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● O ESTADO NA
COREIA DO NORTE

PYONGYANG

Odorico Paraguaçu pode ser
uma escolha arriscada em Pyong-
yang, mas o personagem inter-
pretado no cinema por Marco
Nanini descontraiu o comporta-
do grupo de dez estudantes de
língua portuguesa que esteve on-
tem na embaixada do Brasil para
uma sessão seguida de jantar.

Como todos os norte-corea-

nos, eles usavam do lado esquer-
do do peito o broche com a ima-
gem de Kim Il-sung, o fundador
do país venerado como um semi-
deus. Convidados pelo embaixa-
dor Roberto Colin, a maioria ti-
nha o primeiro contato com bra-
sileiros.

Inicialmente tímidos, eles fo-
ram aos poucos se tornando fa-
lantes, apesar da presença de
professores na mesa de jantar.

Em um português perfeito,
um deles se declarou flamenguis-
ta e contou ter visto um jogo de
seu time no Maracanã. Filho de
diplomata, ele morou com a fa-
mília em Brasília de 2005 a 2008.

Uma estudante de 19 anos vi-
veu quatro anos em Angola, tam-

bém com os pais que foram ser-
vir no país. “Como você se comu-
nica com o jornal?”, foi a primei-
ra pergunta que fez à reporta-
gem do Estado.

O questionamento era natural
em um país no qual não há inter-
net, mas uma intranet na qual só
é possível acessar páginas da Co-
reia do Norte, todas oficiais. Não
se pode mandar nem receber
e-mails do exterior e toda a infor-
mação que circula é controlada
pelo regime.

Questionado sobre a sua ima-
gem da Coreia do Sul, um deles
respondeu apenas “queremos a
reunificação do país”. O mesmo
aluno tinha consciência do cará-
ter peculiar da Coreia do Norte

no mundo pós Guerra Fria. “Nós
somos o único país do mundo
que está construindo o socialis-
mo”, ponderou.

“Você acredita que haverá
uma guerra?”, perguntou a repor-
tagem a outro aluno. “Os norte-
coreanos não temem a guerra.
Nós queremos a reunificação e a
paz mundial.”

A ocupação do poder por al-
guém da dinastia Kim é conside-
rada tão natural que um aluno
teve dificuldade para compreen-
der a pergunta sobre se teria sido
possível alguém fora da família
ter sucedido a Kim Jong-il de-
pois de sua morte, em dezembro
de 2011. Quando entendeu, o es-
tudante respondeu de maneira

enfática e com um sorriso: “Im-
possível”.

Comotodos os estudantes uni-
versitários do país, os homens
vestem terno escuro, camisa
branca e gravata, enquanto as
mulheres usam tailleur ou vesti-
do tradicional coreano.

Atualmente, o grupo de estu-
dantes está envolvido nos prepa-
rativos para a celebração do 15 de
abril, chamado de “Dia do Sol”. A

data é a mais importante do ca-
lendário norte-coreano e marca
o nascimento de Kim Il-sung,
que faria 101 anos.

Depois das aulas no período
da manhã, os alunos se dedicam
a ensaios de números de música
e dança que apresentarão duran-
te as festividades. Ninguém pare-
cia contrariado. “Não vamos só
cantar, vamos também dançar”,
disse o flamenguista.

Alunos da Universidade Revo-
lucionária de Línguas Estrangei-
ras, eles fazem parte da elite nor-
te-coreana e são candidatos a in-
tegrar o serviço diplomático. A
escola tem cursos de 23 línguas e
cerca de 50% de seus alunos se
dedicam ao aprendizado do in-
glês. Chinês e russo respondem
por mais de um terço e o restan-
te se divide entre as demais 20
opções. / C.T.

K im Jong-un sabe muito bem que uma
guerra com os Estados Unidos signifi-
caria provavelmente a destruição do
seu país, um dos mais pobres do mun-

do. Ameaçar atacar o país mais poderoso do
mundo parece um ato de loucura. Mas não é útil
e nem plausível supor que Kim Jong-un e seus
assessores militares sejam malucos. Certamen-
te existe algo de demente no sistema político
norte-coreano. A tirania da família Kim tem por
alicerce uma mistura de fanatismo ideológico,
realpolitik cruel e paranoia. Mas essa composi-
ção tem uma história, que precisa ser explicada.

Depois do colapso, em 1945, do império japo-
nês, que governava brutalmente toda a Coreia
desde 1910, o Exército Vermelho soviético ocu-
pou o norte e os Estados Unidos ocuparam o

sul. Os soviéticos arrancaram um comunista corea-
no relativamente obscuro, Kim Il-sung, de um cam-
po militar em Vladivostok e o instalaram em
Pyongyang como líder da Coreia do Norte. Mitos
sobre seu heroísmo durante a guerra e um status
de divindade se seguiram e foi estabelecido o culto
da personalidade.

A veneração de Kim, do seu filho e do seu neto,
como deuses coreanos, tornou-se uma religião de
Estado. A Coreia do Norte é basicamente uma teo-
cracia. Alguns elementos foram emprestados do
stalinismo e do maoismo, mas grande parte do
culto a Kim deve-se a formas primitivas de xama-
nismo: deuses humanos que prometem a salvação.

Mas o poder do culto a Kim e a paranoia que
permeia o regime norte-coreano têm uma história
política que remonta a um período mais anterior a
1945. Encravada incomodamente entre a China.
Rússia e Japão, a Península Coreana foi por muito
tempo o campo de batalha sangrento das grandes
potências. Os governantes coreanos somente con-
seguiram sobreviver jogando uma potência estran-
geira contra a outra e sendo subservientes, princi-
palmente aos imperadores chineses, em troca de
proteção. Esse legado nutriu um temor violento e
uma forte aversão à dependência externa.

A dinastia Kim se arroga o direito à legitimidade

com base no Juche, a ideologia oficial do regime
que enfatiza a determinação do país a se tornar
autossuficiente. Kim Il-sung e seu filho Kim Jong-
il foram governantes típicos. Incitaram a China
contra a União Soviética e ao mesmo tempo garan-
tiram a proteção de ambos. Naturalmente isso não
impediu os propagandistas norte-coreanos de acu-
sar os sul-coreanos de lacaios covardes do imperia-
lismo americano. Na verdade, a paranoia com rela-
ção ao imperialismo americano faz parte do culto à
independência. Para a dinastia Kim sobreviver, a
ameaça de inimigos externos é fundamental.

O colapso da União Soviética foi um desastre
para a Coreia do Norte, como foi para Cuba; não só
o apoio econômico soviético evaporou, mas a famí-
lia Kim não conseguiu mais atiçar a rivalidade en-
tre as potências. Restou apenas a China e hoje a
dependência da Coreia do Norte do seu vizinho do
norte é quase total. A China poderia esmagar a
Coreia do Norte em um dia simplesmente cortan-
do as remessas de alimentos e combustível.

Há somente uma maneira de desviar a atenção
dessa situação humilhante: fazer propaganda da
autoconfiança do país e transformar num discurso
histérico uma iminente ameaça dos imperialistas
americanos e seus lacaios sul-coreanos. Sem essa
paranoia orquestrada, os Kim não têm nenhuma

legitimidade. Algumas pessoas afirmam que os
Estados Unidos conseguiriam aumentar a segu-
rança no nordeste da Ásia por meio de um acor-
do com os norte-coreanos. Especificamente,
prometendo não atacar nem tentar derrubar o
governo Kim. Os americanos e Seul provavel-
mente não concordariam com isso.

A tragédia da Coreia é que ninguém deseja de
fato mudar o status quo: a China quer manter o
país como um Estado-tampão e teme que mi-
lhões de refugiados fujam para território chinês
no caso de um colapso norte-coreano; os sul-co-
reanos jamais poderiam se permitir absorver a
Coreia do Norte da maneira que a Alemanha
Ocidental incorporou a República Democrática
Alemã; e o nem o Japão, nem os Estados Unidos
mostram-se dispostos a pagar pela limpeza
após uma implosão norte-coreana. E assim uma
situação explosiva continuará explosiva. Até
agora são apenas palavras. Mas coisas pequenas
podem desencadear uma catástrofe. E a Coreia
do Norte ainda tem bombas nucleares. /
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EUA protegem ilha
no Pacífico com
escudo antimísseis
Washington enviará navios ao território americano de Guam, alvo de
ameaças norte-coreanas consideradas um ‘perigo real’ pelo Pentágono

TV Estadão. Comentário sobre
a pressão dos EUA a Pyongyang
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Parceria. Aviões americanos participam de exercício em base de Osan, ao sul de Seul

Cláudia Trevisan
ENVIADA ESPECIAL, PYONGYANG

O Pentágono anunciou on-
tem o envio de um avançado
sistema de defesa antimísseis
balísticos para a Ilha de
Guam, no Pacífico. O territó-
rio americano, assim como o
Havaí, foi alvo das ameaças de
Pyongyang nas últimas sema-
nas. O reforço militar indica
uma mudança na posição de
defesa e no planejamento anti-
mísseis dos EUA.

A informação foi divulgada
pouco depois de o secretário de
Defesa, Chuck Hagel, mencio-
nar um risco “real e claro” vindo
da Coreia do Norte. “Algumas
das ações que eles tomaram nas
últimas semanas apresentam
um perigo real e claro”, disse Ha-
gel em Washington. “Estamos fa-
zendo tudo que podemos, traba-
lhando com os chineses e outros
para acalmar a situação na penín-
sula.”

Na manhã de hoje, fim da noite
de ontem no Brasil, a imprensa
sul-coreana afirmou que o Norte
movimentou equipamento que
parecia ser um míssil de médio
alcanceMusudan para acosta les-
te norte-coreana, citando fontes
com acesso a informações de in-
teligência de Seul e Washington.
O armamento teria alcance para
atingir o Sul, Guam e o Japão.
Pyongyang declara que seus mili-
tares estão autorizados a atacar
preventivamente os EUA usan-
do armas nucleares “pequenas,
leves e diversificadas”.

A Coreia do Norte proibiu on-
tem a entrada de sul-coreanos

no complexo industrial conjun-
to de Kaesong, o único símbolo
remanescente de diálogo e coo-
peração entre os dois países. Cer-
ca de 50 mil norte-coreanos tra-
balham no local em 123 empre-
sas criadas com investimentos
do Sul. O Ministério da Reunifi-
cação de Seul disse que 480 sul-
coreanos em caminhões de
transporte foram barrados.

O governo de Pyongyang
anunciou que os 861 funcioná-
rios do Sul que estavam no local

desde o dia anterior poderiam
deixar o país. Mas sem substitu-
tos para assumir seus lugares nas
linhas de produção, apenas 33 ha-
viam retornado à Coreia do Sul.

Na manhã de hoje, o Norte blo-
queou o acesso a Kaesong nova-
mente e ameaçou fechar o com-
plexo, retirando todos os seus
trabalhadores do local, caso con-
tinuea ser insultado por Seul. An-
teriormente, os sul-coreanos
desmentiram que Pyongyang te-
ria dado prazo até o dia 10 para

que as empresas de Kaesong en-
cerrassem as atividades. O even-
tual fechamento do complexo
será um sinal de que o Norte
está disposto a sacrificar os be-
nefícios econômicos para cor-
tar todos os vínculos com o Sul.

Idealizado no ano 2000 e inau-
gurado em 2004, Kaesong produ-
ziu o equivalente a US$ 470 mi-
lhões no ano passado, em fábri-
cas que se beneficiam do baixo
custo da mão de obra local. O
complexo foi concebido no me-

lhor momento das relações en-
tre os países, quando o governo
de Seul empreendia a chamada
“política do sol nascente”, que
defendia a cooperação como ca-
minho para tornar viável a reuni-
ficação pacífica da península.

A estratégia foi revista pela ad-
ministração de Lee Myung-bak
(2008-2013), que abandonou to-
dos os planos de ampliar investi-
mentos no norte depois do nau-
frágio do navio de guerra Cheo-
nan, em 2010, no qual 46 mari-

nheiros morreram.
O bloqueio aos sul-coreanos

foi adotado um dia depois de a
Coreia do Norte ter anunciado
que reabilitará o reator nuclear
e a planta de enriquecimento de
urânio do complexo Yongbyon.

Em março, a ditadura de Kim
Jong-un anunciou que deixaria
de reconhecer o armistício que
pôs fim à Guerra da Coreia, em
1953, bem como os tratados de
não agressão firmados com o
Sul desde então. / COM REUTERS

Pyongyang precisa
do status quo
para sobreviver

Grupo de estudantes de
português visita a
embaixada do Brasil e
defende reunificação
com o Sul

● A Coreia do Norte possui mísseis capazes de atingir bases 
americanas no Havaí e em Guam

A AMEAÇA NORTE-COREANA
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Taepodong-2: é um míssil 
balístico de dois ou três estágios. 
Foi testado em 2006 e 2009
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




