringe o crescimento
econômico e castiga a população
de 25 milhões de pessoas. A escas-
sez de eletricidade é visível em
fotos noturnas de satélites, nas
quais a Coreia do Norte aparece
como uma mancha negra, com
exceção de um ponto iluminado,
Pyongyang, em contraste com as
luzes que ocupam a maior parte
da imagem da Coreia do Sul.

Os eventos desta semana tam-
bém terão a função de fortalecer
o poder de Kim Jong-un, que,
com menos de 30 anos, assumiu
ocomando do país.Na quarta-fei-
ra, o Partido dos Trabalhadores
da Coreia faz uma conferência
que deverá elevá-lo ao cargo de
secretário-geral da legenda, o
queautomaticamente o transfor-
ma em chefe da comissão militar
da organização.

A lógica dinástica do regime es-
tava clara em um dos slogans exi-
bidos no site do jornal oficial:
“Vamos exaltar a dignidade do
grande país de Kim Il-sung, do
país do general Kim Jong-il, se-
guindo a liderança do camarada
Kim Jong-un”.

● O ESTADO NA
COREIA DO NORTE

‘As mudanças na Coreia
do Norte já começaram’

Rudiger Frank, professor de economia e sociedade do Leste da Ásia da Universidade de Viena

A obsessão por
Kim Il-sung, o
fundador do país

REUTERS

● Ameaça solene

Poderio estratégico. Líder recém-empossado Kim Jong-un visita navio de guerra; norte-coreano deverá ser nomeado chefe militar de Pyongyang quarta-feira

Para analista, abertura
ao mundo exterior não
levaria necessariamente
ao colapso do regime
norte-coreano

RONDONG SINMUN
JORNAL OFICIAL NORTE-COREANO
“Interceptar o (lançamento do)
satélite para propósitos pacíficos
é um ato de guerra que está
destinado a provocar
catástrofes tremendas”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.  




