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China

• 1949: Revolução chinesa sob Mao Tsé Tung. 

• Separação entre China continental (atual governo socialista, capital 
Pequim) e Taiwan (capitalista, capital Taipei). 

• China socialista até hoje considera Taiwan uma província rebelde. 
Taiwan vive como um país independente. 

• 1950-53: envolvimento de Pequim na Guerra da Coreia.



China

• Anos 1970: transição para o sistema econômico atual, “socialismo de 
mercado” ou “um país, dois sistemas”. Criação de Zonas Econômicas 
Especiais (ZEEs), cidades em que se aplica o capitalismo e onde se 
instalam empresas estrangeiras. 

• Anos 1990: recuperação de Macau (antes portuguesa) e Hong Kong 
(antes britânica), transformadas em Zonas Administrativas Especiais 
(ZAEs), regiões quase autônomas mas que respondem a Pequim em 
política externa e comércio exterior.







China

• Anos 2000: confirmação da ascensão chinesa. 

• 2008, ano símbolo da ascensão: realização das Olimpíadas de Pequim e 
confirmação da China como segunda potência econômica global, atrás 
apenas dos EUA.



Presença ou influência chinesa no exterior

• China: segunda economia do mundo e a que busca de forma mais 
agressiva ampliar sua influência. Presente em diversos setores, da compra 
de produtos básicos à venda de produtos industrializados e ao 
investimento em infraestrutura. 

• Na América Latina, disputa com os EUA a posição de principal parceira 
econômica de vários países. Canal da Nicarágua e Ferrovia Transoceânica. 

• Na África a China é hoje o país externo que mais investe, fechando 
diversos contratos e reduzindo a presença ocidental.



China: disputa por ilhas

• Países envolvidos: China, Taiwan, Japão, Vietnã, Malásia, Brunei e 
Filipinas. 

• Ilhas não tem valor econômico mas podem servir como bases militares 
e como territórios a partir dos quais se ampliaria o direito à exploração 
marítima. 

• O entorno das ilhas é rico em petróleo, gás e em alguns casos pesca.



Exploração marítima

• Além das 200 milhas náuticas: apenas 
caso a região seja parte da plataforma 
continental do país. 

• País interessado deve provar que a 
região é parte de sua plataforma 
continental.• Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar (CNUDM): 
ZEE até 200 milhas náuticas a 
partir da costa.



Exploração marítima

• "A plataforma continental de um Estado costeiro compreende o leito e o 
subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em 
toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao 
bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas 
marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar 
territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja 
essa distância".(CNUDM, art. 76, par. 1)



Exploração marítima

• "A margem continental compreende o prolongamento submerso da massa 
terrestre do Estado costeiro e é constituída pelo leito e subsolo da plataforma 
continental, pelo talude e pela elevação continental”. (CNUDM, art. 76, par. 3)



China: disputa por ilhas

• China intensificou contruções nas ilhas. 

• Algumas ilhas eram apenas corais que ficavam submersos na maré alta. 
China construiu sobre os corais de forma a haver áreas acima da água 
permanentemente, “ilhas artificiais” a partir das quais seria reivindicado 
o direto ao mar no entorno. 

• Países ocidentais e da região criticam as construções chinesas e dizem 
que a CNUDM não se aplica nesses casos.



Ilhas e recifes de corais em disputa

• Ilhas Spratly ou Nansha; Paracel ou Xicha: China, Taiwan, Vietnã, Brunei, 
Malásia e Filipinas. 

• Ilhas Diaoyu ou Senkaku: China e Japão. 

• Ilhas Pratas: China e Taiwan. 

• Recifes de corais: MacClesfield e Scarborough.















Coreia do Norte

• Península Coreana: ocupada pelo Japão desde o início do século XX. 

• Base para expansão japonesa sobre a China a partir de 1937. 

• Fim da Segunda Guerra Mundial: derrota japonesa e divisão da Península 
Coreana entre áreas de influência dos EUA e da URSS. 

• 1948: Criação oficial das duas Coreias. Norte comunista, sul capitalista.







Coreia do Norte

• 1950-53: Guerra da Coreia, invasão do Norte ao Sul. 

• Intervenção da ONU para proteger a Coreia do Sul e liberar seu território. Operação 
comandada pelos EUA. 

• Após a libertação da Coreia do Sul houve a invasão do território da Coreia do Norte. 

• Intervenção chinesa a favor do governo nortecoreano, aliança China- Coreia do Norte. 

• 1953: fim da guerra, manutenção da divisão. Oficialmente os países ainda estão em 
guerra.





Coreia do Norte

• Anos 1990: mudanças na China e fim da URSS tiveram profundos impactos no 
governo nortecoreano. Insegurança. 

• 1993: primeiro teste de mísseis. Início da política mais tarde chamada de 
“chantagem nuclaer”, que se resume em conseguir ajuda externa em troca de 
suspender novos testes de mísseis e bombas nucleares. 

• 2006 e 2009: primeiros testes nucleares confirmados. 

• 2011-12: início do atual governo de Kim Jong Un.



Coreia do Norte

• Anos 1990: mudanças na China e fim da URSS tiveram profundos impactos no 
governo nortecoreano. Insegurança. 

• 1993: primeiro teste de mísseis. Início da política mais tarde chamada de 
“chantagem nuclaer”, que se resume em conseguir ajuda externa em troca de 
suspender novos testes de mísseis e bombas. 

• 2006 e 2009: primeiros testes nucleares confirmados. 

• 2011-12: início do atual governo de Kim Jong Un.







Coreia do Norte

• Desafios internos: 

• Fome, dependência da China, pobreza. 

• Líder jovem, imposto pelo pai como sucessor: inexperiente em política, sem 
qualidades militares comprovadas (promovido a general para poder assumir o 
governo), busca se afirmar frente ao seu povo e ao comando militar. 

• Regime entende o programa nuclear como sua garantia de sobrevivência 
interna e externa.



Coreia do Norte - posição chinesa

• Apesar do apoio ao regime polêmico e da pressão na ONU, o governo de 
Pequim mantém sua política de proteção ao regime Kim Jong-Un. 

• Coreia do Norte: “moeda de troca” em questões internacionais e no CSNU. 

• Coreia do Norte funciona como “Estado-tampão”contra o aumento do poder 
ocidental na região. 

• Guerra ou unificação podem gerar um grande fluxo migratório para a China.



Coreia do Norte - possibilidades

• Pressão chinesa é o único fator que pode ter efeito sobre o governo da Coreia 
do Norte. 

• Se a Coreia do Norte for atacada, sua inferioridade militar pode levar o regime 
a reagir com sua única grande defesa: armas nucleares. 

• Alvos seriam provavelmente o Japão ou a Coreia do Sul, aliados do ocidente.



Coreia do Norte - possibilidades

• O discurso bélico adotado por todas as partes nessa crise serve a vários 
objetivos internos a cada um dos envolvidos:  

- reforça a popularidade do governo da Coreia do Norte. 

- reforça o nacionalismo da Coreia do Sul e Japão.  

-  permite aos EUA dar uma demonstração de força para intimidar a China e 
outros adversários potenciais.
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