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A  p  r e s e n  t a ç ã o

Após a Segunda Guerra Mundial cria-se o CS
(Conselho de Seguraça) dentro da ONU (Organizações 
das Nações Unidas) como uma uma ferramenta de 
manuntenção da paz, constituido pelos 5 membros 
permanentes pelos antigos Aliados da guerra: China,

Estados Unidos da America, França, Reino Unido e 
Russia com poder de veto e 10 membros rotativos.

Já 71 anos depois o CS é alvo de várias críticas,

pois uma organização que visa em sua carta uma 
igualdade dos países segrega-os com poder de 

veto no conselho que trata sobre a,  ou uma das 
maiores problematicas do cenário internacional, a 

segurança. Gerando uma contradição irónica de que 
a organização cuja o seu objetivo é de manter a 

paz mundial não é nada mais que um instrumento 
dos países hegemonicos para manter o seu poder. 

No caso da Coreia do Norte no extremo oriente 
cuja é um problema gerada desde a década de 60,  
e com o envolvimento da ONU naquela época causou-
se até mais problemas,  para algumas perspéctivas. 



Sendo resquício da época da Guerra Fria as 
ameaças da Coreia do Norte cada dia se tornam 
mais intimidadoras mesmo sendo ou não confirmadas 
ao mundo exterior pelas várias potências mundiais 
presentes na região e a contra partida criada pela 

própria Coreia do Norte de que a ONU e sanções 
criadas por ela não são nada mais que instrumentos 
para controlar a sua posição geográfica altamente 
estratêgica. 

Em um senário desses a Comissão Organizadora 
da IX SIMULFAA convida as delegações para 
compreender os interesses e as contradições dos 
Estados participantes,  e portanto nos temos o 
prazer de apresentar essa Guia.

Comissão Organizadora da IX SIMULFAA



Origem da guerra
Para entender como se originou a Guerra da Coréia, deve-se saber 

que o fim da guerra do pacífico, guerra iniciada pela invasão japonesa da 
China e conflitos generalizados por parte dos japoneses, foi um resultado 
de uma divisão da Coréia por um acordo, após um longo período de 
colonização do Japão na Coréia, onde a URSS declarou guerra contra o 
Japão, ocupando o Norte da Coréia e em duas semanas já estavam ocu-
pando até o paralelo 38, esperando as tropas norte-americanas para ocu-
parem o Sul. O acordo foi realizado pela União soviética e Estados Unidos, 
onde o Norte ficou ocupado pelos soviético e o Sul pelos norte-americanos, 
ambos fazendo fronteira ao longo do paralelo 38. Após uma tentativa da 
ONU de unificar a Coréia através de eleições em todo o território, porém 
sem autorização da URSS, gerou um mal-estar com os soviéticos, que 
decidiram declarar a independência da Coréia do Norte.

A guerra foi causada 
por duas categorias. A ide-
ológica, com a Coréia do 
Norte querendo incorporar a 
Coréia do Sul para o lado 
socialista, e a política, onde 
a península coreana era con-

siderada um lugar estratégico para atacar a Rússia. As forças armadas 
norte-americanas não estavam bem preparadas para ocupar e governar o 
Sul, o que gerou um descontentamento e rebeldia por parte dos sul-core-
anos, ao contrário das forças armadas da União Soviética, que estavam 
bem preparadas e com tudo sobre controle, lançando campanhas para 



Origem da guerra
impor valores comunistas. O Sul foi considerado como um “trampolim” para 
atacar a Rússia, assim como Finlândia, Polônia e Romênia foram na 
Europa. Assim, os soviéticos decidem imediatamente equipar as forças da 
Coréia do Norte, com armas pesadas, como tanques, bombas e metral-
hadoras. O governo soviético estava mais impiedoso e sofisticado para lidar 
com os coreanos. Essas atitudes soviéticas, deram confiança à Coréia do 
Norte, que estavam precisos de que venceriam a Coréia do Sul, que tam-
bém teve apoio da China. Uma confiança que se dava pela força maior 
que o exército norte-coreano tinha em relação à Coréia do Sul, e o apoio 
que teve da União soviética e China, pois caso contrário, os norte-coreanos 
não teriam essa confiança e coragem em atacar a Coréia do Sul. E para 
que os ataques tivessem sucesso, a Coréia do Norte esperava que os norte-
americanos não intervissem imediatamente. A China apoiava a Coréia do 
Norte como uma forma de agradecimento, já que durante a guerra civil 
chinesa, os norte-coreanos ajudaram os comunistas chineses, fornecendo 
materiais, mão de obra, vagões ferroviários, e também forneciam refúgio 
aos comunistas chineses não combatentes na Manchúria. 



Em 25 de junho de 1950, a Coréia do Norte invade a Coréia do Sul, após 
ambos os exércitos coreanos estarem assediando uns aos outros e os sul-coreanos 
terem ultrapassado primeiramente as fronteiras. Logo no início da guerra, a Coréia 
do Sul coloca suas forças armadas sob a autoridade do comando das nações 
unidas. Os norte-americanos ainda estavam desconfiados em intervir, já que 
haviam especulações de que a URSS agiria em caso de intervenção norte-
americana. Porém na mente de Truman, presidente dos Estados Unidos, se 
essas agressões norte-coreanas não fossem controladas, as tropas comunistas 
teriam aval para atacar outros lugares. O Conselho de Segurança da ONU 
aprovou o uso da força para ajudar a Coréia do Sul. Os Estados Unidos 
passaram a agir imediatamente usando as forças navais e aéreas. A decisão 
de intervir enviando tropas terrestres ainda não era aconselhável, pois alguns 
assessores acreditavam que a Coréia do Norte poderia ser derrotada apenas 
com ataques aéreos e navais, e também havia o risco dos soviéticos estarem 
preparados para pegarem as tropas norte-americanas desprevenidas. Porém 
após receberem um comunicado oficial de que a União Soviética não se move-
ria contra as forças norte-americanas, abriu-se um caminho para que tropas 
terrestres pudessem intervir na guerra também. Ainda no mesmo ano, o Con-
selho de Segurança das Nações Unidas condenou por unanimidade a invasão 
norte-coreana na Coréia do Sul. Para desafiar a legitimidade da ação das 
Nações Unidas e impedir a ação do conselho de segurança contra a Coréia 
do Norte, a URSS boicotou a ONU, alegando que a República da China 
(Taiwan), e não a República Popular da China, realizou um assento perma-
nente no Conselho de Segurança da ONU. O assunto foi analisado e o Conselho 
de Segurança recomendou que os Estados membros dessem assistência militar 
à Coréia do Sul. Os Estados Unidos enviaram forças aéreas e marítimas para 
ajudar a Coréia do Sul. O vice-ministro soviético das relações exteriores acusou 
os norte-americanos de intervenção armada em nome da Coréia do Sul.

Origem da guerra



GUERRA DAS COREIAS

A Guerra armamentícia entre as Coréias se iniciou na noite do dia 
24 para o dia 25 de junho de 1950 (horário coreano), quando a Coréia 
do Norte atacou a península de Ongjin*, no noroeste da capital Seul. Uti-
lizaremos a palavra ‘armamentícia’ para nos referimos a guerra que ocor-
reu na península coreana entre 1950 e 1953, pois considerando que nunca 
houve um tratado de paz assinado e formalizado entre as Coreias, tecni-
camente os dois países ainda se encontram em estado de guerra. Apesar 
desse fato, em 27 de julho de 1953 foi assinado um tratado de cessar 
fogo entre os representantes das forças da ONU apoiados pelos EUA e a 
Coréia do Norte assim como suas forças aliadas chinesas. A Coréia do Sul 
não assinou esse tratado (CUMINGS 2010).

Major-General Blackshear Bryan (esquerda) e Tenente-General Lee Sang Cho (direita) na Comissão
da Anistía Militar em Panmunjom, na divisa entre as duas coréias em 27 de julho de 1953

* A verdade que até os dias atuais não sabe-se de fato quem começou 
essa guerra contraditória, porém nos baseamos na nossa literatura, cuja 
culpava a Coreia do Norte.



A Guerra das Coreias 
custou 2 milhões de vidas, 
isso dentro de um ter-
ritório de 219,140 km². O 
estado de São Paulo soz-
inho consegue ultrapassar 
esse tamanho, possuindo 
248,209 km². Então para 
a época em que aconteceu 
e para o tamanho de seu 
território a perda é muito 
maior do que se é possível 
imaginar.

<- Foto a direita ééé uma es-

tááátua dos irmãããos que se econ-
tram no meio da batalha, 
situado em Museu da Guer-
ra em Coreia do Sul 

GUERRA DAS COREIAS

A Guerra das Coreias ocorreu no período de Guerra Fria, a qual 
possuía os dois blocos principais, a parte capitalista representada pelos 
Estados Unidos da América e a parte Comunista que se encontrava rep-
resentada pela até então União Soviética, ambos se encontravam no cen-
tro dos desentendimentos. Devemos então, sempre considerar os fatores 
ideológicos e políticos que levaram a Guerra das Coreias. Ideologicamente 
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possuímos o lado comunista, que incluía a União Soviética, a China e a 
Coréia do Norte, os quais possuíam o desejo de transformar toda a provín-
cia coreana em um bloco comunista. Politicamente falando a União So-
viética pensou na península coreana como um ponto estratégico, e é a par-
tir desse pensamento e estratégia que o governo militar da União Soviética 
na Coréia do Norte (1945-1948) rejeita qualquer ideia de estabelecimento 
de um governo coreano sob o comando das Nações Unidas - ONU (OHN 
Chang-Il 2010).

A Guerra em si 
começou no dia 24 para o dia 
25 de junho de 1950 (horário 
coreano), quando a Coréia do 
Norte acatou a península de 
Ongjin, no noroeste da capital 
Seul, utilizando como motivo a 
violação do paralelo 38, que é, 
de forma muito simplificada, a 
linha que divide as duas Coreias. 

E então se iniciou a guerra, com a resposta da Coréia do Sul que obteve o apoio dos Estados 
Unidos. A Coréia do Norte por sua vez obteve o apoio da China (aliada da União Soviética).
 A entrada da China na Guerra pode ser analisada de dois pontos, em primeiro lugar temos 
(novamente) a questão ideológica, que traz a necessidade de propagação dos ideais social-
istas, e em segundo lugar possuímos as questões estratégicas e territoriais que a Guerra das 



Coreias trouxe para a China, pois não era interessante para a China que a península coreana 
fosse unificada de forma a se tornar capitalista, além de que a os sul coreanos avançaram 
inicialmente o suficiente para chegarem próximos à fronteira entre a Coréia do Norte e a 
China, então a China relutante em ser invadida acabou por entrar na guerra.

Dessa forma, com motivos estratégicos e ideológicos, o conflito foi contínuo durante 
os três anos, com a Coréia do Norte sendo abastecida pela China e pela União Soviética, e a 
Coréia do Sul sendo abastecida principalmente pelos Estados Unidos. Todos os recursos tanto 
norte coreanos quanto sul coreanos foram utilizados nesse conflito, além das milhares de vidas 
perdidas. 

A guerra da península coreana não resultou só na redução das Coreias a escombros, 
como também poderia ter levado o mundo ao conflito nuclear. Muito próximo do que aconte-
ceu com a Crise dos Mísseis de Cuba1, a Guerra das Coreias se deu em um período em que o 
mundo estava polarizado não só em duas potências, mas também em duas ideologias muito 
fortes e muito distintas.

1 - No dia 14 de outubro de 1962, os Estados Unidos divulgaram fotos, coletadas através de um vôo secreto sobre Cuba, 
que apresentavam instalações preparadas para abrigar mísseis nucleares soviéticos. O presidente norte-americano John Kennedy 
logo comunicou sua população do risco existente com a possibilidade de um ataque altamente destrutivo, encarando o fato como 
um ato de guerra. Do outro lado do Atlântico, o Primeiro Ministro soviético Nikita Kruschev alegou que a base com os 
mísseis resultam apenas de uma ação defensiva e serviriam também para impedir uma nova invasão dos Estados Unidos 

à Cuba.

GUERRA DAS COREIAS



Considerando a corrida armamentista2, e o desenvolvimento de novas 
armas de destruição em massa, a Guerra das Coreias não pode ser analisa-
da apenas como um conflito regional, mas como um conflito que foi reflexo 
de todo o regime internacional da época (Guerra Fria). Tendo em mente que 
o conflito ainda não teve seu fim concreto, apesar da multipolarização do 
mundo os resquícios da Guerra Fria ainda não encontrados em discursos e 
tomadas de decisões das duas potências. E é claro que não podemos esque-
cer que a Coréia do Norte é o último resquício legítimo que possuímos da 
ideologia socialista3.

Após o término do conflito armado na península coreana com a assi-
natura do cessar fogo, houve a Conferência de Genebra em 1954 que bus-
cou resolver ou amenizar os desacordos da região, que como já sabemos não 
possuiu sucesso. 

As Coreias continuam a ser separadas pelo paralelo 38, e o acordo de 
paz não foi assinado como também não possui nenhuma probabilidade de 
ser discutido. Essa última afirmação é possível ser percebida com os testes 
nucleares realizados pela Coreia do Norte nos últimos anos. 

GUERRA DAS COREIAS

2 - Com intuito de proteger os territórios de suas influências e alcançar novas áreas para dispersar suas ideologias, as duas 
maiores superpotências (Estados Unidos e União das Repúblicas Soviéticas Socialistas) partiram para um crescimento militar 
de grandes precedentes, desencadeando a corrida armamentista.

3 - Do ponto de vista político e econômico, o comunismo seria a etapa final de um sistema que visa à igualdade social e à
passagem do poder político e econômico para as mãos da classe trabalhadora. Para atingir este estágio, dever-se-ia passar 

pelo socialismo, uma fase de transição onde o poder estaria nas mãos de uma ditadura, que organizaria a sociedade rumo à
igualdade plena, onde os trabalhadores seriam os dirigentes e o Estado não existiria.

B o o m



RPDC e Armas Nucleares

O gosto por bombas nuclear teve inicio no período de guerras quando 
as potências perceberam a necessidade de se protegerem contra um possível 
ataque de outro Estado, dessa forma houve um aumento de investimento em 
pesquisas armamentistas, então cientistas começaram a estudar sobre áto-
mos, que com base nas teorias de Einstein, se dois átomos se colidem com 
tal força, a energia gerada pode destruir até uma nação inteira, assim vier-
am as ideias sobre novas armas e outros países começaram a investir como 
é o caso da Coreia do Norte. 

A Coreia do Norte tem feito alguns testes nuclear nos últimos tempos 
na base de Punggye-ri, que fica no norte do país, nesse mesmo lugar a 
Coreia do Norte fez testes com bombas atômicas em 2006 e em janeiro 
deste ano, o que alegam dizer que é para sua segurança nacional, mas para 
os Estados Unidos e seus aliados, estes testes são possíveis ameaças para 
futuros ataques, uma vez que não houve de fato um vencedor na guerra das 
coréias, mas sim um cessar-fogo. Com essas pequenas provocações, pequenos 
ataques e ações militares a Coreia do Norte conseguem ganhar vantagem na 
diplomacia a partir do apelo psicológico. 



RPDC e Armas Nucleares

As forças especiais da Coreia do Norte têm investido muito na modern-
ização de suas armas, no treinamento de seu exército, melhoramento de sua 
tecnologia e estratégias, deste modo, progredindo com seu programa de armas 
nucleares e de mísseis de longo alcance, que podem ser conduzidas para as 
áreas onde tem alto potencial destrutivo. A Coreia do Norte deve continuar o 
processo de desenvolvimento de mísseis e testes de lançamento, como o Tae-
podong (modelo de míssil) e os veículos espaciais, também com equipamentos 
terrestres como tanques, veículos blindados e armas de infantaria. A Defesa 
aérea com uma frota de mais de 1300 aviões, é o encarregado de proteger 
o espaço aéreo da Coreia do Norte. Com um ambicioso programa em desen-
volvimento de mísseis balísticos, esses mísseis têm um alcance de 5500 km 
e são produzidos para carregar armas nucleares, também tem esses mísseis 
implantados em pontos fixos e estratégicos. Desde 2012 esse programa vem 
sendo chamado de Forças de Foguetes Estratégicos. 



RPDC e Armas Nucleares
A estratégia nacional, além de ser necessária para proporcionar a segu-

rança do Estado é também garantir que o regime do Kim Jong-un continue 
firme. Com seus interesses na política externa, Kim utiliza a diplomacia co-
ercitiva, que é quando se utiliza da força, como ameaças militares limitadas 
para atingir as finalidades políticas. Os líderes da Coreia do Norte consideram 
necessário o programa nuclear e de mísseis balísticos junto com a estratégia 
diplomática coercitiva, pois isso garante a sobrevivência, a autoridade, e a 
sustentação de ameaças e a atuações militares. As armas nucleares continu-
am sendo aprimoradas pela Coreia do Norte, fazendo testes nucleares em 
2006, 2009 e 2013. Em Abril de 2013, a coreia do norte proclamou uma 
lei estabelecendo a posição de armas nucleares com o Estado, para prover 
um apoio jurídico para o programa nuclear, o que mostra que a vontade deles 
não é parar de progredir com as armas nucleares. De acordo com as leis as 
armas nucleares só podem ser utilizadas em defesa ou em ataques com o 
consentimento do comandante Kim Jong-un.

No começo do ano o ditador Kim Jong-un assinou a liberação para ser 
feito um teste com bomba de hidrogênio que teve bons resultados, essa bomba 
é mais poderosa do que as bombas atômicas pelo fato de ser mais compacta 
e poder ser colocada em um foguete e ser atirada em outros países, além de 
ter uma capacidade de explosão superior, causando danos maiores. Alguns 
países como a Coreia do Sul acreditam que a Coreia do Norte não dispõe de 
tal tecnologia para gerar uma bomba dessa magnitude. O Japão encaminhou 
aviões para averiguar se havia sinais de radiação, diz que o este é perigo a 



“paz e a estabilidade”. A China, também não concordou com a decisão da 
Coreia do Norte sobre a explosão da bomba e a Rússia se diz aflita se a 
notícia da bomba realmente for verdadeira. Recentemente a Coreia fez um 
teste com uma explosão maior do que a bomba de Hiroshima, que matou 
cerca de 140 mil pessoas, mas esse último teste foi considerado a explosão 
mais forte já vista. A Coreia do Sul preocupada com as ameaças tem planos 
de destruir Pyongyang, podendo atacar a cidade com misseis balísticos e 
projeteis explosivos. Alvejando o lugar onde os lideres norte coreanos 
possivelmente estão escondidos. A ONU já fez várias intervenções tentando 
conter os avanços da Coreia do Norte, mas nenhum foi suficiente para parar 
o comandante Kim Jong-un.

RPDC e Armas Nucleares
: D



Politica Externa da RPDC
Assim como o período da Guerra Fria era inconstante em termos de 

política, a política externa norte-coreana não conseguiu manter uma esta-
bilidade ao longo dos anos. Logo após a Guerra das Coreias, surgem dois 
Estados com características muito distintas, devido ao contexto histórico da 
Guerra Fria. Nestes primeiros anos, a Coreia do Norte optou por manter 
laços com seus aliados durante a guerra, tais como China, União Soviética e 
revolucionários do Vietnã, estes faziam frente ao bloco Ocidental capitalista. 
Tais relações diplomáticas tinham limitações, por se tratarem de poucos Es-
tados com os mesmos ideais marxistas. 

Segue tabela de Estados que a Cor-
eia do Norte teve relações diplomáticas 
durante este período:

No período entre 50 a 60, a União 
Soviética rompe laços diplomáticos com a 
Coreia do Norte, o qual se deve a política 
de convivência adotada pelos soviéticos e 

americanos, que tem como nome “Coexistência Pacífica”. Neste momento, os 
norte-coreanos rompem laços com a China também, por conta da Revolução 
Cultural que estava ocorrendo dentro da China, e assim o Estado começa a 
fazer um balanço de relações com as duas potências comunistas. Este 
período é conhecido como a política de não-alinhamento. No entanto, novos 
Estados começam a surgir, e a Coreia começa a ter relações com países de 
terceiro mundo e não necessariamente marxistas.
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A Coreia do Sul não tinha sido reconhecida pelo bloco oriental com ideais 
comunistas, assim como a Coreia do Norte não tinha reconhecimento do bloco 
ocidental capitalista, deste modo, os norte-coreanos buscam pelo reconhecimen-
to diplomático e legitimidade no cenário internacional nos anos 60 a 70. Neste 
momento o chamado terceiro-mundo passava pelo período de descolonização 
européia e independências, e estes também queriam reconhecimento, assim a 
Coreia do Norte tem maior proximidade a estes novos Estados, criando vínculos 
econômicos e políticos. 

Na década de 70, o momento político norte-coreano é conhecido como 
expansionista, uma vez que novos Estados surgiam no globo. Assim, a Coreia do 
Norte começa a criar laços com países em que a China (principalmente) já 
influenciava economicamente e politicamente. No Ocidente começam a aparecer 
Estados com programas políticos esquerdistas, o que dá mais abertura para no-
vas relações diplomáticas. No final da década, a Coreia do Norte abre-se para 
Organizações Internacionais, uma vez que já foi reconhecida legitimamente, 
porém, as relações começam a ser contestadas por causa de diplomatas norte-
coreanos serem acusados por tráfico internacional de drogas, o que acaba 
levando a um desentendimento político e que durante esta fase, começam a 
apoiar grupos revolucionários, o que acaba levando a perda de algumas relações 
com alguns países.

Logo mais, na década de 80, depois da grande crescente diplomacia 
norte-coreana pelo mundo vemos uma Coreia do Norte em queda-livre. Torna-se 
evidente a supremacia econômica sul-coreana perante o norte. A crise não era 
só financeira, a Coreia do Norte foi acusada de praticar atos terroristas em out-
ros países por meio de revolucionários, o que leva a uma perda de confiança do 



cenário internacional. 
Por causa de todas estas perdas diplomáticas, a Coreia do Norte decide 

adotar o sistema de isolamento político, uma vez que a queda da União Soviéti-
ca foi de grande impacto. Uma das maiores dificuldades que a Coreia enfrenta 
é a questão do Projeto Nuclear, o qual causa medo a toda região do extremo 
oriente e ao mundo. Durante esta década de 90, as Coreias firmam um acordo 
para a cooperação e reconciliação das mesmas. Neste momento de queda da 
União Soviética, A Coreia do Norte começa a ter negociações com os Estados 
Unidos e outros países capitalistas, os EUA apresentam um programa que tro-
caria energia para indústrias pelo fechamento dos projetos nucleares, porém não 
conseguem progredir em tal acordo. 

Dos anos 2000 à frente, começam as tensões, porém, antes passam por 
um período tranquilo, com o fechamento do projeto nuclear e relações com a 
Europa capitalista. Mas em 2002 o acordo é violado pela Coreia do Norte e 
sofre enorme pressão externa, o que não consegue normalizar as relações com 
seus principais aliados. A Coreia do Norte tem cerca de 20 embaixadas em seu 
território e cerca de 50 em outros países, assim podemos ver as perdas signi-
ficativas de parceiros. 

Segue foto das relações diplomáticas da Coreia do Norte com o mundo:
: P
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O  N  U    e    a s    s a  n  ç õ e s
1. Sanções da ONU

A ONU, através de um órgão 
subsidiário do Conselho de 
Segurança(CS) descore por meio de 
um comitê quais foram as resoluções 
tidas nas reuniões do Conselho. No que 
se refere a sanções a Coreia do Norte 
existe desde 2006 resoluções para o 

problema das armas nucleares norte coreanas, dentre elas estão as resoluções 
1718, 1874, 2087, 2094, 2270; que tentam implementar medidas como 
tentativa de frear ameaças que advém das ações tidas pelo ditador Kim 
Jong-un.

Dentre as primeiras ações tidas pelo comitê estavam medidas como o 
embargo de armamentos, congelamento de ativos, embargos em atividades 
de importação e exportação e o banimento da entrada de pessoas que es-
tivessem envolvidas com o programa nuclear da Coréia do Norte e também a 
proibição de lançamento dos misseis tanto para testes quando para ataques. 
Porém com o decorrer dos anos foi necessário a criação de um corpo técnico 
especifico tendo em vista o não cumprimento das medidas anteriores, para 
isto foi criado o Panel of Experts, que visava estudar formas efetivas de 
combater a proliferação dos armamentos nucleares da Coréia do Norte. Ex-



pande as medidas e pede para que outros Estados cooperem para destruírem 
qualquer material referente a pesquisa de armamentos nucleares ligados a 
Coréia do Norte, bane o treinamento militar que era fornecido ao exército 
norte-coreano, restringe a lista de produtos que podem ser exportados como 
carvão, combustível e etc, e também a inspeção de qualquer carga que entre 
e saia do país4. 

Os esforços do Conselho de Segurança visam amenizar o sentimento 
de ameaça que tem sido causado pelos testes balísticos da Coréia do Norte 
sempre repudiando os lançamentos e os acusando de violações graves de suas 
obrigações internacionais5.

4 Informações retiradas do site Oficial da ONU. Disponível em: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/
resolutions>. Acessado em: 19/09/2016
5 Declaração feita pelo Conselho de segurança do dia 27 de Agosto de 2016. Disponível em: http://www.un.org/apps/
news/story.asp?NewsID=54768#.V99RWogrLIX <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54768>. 
Acessado em: 19/09/2016
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2. Posicionamento de alguns países do CS:
2.1 Estados Unidos:

O relacionamento bilateral entre Estados Unidos e Coréia do Norte é 
montado desde a independências das coreias e o alinhamento tido por cada 
uma durante o período da guerra fria. A Coréia do Norte se tornou aliada 
da União Soviética e a Coréia do Sul dos Estados Unidos.  

Em 1950 a Coréia do Norte invade o território sul-coreano e junto com 
os seus aliados os Estados Unidos combate esta invasão ao lado da Coréia 
do Sul até 1953. Os Estados Unidos condenam as ações que contrariam os 
direitos humanos e se posicionam contra a proliferação das armas nucleares 
norte-coreanas e os seus testes balísticos; e exige que as leis decretadas pelas 
resoluções do Conselho de Segurança sejam obedecidas. 

Também não compartilham de relações diplomáticas e econômicas 
sendo a última proibida e ocorrida apenas em últimos casos que sejam apenas 
de assistência humanitária6.

6 Informações retiradas do site do Departamento de Estado dos Estados Unidos na seção de Relações Exteriores. Disponível 
em: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm>. Acessado em:19/09/2016.



2.2 Russia7:
 

A Rússia é um dos poucos países que possuem relações diplomáticas 
com a Coréia do Norte, tendo um relacionamento que varia de acordo com o 
contexto histórico. Durante o período da Guerra Fria, a Coréia do Norte se al-
inhou com a União soviética e compartilhou de relações diplomáticas, econômi-
cas (relações econômicas que chegaram a compor de 25%-50% da economia 
norte-coreana) e políticas (ZAKHAROVA, Liudmila, 2016, pg.152); porém 
após a fragmentação da União Soviética e a consolidação da Federação Rús-
sia houve um certo afastamento devido a uma tentativa de tornar as relações 
com o ocidente mais amistosas. Com os governos de Putin e Medvedev as 
relações bilaterais entre estes países voltaram gradativamente, para a Rússia 
serve como uma forma de ampliar sua influência na região e para a Coréia do 
Norte uma alternativa de mercado pois até os dias atuais é muito dependente 
do mercado chinês. 

O posicionamento da Federação Russa com relação as ações 
recentes do Estado norte-coreano e as declarações públicas do ditador Kim-
Jong Un ameaçando outros Estados foram de alerta pois isto poderia abrir 
bases legais para uma intervenção militar no país8 e também condenam os 
testes com bombas nucleares feitos este ano9.

7 ZAKHAROVA, L. Economic cooperation between Russia and North Korea: New goals and new approaches. Journal of Eurasian Studies, p.151-161, 
2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.euras.2016.04.003>. Acessado em: 20/09/2016. 
8 Declaração feita pelo Ministério de Relações Exteriores da Federação Russa. Disponível em: www.theguardian.com/world/2016/mar/08/russia-
warns-north-korea-nuclear-strike <http://www.theguardian.com/world/2016/mar/08/russia-warns-north-korea-nuclear-strike>. Acessado em: 
20/09/2016.
9 Declaração da Rússia, China e União Europeia na imprensa. Disponível em: www.oglobo.globo.com/mundo/russia-china-ue-condenam-teste-com-
bomba-de-hidrogenio-pela-coreia-do-norte-1-18418754 <http://www.oglobo.globo.com/mundo/russia-china-ue-condenam-teste-com-bomba-de-
hidrogenio-pela-coreia-do-norte-1-18418754>. Acessado em: 20/09/2016.
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2.3 China:

A china é um dos aliados mais fortes da Coréia do Norte, e o seu 
principal parceiro econômico, no site oficial do Ministério de Relações Exte-
riores da China, várias declarações são feitas a respeito desta relação bilat-
eral, a República Popular da China demonstra que estas relações econômi-
cas, políticas e trocas culturais têm sido de benefício mútuo, e também 
condenações a respeito dos testes nucleares feitos pela Coréia do Norte e que 
estas ações apenas dificultam a relação entre as Coreias e causa mal-estar 
em toda comunidade internacional10.

Além do interesse econômico na região a China teme uma ruptura do 
governo caso o Estado norte-coreano entre em colapso e que isto cause uma 
migração em massa para o seu território dada a extensa linha fronteiriça. 
No decorrer dos anos a China reduziu suas exportações e fornecimento de 
produtos básicos como forma de sanções como tentativa de resolução do 
conflito pois a estabilidade na região é uma das prioridades na agenda da 
China; porém ainda foram consideradas punições frente a comunidade inter-
nacional fazendo com que pressões viessem de Washington par que uma 
maior pressão fosse feita por parte China. 

Portanto, apesar de apoiar os movimentos para desnuclearização da 
Coréia do Norte, se posiciona de forma estática para evitar um colapso no 
regime norte-coreano, pois teme que isto venha ser prejudicial para sua esta-
bilidade tanto política quanto econômica11. 
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10 Site oficial do Ministério de Relações Exteriores da República Popular da China disponível em: <http://www.fmprc.gov.cn/
mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2701_663406/2705_663414/>. Acessado em: 20/09/2016.
 11 ALBERT,Eleanor; XU, Beina.  The China-North Korea Relationship : Council on Foreign Relations, 2016. Disponível em: < 
<http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097>>
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As relações bilaterais entre o Japão e a Coréia do Norte se remontam 
devido a alguns fatores históricos. Nas décadas de 70 e 80, houveram 
diversos episódios de sequestros de japoneses por parte de agentes da Coréia 
do Norte, isto causou um mal estar na região e o Japão exigia a extradição 
destes reféns e tinham ciência de 17 casos. Apenas em 2002 foi admitido pela 
Coréia do Norte o sequestro dos Japoneses e extraditaram apenas 5 deles; o 
Japão exigiu uma investigação a respeito destes sequestros até como forma 
de tentar melhorar as relações bilaterais. Nenhuma resposta satisfatória foi 
dada por parte dos norte-coreanos.

O governo japonês também expressou preocupação com os lançamen-
tos do misseis e repudiou tais ações considerando graves infrações de leis im-
postas nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU.12 

12 Dados retirados do Site Oficial do Ministério de Relações Exteriores do Japão:. Disponível em: <http://www.mofa.go.jp/region/
asia-paci/n_korea/relation.html>. Acessado em:20/09/2016



2.5 Coréia do Sul:

A relação intercoreana é historicamente conturbada e se mantêm desta 
forma até aos dias de hoje. Atualmente, a Coréia do Sul tem tido uma política 
muito parecido com as dos seus aliados que buscam a desnuclearização da Coréia 
do Norte e o reestabelecimento de uma paz na região. Apesar de diversas 
tentativas ao longo dos tempos de estabelecer quaisquer relacionamentos bilaterais 
entre as Coreias, como a Sunshine Policy, sempre se voltava a posição de 
defensiva por parte da Coréia do Sul devido as ações ameaçadoras do Norte. 
Tendo em vista a dificuldade e o interesse de outros países na resolução dos 
conflitos na região; Rússia, China, Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul 
formaram um grupo de negociações para tentar melhorar as relações na 
região. Porém, a posição sul-coreana que era na maior das vezes de retração 
e agressividade dificultava as negociações (BRITES, Pedro, 2013, p.5). 

Com os lançamentos dos misseis por parte do Norte, a Coréia do Sul 
também desenvolveu um arsenal balístico de defesa para se demonstrar 
compatível ao poderio do Norte caso um venha a ocorrer conflitos diretos. 

Muito dificilmente haverá um entendimento intercoreano, pois, apesar 
o estabelecimento de uma relação bilateral econômica possa ser benéfica, o 
sentimento de rivalidade e de ameaça prevalece.13 

13 BRITES, Pedro.  A Situação na Peninsula Coreana e o novo Equílibrio Regional: Conjuntura Astral, 2013. Disponível 
em: <http://www.seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/37194/0>. Acessado em: 20/09/2016.
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