
 

 
 

 

 

 

 

O SOM DO JUCHE: A INSTRUMENTALIZAÇÃO IDEOLÓGICA DO K-POP DA 

BANDA MORANBONG COMO FERRAMENTA DE LEGITIMIDADE DO 

REGIME NORTE-COREANO DO SÉCULO XXI. 

 

 
Relações Sociais e 

Poder 

 

 

 

 
Carolline Acioli Oliveira Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São Cristóvão, 2019 



CAROLLINE ACIOLI OLIVEIRA ANDRADE 

 

 
 

O SOM DO JUCHE: A INSTRUMENTALIZAÇÃO IDEOLÓGICA DO K-POP DA 

BANDA MORANBONG COMO FERRAMENTA DE LEGITIMIDADE DO 

REGIME NORTE-COREANO DO SÉCULO XXI 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentada como parte dos requisitos para 

a obtenção do título de Mestre em História no Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe. 

Área de Concentração: Cultura e Sociedade. Linha de Pesquisa: 

Relações Sociais e Poder. 

Orientadora: Profa. Dra. Edna Maria Matos Antonio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão, 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 
 

A553s 

 
Andrade, Carolline Acioli Oliveira 
   O som do Juche: a instrumentalização ideológica do K-
pop da banda Moranbog como ferramenta de legitimidade 
do regime norte-coreano do século XXI / Carolline Acioli 
Oliveira Andrade; orientadora Edna Maria Matos Antonio.– 
São Cristóvão, SE, 2019.  

124 f.: il.  
 
 

Dissertação (mestrado em História) – Universidade 
Federal de Sergipe, 2019. 
 
 

1. História – Coréia (Norte). 2. Nacionalismo na música. 
3. Ideologia. I. Antonio, Edna Maria Matos, orient. II. Título. 

 
CDU 94(519.3)  

 



CAROLLINE ACIOLI OLIVEIRA ANDRADE 

 

 
 

O SOM DO JUCHE: A INSTRUMENTALIZAÇÃO IDEOLÓGICA DO K-POP DA 

BANDA MORANBONG COMO FERRAMENTA DE LEGITIMIDADE DO 

REGIME NORTE-COREANO DO SÉCULO XXI 

 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentada como parte dos requisitos para 

a obtenção do título de Mestre em História no Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe. 

Área de Concentração: Cultura e Sociedade. Linha de Pesquisa: 

Relações Sociais e Poder. 

 

 

São Cristóvão, ______ de ______________ de ________. 

 

 
 
Banca Examinadora:  

 

 

 

___________________________________________________ 

 

Profa. Dra. Edna Maria Matos Antonio  

PROHIS/Universidade Federal de Sergipe 

 

 

 

___________________________________________________  

 

Prof. Dr. Lucas Pinheiro  

DRI/Universidade Federal de Sergipe 

 

 

 

_________________________________________________  

 

Prof. Dr. Danilo Rabelo  

PPGH/Universidade Federal de Goiás 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao fim de uma conquista, é importante reconhecer a participação daquelas pessoas que 

nos ajudaram a chegar até aqui. À Deusa Mãe, Ruah, Sopro divino de criatividade e justiça, 

minha gratidão por sua presença e sustento durante essa caminhada. À minha esposa, Natila, 

que esteve presente desde o momento em que eu ainda enfrentava o dilema de tentar o 

Mestrado com o tema que havia escolhido, até as últimas correções. Meu amor, muito 

obrigada por sempre acreditar em mim e me encorajar, obrigada por ter sido meu maior 

suporte nas dificuldades e o sorriso mais extravagante nas alegrias. Obrigada por acreditar em 

mim mesmo quando eu não acreditava, e por sempre, em todas as circunstâncias, estar ao meu 

lado apoiando meus sonhos. Você é a personificação mais linda do cuidado de Ruah na minha 

vida. Eu te amo! À minha família, por encorajar meus estudos desde a infância e apoiar minha 

jornada acadêmica, por prover auxílios sempre que precisei e por crer e torcer pelo meu 

sucesso. Aos amigos da universidade, de militância e de vida, que foram abraço nas 

dificuldades e nas comemorações também. Em especial à Lívia, Márcia e Monique, 

companheiras nas aventuras desse mestrado. Vocês arrasam, migas! À Andreia, Raianne e 

William, pessoas cuja força de vontade e gentileza me ensinaram e abençoaram. À Diego, 

amigo desde a graduação, parceiro de reflexões e lutas, por todo o suporte emocional e 

teórico, diga-se de passagem. À Ellenzinha, Aline e Rui, cujo afeto sempre me traz esperança. 

Obrigada por serem dos que permanecem. À minha orientadora, madrinha e amiga, Professora 

Edna. A você minha gratidão por tudo que me ensinou e ensina, pelos conselhos e correções, 

pela exigência e pelo apoio, pelo afeto e pela confiança, por empolgar-se comigo diante de 

uma fonte nova e por esquentar os neurônios juntas diante de um desafio. Sou grata por sua 

vida e por ter sido tua orientanda. Obrigada, de todo meu coração, por acreditar em mim e 

nesse trabalho, e por tudo que me ensinou para a vida. Agradeço ao PROHIS e seu corpo 

docente cujo acompanhamento e suporte foi fundamental para meu sucesso. À Paloma, por 

ser sempre solícita e amável em todas as necessidades ou dúvidas. Você brilha! Agradeço à 

FAPITEC, pois sem o financiamento de pesquisa disponibilizado, este trabalho não poderia 

ter sido realizado. Mais do que nunca, as instituições de fomento desempenham um papel 

importante para nós, pesquisadores, e para o desenvolvimento da produção científica em 

nosso país. Finalmente, a todos e todas que de alguma forma contribuíram e torceram para 

que este trabalho fosse finalizado, a minha gratidão! E não esqueçamos jamais: outros 

outubros virão!  

 



 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 10 

CAPÍTULO 1 – HISTÓRIA, MÚSICA E POLÍTICA: EMBATES E 

ENTRELACES NO TEMPO PRESENTE..... ........................................................ 35 

CAPÍTULO 2 – O “SOCIALISMO À NOSSA MANEIRA”: ESTADO, ARTE E 

PODER NO REGIME NORTE-COREANO ........................................................... 47 

I. O renascimento no Monte Paektu: formação e consolidação da República 
Democrática Popular da Coreia ...............................................................49 

II. A Ideia Juche: uma análise acordética da filosofia política nacionalista  
norte-coreana .......................................................................................... 68 

III. Arte e Poder no Socialismo Juche: a instrumentalidade pedagógica da 

música ...................................................................................................... 80 

CAPÍTULO 3 – MORANBONG HILL ORCHESTRA: A ARTE MUSICAL À 

SERVIÇO DO “NOVO HOMEM” À IMAGEM DO JUCHE .............................. 90 

I. Escala descendente: a Árdua Marcha e a crise norte-coreana  

dos anos 1990 .......................................................................................... 92 

II. A orquestra do Supremo: a banda Moranbong e arte musical na Coreia do 

Norte do século XXI ................................................................................ 99 

III. Dueto da Arte e Poder: a Moranbong Hill Orchestra e o projeto cultural cívico 

no âmbito do regime ditatorial norte-coreano .............................................. 104 

IV. “Tesouros Nacionais”: as canções do K-Pop patriótico da Moranbong como 

instrumentos ideológicos de legitimidade. .................................................... 111 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 123 

FONTES BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 128 

FONTES AUDIOVISUAIS ..................................................................................... 128 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.. .................................................................  129 

SITOGRAFIA ........................................................................................................... 132 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – territórios sob o domínio do Império Japonês em 1942. ..................................... 60 

Figura 2 – Divisão territorial da Península Coreana em 1945............................................... 62 

Figura 3 – Formação instrumental da banda Moranbong ................................................... 106 

Figura 4 – Vocalistas da Moranbong Hill Orchestra em apresentação no ano de 2015 ..... 112 

Figura 5 – Ryu Jin-A em performance de Mão do Destino, em 2015 ................................ 116 

Figura 6 - Performance da banda Moranbong em homenagem ao aniversário de 70 anos do 

Partido dos Trabalhadores da Coreia .................................................................................. 118 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

RPDC – República Popular Democrática da Coreia.  

ONU – Organização das Nações Unidas.  

UDI – União para Derrotar o Imperialismo. 

URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

EUA – Estados Unidos da América.  

PTC – Partido dos Trabalhadores da Coreia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é fruto de inquietações diante da apropriação do K-Pop com vias à 

educação ideológica pelo estado norte-coreano. O objeto de pesquisa constitui as canções da 

Moranbong Hill Orchestra, uma banda sinfônica exclusivamente feminina cujas 

performances e produção musical contém um discurso voltado à formação ideológica, à 

legitimação do regime e à reafirmação de uma identidade nacional fundada na Ideia Juche. 

A investigação buscou compreender a relação entre o Estado e a Arte, a qual é estabelecida 

com base na ideologia kimilsungiana-kimjongiliana, e que norteia as várias dimensões da 

ordem social da República Popular Democrática da Coreia (RPDC). Para isso, analisamos 

fontes oficiais – textos e discursos atribuídos aos presidentes da dinastia Kim, em especial 

Kim Jong-Il – e não oficiais, como os relatos de desertores. Além disso, estudamos a 

filosofia confuciana, pois ela está enraizada na cultura e nas relações sociais do país, além 

de ter exercido uma influência relevante na constituição da Ideia Juche. Nosso quadro 

teórico contou com a contribuição de trabalhos de diversas áreas do conhecimento que 

possibilitaram uma visão mais abrangente e complexa sobre a RPDC, desde os estudos da 

área de Relações Internacionais e História, passando pelas Ciências Sociais e pela 

Musicologia. Compondo o eixo teórico estão os conceitos de ideologia, poder, 

representação e identidades a partir das perspectivas de vários autores – Foucalt, Chartier, 

Castells, Zizek, Eagleton, Hobsbawn, etc. – e a forma como são operacionalizados em suas 

interações políticas e com a Arte, bem como suas materializações nas relações sociais. 

Ademais, as propostas metodológicas de D’Assunção e Tatit integraram o nosso arcabouço 

e possibilitaram um exame aprofundado do juche e das canções selecionadas para a análise. 

Ao longo desse estudo, tratamos da instrumentalização pedagógica-ideológica da música 

popular com vias à reafirmação do regime após os impactos da crise da década de 1990, e a 

legitimação do socialismo kimilsungiano-kmjongiliano diante das novas demandas e 

desafios do século XXI. 

 

Palavras-chave: Coreia do Norte; K-Pop; Nacionalismo; Formação Ideológica. 



ABSTRACT 

 

This dissertation results from concerns about the apropriation of K-Pop by the North Korea 

state with the objective of ideological education. The object of our research constitutes in 

songs of the Moranbong Hill Orchestra, a female synphonic band whose performances and 

musical production contains an speech oriented to ideological formation, the legitimacy of 

the regime and the reaffirmation of a national identity founded in the Juche Idea. The study 

aimed to comprehend the relation between the State and the Art, which is based on the 

kimilsungism-kimjongilism, and which guides the several dimentions of the Democratic 

People’s Republic of Korea (DPRK) social order. For this, we analyzed official sources 

such as texts and speeches atributted to the presidents of the Kim dinasty, specially Kim 

Jong-Il; and non-officials, as the stories of desertors. Besides, we studied Confucio’s 

philosophy, because it is rooted in the culture and in the social relations of the country and 

had a relevant influence for the constitution of the Juche Idea. We utilized works about the 

North Korea originated from various areas and knowledges, among books, dissertations, 

articles and reports of international organization that helped us to compose the theoretical 

framework and enabled a more wide-ranging and complex view of the DPRK. Our 

theoretical framework was formed by the contribution of works from several areas, that 

allowed a more wide-ranging and complex view about DPRK, from studies of International 

Relations and History, Social Sciences and Musicology. Composing the theoretical axis, 

there are the concepts of ideology, power, representation and identities, based on the 

contribution of various authors – Foucault, Chartier, Castells, Zizek, Eagleton, Hobsbawn, 

etc. – and how they are operationalized in their political interactions with the Art, as so  as 

their materializations in the social relations. Furthermore, the methodological proposes of 

D’Assunção and Tati formed our framework and allowed a deep exam of the Juche and of 

the songs selected for the analysis. Over this study, we focused on the pedagogical- 

ideological instrumentalization of the popular music in order to reaffirm the regime after 

the impacts of the 1990’s crisis, and the legitimacy of the kimilsungist-kimjongilist 

socialism before the new demands and challenges of the 21th century. 

 

 

Key-Words: North Korea; K-Pop; Nationalism; Ideological Formation. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa surgiu a partir de leituras de interesse pessoal sobre a Coreia do 

Norte amadurecidas durante a graduação, e diante da percepção de uma lacuna no que se 

refere a estudos e debates sobre o regime, a ideologia e a posição política do país na 

contemporaneidade. 

Considerado a última nação do mundo onde subsiste um regime fechado, a Coreia 

do Norte é governada por um regime ditatorial que se baseia na ideologia juche
1
. A 

expressão traduzida em seu sentido mais aproximado significa “autossuficiência” e é o 

conceito central que norteia a política, a economia, a organização social e a produção 

cultural. No entanto, a Coreia do Norte ainda é um tema ausente das pesquisas no Brasil, 

restrita a trabalhos sobre a Guerra Fria nos quais se menciona a Guerra da Coreia (1950-

1953), ou aparecendo como um apêndice das questões asiáticas. 

O regime foi instaurado no contexto da Guerra Fria (1945-1991), quando, após a 

vitória dos aliados sobre o Japão, a península coreana foi dividida arbitrariamente em duas 

áreas de influência: soviética e norte- americana. Entretanto, é preciso destacar que a 

resistência contra a expansão nipônica já estava presente desde as primeiras intervenções no 

fim do século XIX e aumentou a partir de 1910, época na qual o império japonês subjugou 

militarmente o país. Uma das principais táticas de resistência foi a guerrilha, que somou 

esforços junto à China em batalhas na Manchúria e também se uniu ao Exército Vermelho 

Soviético para derrotar as tropas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. 

Entre os movimentos de resistência surgiram organizações de oposição ao 

imperialismo com posições políticas diversas, dentre elas a UDI (União para Derrotar o 

Imperialismo). Fundada em 1926, seu líder principal foi o guerrilheiro Kim Il-Sung, que 

viria a tornar-se o fundador e primeiro governante da República Democrática Popular da 

Coreia. Após a derrota nipônica, entretanto, URSS e EUA impuseram a divisão da 

                                                      
1
 Alguns autores como Visentini, Pereira e Melchionna (2015) e Grossi (2015) utilizam também a 

nomenclatura “Zuche” para se referir à ideologia nacional da Coreia do Norte. Utilizaremos a grafia “Juche” à 

título de preferência de tradução. Por ideologia, compreendemos um corpo teórico específico formado por 

princípios e crenças próprias de uma sociedade, as quais são produto de um determinado momento histórico e 

dos interesses que as fundamentam e reforçam como imperativos sociais. Ideologias refletem relações de 

poder efetivas e disponibilizam mecanismos para lidar com os antagonismos sociais, inclusive negando ou 

disfarçando tais antagonismos. Compreendemos, também, que ideologias levam a um conjunto de práticas, 

discursos e rituais  que reforçam ao mesmo tempo em que geram as próprias bases ideológicas, constróem e 

reafirmam uma representação do mundo social. No decorrer do texto, discutiremos sobre o conceito de 

Ideologia, dialogando com as perspectivas de Marx, Althusser, Zizek, Eagleton, entre outros, os quais 

colaboram para nossa compreensão do Juche e suas articulações com o Estado norte-coreano e seus aparelhos 

de doutrinação e propaganda ideológica. 
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península, separando geopoliticamente norte e sul na altura do paralelo 38º. Na parte norte, 

Kim Il-Sung e o grupo político-militar ao seu redor venceu as disputas eleitorais e iniciou a 

implantação de várias reformas para desenvolver o socialismo
2
. 

A tensão gerada pela ocupação e divisão do país pelas potências mundiais se 

agravou quando, em Seul, Synggman Rhee assumiu o governo e declarou a independência, 

separando- se da parte norte. Em resposta, Kim Il-Sung proclamou a “República Popular 

Democrática da Coreia” e declarou sua oposição à divisão nacional da Coreia, considerada 

uma arbitrariedade imperialista dos EUA. Ocorreram conflitos entre guerrilhas que 

atuavam no Sul e eram contrárias à independência do país, e choques armados na fronteira 

entre as duas zonas. Por fim, em 1950, a guerra eclodiu, ocasionando enormes perdas 

humanas e materiais até 1953, data da assinatura de um armistício entre EUA e Coreia do 

Norte. As “duas Coreias” permanecem em estado de hostilidade, às vezes mais, às vezes 

menos acirrado. 

É no pós-Guerra da Coreia e suas consequências desastrosas para a península que 

Kim Il-Sung irá desenvolver e consolidar a ideologia Juche, a qual se tornou o fundamento 

para a constituição de um tipo de socialismo original. No governo de Kim, que se 

autodeclarava herdeiro das antigas dinastias dos reinos coreanos, foi instalado um regime 

ditatorial sob a bandeira do nacionalismo e da autonomia. As principais metas eram a 

autossuficiência política e econômica por meio da subordinação de todos os âmbitos sociais 

aos “interesses da nação”. A sociedade foi moldada segundo o princípio primordial da 

soberania nacional acima de todas as coisas. Para isso, foi constituído um governo 

centralizado no qual o culto à personalidade do líder transformou sua figura na própria 

personificação da nação. Ou seja, Kim Il-Sung tornou- se uma figura de poder que aciona e 

acessa os símbolos da identidade nacional norte-coreana. 

Apesar da influência marxista/leninista – especialmente no que se refere ao discurso 

de interesse das massas, aos dispositivos de organização popular, ao forte anticapitalismo e 

a defesa da cientificidade da ideologia socialista – e da atuação política dos leninistas 

ortodoxos nos anos 1940, o desenvolvimento do Juche
3 caracterizou também um 

distanciamento de tal modelo. 

                                                      

2
 Kim IL-Sung teve contato com as ideias do marxismo/leninismo, especialmente no período que viveu 

como exilado na URSS. Nos anos finais da Segunda Guerra, ele retornou à península como membro do 

exército soviético. 
3
 Quando utilizamos a nomenclatura “O Juche”, nos referimos ao sistema político, econômico, social e cultural 

que foi construído com base nos princípios da ideologia. Quando utilizamos “a ideologia juche”, nos referimos 

a esta base ideológica como construção teórica em si. 
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O surgimento do estado socialista norte-coreano está inserido em um contexto 

específico de reminiscências imperialistas e nascentes sociedades pós-coloniais. O 

historiador Eric Hobsbawn aponta para a ascensão de regimes comprometidos com a 

independência e o desenvolvimento econômico nos países descolonizados, principalmente 

a partir da metade do século XX. Esse fenômeno constituiu estados cuja política estava 

fortemente associada ao militarismo e ao nacionalismo, e que encontraram na via socialista 

e no exemplo soviético um modelo alternativo para lidar com as demandas do seu momento 

histórico. O padrão do Estado planejador e impulsionador estava em voga no mundo nas 

décadas de 1950 e 1960. A chegada do socialismo ao poder na Rússia produziu uma 

divisão histórica mundial. Outubro de 1917 estabeleceu o primeiro estado e sociedade pós-

capitalistas, mas também gerou clivagens no campo do marxismo e das doutrinas 

socialistas. Após a Revolução Socialista de 1917, tanto as estratégias quanto as 

perspectivas socialistas começaram a basear-se menos nas análises dos sistemas capitalistas 

e mais nos exemplos políticos reais (HOBSBAWN, 1995, 340-363). 

Por isso, muitos países replicaram o modelo soviético. Outros, no entanto, buscaram 

aplicar apenas o que convinha ao seu contexto local. O caso do regime norte-coreano 

chama atenção por um diferencial importante: houve clara influência soviética devido às 

relações com Moscou, no entanto, a postura de Kim Il-Sung aproxima-se mais de um ultra- 

nacionalismo, ao buscar a fundação de um modelo socialista a partir das demandas 

específicas do seu país e a criação de um sistema ideológico próprio. Nesse sentido, sua 

perspectiva também se distanciava do maoísmo, um tipo de comunismo bastante influente 

nesse período. Uma diferença fundamental entre juche e maoísmo é que enquanto a 

Revolução Cultural de Mao combateu a forte influência confuciana, a Ideia Juche bebe de 

Confúcio e materializa o pensamento deste filósofo em vários tipos de práticas, rituais e 

crenças que compõem a sociedade norte-coreana. 

A relação patriarcal e paternalista do Estado com os cidadãos é um exemplo disto e 

constitui um aspecto determinante para a compreensão da situação da RPDC. Os princípios 

que orientam a sociedade norte-coreana passam pelas regras do sistema construído com 

base na ideologia nacional pela qual o Estado, o Partido e o Líder formam o tripé 

fundamental que norteia a vida dos cidadãos. Segundo Kim Jong-Il, é essa “união 

monolítica” que garante a segurança e o sucesso do socialismo coreano. Ele afirma: 

O poderio político e ideológico do sujeito da revolução é, precisamente, 

o da unidade monolítica do líder, do partido e das massas. Em nossa 

sociedade socialista, o Líder, o Partido e as massas constituem um ente 

sócio-político que compartilha um mesmo destino. A solidez de seus 
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laços consanguíneos se assegura pela unicidade ideológica e de 

direcionamento. A unicidade ideológica desse ente se logra sob a base 

da ideia do Líder e do direcionamento estabelecido por sua orientação
4
. 

 

 

Nos tempos recentes, porém, a solidez desta “unidade” demonstra ter sofrido 

modificações e revezes, inaugurando um momento histórico crucial para a manutenção do 

regime vigente após os impactos da Árdua Marcha
5
. Esse momento tem possibilitado ao 

historiador enxergar algumas paisagens antes obscuras por entre as frestas da fronteira que 

aparentemente isola o país do mundo exterior. 

Neste sentido, propomos investigar a existência e o uso de uma estratégia 

governamental em busca do resgate da confiança da população e da legitimidade da 

ideologia juche após a grave crise que acometeu a nação nos anos 1990. Consiste na 

instrumentalidade da música como ferramenta de educação e reforço ideológico. Embora 

seja conhecida e antiga, essa tática se revestiu de novos elementos e modos de se 

operacionalizar diante das demandas no século XXI. Consideramos que a banda sinfônica 

Moranbong Hill Orchestra constitui atualmente a maior expressão deste fato, permitindo a 

inserção da doutrina juche em uma estética e uma musicalidade de pop nacional. 

Como ocorreu em vários regimes autoritários, a Arte na RDPC é vigiada e 

apropriada pelos tentáculos do Estado, que quer ser e diz ser total. Dentre as diversas 

linguagens artísticas, a música e a literatura são as que mais recebem destaque por serem 

consideradas aquelas que tocam as pessoas de modo mais prático e profundo. 

A produção musical foi alavancada no governo de Kim Jong-Il (1994-2001), o qual 

concebia a música como um dos elementos mais poderosos e necessários à educação 

                                                      
4
 KIM, Jong-Il. El socialismo de nuestro pais es el socialismo a nuestro estilo que encarna la idea juche. 

Edições para Línguas Estrangeiras: Pyongyang, 1990, p.12. 

5
 Nos referimos aqui à crise dos anos1990. Dois grandes fatores históricos contribuíram para a crise da Coreia 

do Norte: o fim da Guerra Fria e a morte de Kim Il-Sung. Ao desmantelamento da URSS, seguiram-se vários 

acordos entre as potências, nos quais estavam incluídos a retirada dos investimentos financeiros à nação norte- 

coreana. Além disso, ocorreram catástofres naturais que arruinaram a produção. O isolamento econômico 

aumentou enquanto o bloco socialista se desmembrava e os parceiros desapareciam, extinguindo as 

possibilidades de alívio do país diante da situação. Assim, a RPDC entrou em uma grave crise se 

abastecimento. Os salários não eram mais pagos, os locais de distribuição estavam sem produtos, e a fome se 

tornou o grande mal que assolou a população. Com a morte de Kim Il-Sung, o país entrou em um período de 

luto e descrença generalizada. As pessoas buscaram meios para sobreviver, desde o roubo até os negócios 

particulares (o que é considerado atividade criminosa contra o Estado). Porém, as condições de vida da 

população eram tão graves que se tornara pior do que o medo da repressão da polícia secreta, e até mesmo da 

devoção à pátria e ao Líder. À crise econômica, sucedeu-se uma crise política e social. O governo construiu 

uma narrativa mitológica em torno da morte de Kim Il-Sung e reforçou a posição dinástica de seu sucessor, 

Kim Jong-Il. Porém, o regime adentrou uma fase de desgaste e sua legitimidade perante a população passou a 

declinar. 
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ideológica e estética apropriadas ao “sujeito revolucionário”. No entanto, apenas uma 

música “autêntica” poderia contribuir ativamente para a formação desse homem 

independente, com plena consciência e capacidade criativa e transformadora. Para isso era 

necessário produzir músicas com dois objetivos claros: auxiliar a vida e a luta criadora das 

massas populares e refletir os ideais de independência que são o motor da luta 

revolucionária
6
. 

A banda Morabong, criada em 2012, exemplifica a instrumentalidade desta “música 

autêntica” enquanto promotora de uma educação ideológica, segundo proposto por Kim 

Jong- Il em consonância com a Ideia Juche. A escolha do grupo se deve à sua inserção 

nesse momento histórico particular do país e a função social, ideológica, política e 

simbólica que essas canções desempenham. Outras composições somarão nosso corpus – 

como é o caso de Uri Abogi, uma canção infantil tradicional norte-coreana – no intuito de 

analisar discursos e performances em perspectiva comparada. O grupo Moranbong em seu 

conjunto – repertório, componentes, estrutura técnica musical, estilo, performance, discurso 

– oferece ao historiador uma paisagem interessante dentro de um regime por si mesmo 

peculiar, e abre precedentes para levantarmos a hipótese de que o K-Pop norte-coreano 

desempenha a função de um discurso de legitimação do Juche. 

Essa hipótese aponta para um processo de reafirmação da identidade nacional norte- 

coreana em meio às dificuldades e demandas do século XXI. Além disso, revelam a 

existência de mesclas entre características tradicionais da cultura coreana e da Ideia Juche 

com elementos amplamente associados ao modelo de sociedade e cultura Ocidental, em 

termos impensáveis até poucos anos atrás. Porém, como veremos, essas aparentes 

incongruências possuem seu lugar dentro da lógica jucheana. Todas as canções selecionadas 

já se encontram traduzidas para o inglês e estão disponibilizadas em sítios digitais como 

blogs e sites, além da plataforma de vídeos mais dominante do planeta, o Youtube. 

Naturalmente, uma tradução não poderá acessar completamente o sentido real e mais 

profundo de uma linguagem original, mas ela constitui um instrumento importante e sempre 

útil à realização de pesquisas e multiplicação do conhecimento nas mais variadas áreas. 

Diante de todo esse contexto, percebe-se que nosso objeto, nossas questões, 

inquietações e hipóteses se localizam exatamente na compreensão do fluxo dessas 

mudanças, sintomas da necessidade de adaptação/resposta do regime às demandas e 

contradições vividas a partir do fim da Guerra Fria. 

                                                      
6
 KIM, Jon Il. Arte Musical. Edições para Línguas Estrangeiras: Pyongyang, 1991, p.3. 
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Em termos historiográficos, o presente trabalho situa-se como uma História do 

Tempo Presente. Foi durante a Guerra Fria – e também por conta dela – que surgiram 

questões e demandas sociais voltadas para a relação da história com o tempo presente. Os 

anos 1950 caracterizam esse momento de necessidade de respostas aos acontecimentos do 

século XX após duas grandes guerras, uma crise econômica grave e o surgimento de atores 

sociais até então desconhecidos como o Fascismo e o Socialismo. O desafio dessa 

historiografia contém a resposta à inquietante questão: seria possível ao historiador realizar 

um trabalho de pesquisa estando ele inserido no tempo e, muitas vezes, no tema da mesma? 

Os anos do pós-guerra ampliam as discussões metodológicas e epistemológicas de um novo 

campo da história, do qual a História do Presente e a História do Imediato são frutos. 

A década de 1970 demarca um retorno ao político através da chamada “nova 

história política”. O lugar privilegiado dado ao político nesse momento da historiografia 

também foi reflexo do momento social e contribuiu como um fator dinamizador para o 

surgimento e posterior expansão da História do Tempo Presente. Atualmente, esse campo 

de pesquisa continua demonstrando crescimento, haja vista a multiplicação de laboratórios 

e grupos de pesquisa dedicados a ele e a força editorial de obras que versam sobre as 

questões presentes. Não obstante, ainda há desafios, obstáculos e a necessidade de reflexão 

sobre aspectos epistemológicos e metodológicos, bem como acerca dos objetos de pesquisa 

abordados. 

Portanto, foi no século XX que surgiu um campo histórico cujos objetos se 

localizavam no próprio século XX. A historiografia desse período, apesar de não mais 

incipiente, permanece demarcando as fronteiras e o funcionamento da História do Tempo 

Presente. Conforme analisa Chauveau (1999), as maiores discussões e desconfianças acerca 

dessas pesquisas se dão em termos de metodologia. Afinal, a História do Tempo Presente 

rompe com um antinomismo tradicional estabelecido entre História e presente. Nesse 

sentido, o autor explica que: 

[...] o historiador é cada vez mais parte integrante do contemporâneo – 

porque a força da história passadista, factual e historicista se esfumaça 

diante de uma demanda social insistente, resolutamente ancorada no 

presente e no modo ‘interpretativo’. Em sua intervenção pública, a 

história, como a medicina ou a ciência da ecologia, é um fator de 

compreensão do presente e vetor de opinião para o corpo social 

(CHAUVEAU, 1999, p.35 e 36). 

 

Portanto, convém saber as razões e as formas pelas quais essa relação com a 

sociedade funciona. Se por um lado as contradições do campo precisam ser reconhecidas 

e trabalhadas, não se pode desqualificar o caráter científico da História do Tempo 
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Presente
7
. Ao historiador do presente é exigido o mesmo rigor metodológico, cuidado 

com as fontes e a mesma consciência do entrelace entre subjetividade e cientificidade 

que em qualquer outro campo da pesquisa histórica. A principal diferença – e impacto – 

da história do presente está associada à posição do historiador no tempo e no tema. 

Apesar de os anos 1970 e a História do Tempo Presente terem contribuído para 

uma ampliação de alcance e de objetos de pesquisa, a Coreia do Norte ainda é um 

assunto pouco trabalhado. A maior parte das obras que versam sobre os conflitos do 

século XX se referem às duas grandes guerras – com destaque para a Segunda Guerra 

Mundial – e ao período da Guerra Fria, no entanto, deixam a desejar quanto à abordagem 

de temáticas consideradas “subjacentes” a esses grandes marcos históricos. No Brasil, 

temáticas referentes à história contemporânea do país também vem ganhando espaço 

junto às publicações históricas mais procuradas. A produção acadêmica tem expandido 

sua visão, métodos, análises, objetos e relações multidisciplinares inserindo discussões 

acerca do ciberespaço, das velhas e novas intolerâncias, dos aspectos culturais imersos 

no político, entre outros. 

Entretanto, a Coreia do Norte ainda é retratada entre extremos: por um lado o 

exotismo, o discurso de senso comum internacional não raras vezes permeado de 

sensacionalismo e estereótipos que demonizam e ridicularizam o regime vigente desde 

1948; por outro, a atuação militante pró-juche, em especial via mídias sociais e em 

determinados espaços acadêmicos
8
. Remanescente da Guerra Fria e dotado de 

peculiaridades sem precedentes, o regime norte- coreano e sua relação com o contexto 

internacional contêm questões pertinentes ao olhar do historiador. Situado desta maneira, 

esperamos que nosso trabalho venha a colaborar com o alargamento de objetos, a 

ampliação das metodologias e a análise de questões até então relegadas a certa 

marginalização historiográfica. 

Infelizmente, não contamos com um acervo bibliográfico nacional significativo 

sobre a temática, nem mesmo sobre a Guerra da Coreia ou a Revolução Coreana. A 

produção historiográfica acerca da RPDC ainda é bastante tímida e torna-se parca se 

afunilarmos a busca para o nosso objeto de pesquisa. No entanto, a partir do final do 

                                                      
7
 A obra de referência utilizada para refletir acerca desse campo historiográfico foi: CHAUVEAU, Agnés. 

Questões para a História do Tempo Presente. Bauru, São Paulo: EDUSC, 1999.  
8
 Existem sites e blogs de diversas nacionalidades que manifestam apoio à ideologia juche. No Brasil, o principal 

portal é o blog Solidariedade Coreia Popular, que tem como objetivo se tornar uma referência sobre o tema no 

país e disponibiliza textos e livros escritos por Kim Jon-Il e Kim Il-Sung, músicas típicas (todas exaltando o Grande 

Líder e a história oficial gloriosa da Coreia do Norte), vídeos, além de veicular matérias jornalísticas que 

propagandeiam a imagem do atual governante promover eventos acadêmicos. No entanto, o olhar dos 

historiadores também passa ao largo dessas manifestações. 
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século XX e mais intensamente neste início de século, o interesse pelo país começou a 

gerar publicações nas áreas de Direito, Comunicações, Jornalismo e, principalmente, 

Relações Internacionais. Não coincidentemente, foi nesse momento que a Coreia do 

Norte passou a chamar mais atenção na dinâmica da geopolítica e da mídia internacional. 

Como dito anteriormente, a crise da década de 1990 gerou rachaduras no sistema 

norte- coreano e, entre outras consequências, permitiu o acesso a fontes anteriormente 

restritas ou inacessíveis. A produção historiográfica brasileira, no entanto, ainda beira à 

escassez. Da revisão bibliográfica realizada, contando com autores nacionais e 

estrangeiros, somente onze trabalhos são de autoria de historiadores – sendo três deles 

escritos pelo maior expoente em estudos sobre o tema, o professor Bruce Cummings; 

dois são do historiador russo Andrei Lankov, cuja perspectiva se afasta diametralmente 

da defendida por Cummings; uma publicação do professor da Universidade de Seul, 

Youngsoo Yook, e outra do especialista em estudos asiáticos Michael D. Shin. 

Apenas dois trabalhos pertencem a historiadores brasileiros: A Revolução 

Coreana, escrito por Paulo Visentini, Analúcia Pereira e Helena Melchionna como parte 

da Coleção Revoluções do Século XX organizada por Emilia Viotti da Costa; e o artigo 

de Diego Grossi intitulado A Revolução Coreana entre a questão nacional e o 

marxismo: o Zuche como construção de um projeto patriótico na Coreia socialista. 

Nessa revisão, priorizamos os trabalhos a respeito da Ideia Juche, da história do regime 

norte-coreano, do lugar da ideologia e da arte para esse regime, e das vozes dos 

desertores em contraposição ao discurso oficial. Não contabilizamos, portanto, os 

trabalhos acerca da dominação colonial japonesa, apesar de esse tema ser recorrente em 

todos os trabalhos elencados dada sua importância para história da península coreana e 

para a formação da Coreia do Norte. No entanto, a história do imperialismo japonês não 

constitui tema da nossa pesquisa. 

Dessa maneira, totalizamos vinte e seis publicações versando sobre os assuntos 

de interesse, nos idiomas inglês, espanhol e português, perpassando as áreas de Direito, 

Relações Internacionais, Jornalismo, Comunicação Social e História. Além dessas obras, 

elencamos oito publicações oficiais atribuídas aos presidentes Kim Il-Sung e Kim Jong-

Il que constituem fontes essenciais para a compreensão da lógica do Juche de forma 

endógena e pelo discurso nacionalista do Estado. Além das fontes escritas, selecionamos 

também fontes audiovisuais, as quais consistem em: vídeos de cerimônias civis e 

transmissões oficiais norte-coreanas, três canções tradicionais patrióticas – Vida Longa à 

Coreia; Nenhuma outra Pátria-Mãe além de Ti e Canção do General Kim Jong-Il –, o 
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Hino Nacional norte- coreano e versões da canção folclórica coreana mais popularizada, 

chamada Arirang. Por fim, selecionamos canções da banda Morabong, as quais serão o 

foco da nossa análise histórica propriamente dita. 

Ainda que a intersecção entre disciplinas e abordagens diversas contribua muito 

para o desenvolvimento de uma análise histórica do tema, seja proporcionando fontes 

históricas, seja servindo como textos de referência, esperamos mais avanços da produção 

historiográfica, em especial dos pesquisadores brasileiros. É necessário ir além dos 

lugares comuns típicos da visão ocidental sobre a Coreia do Norte. É preciso, também, 

maior aprofundamento acerca da trajetória histórica da Revolução Coreana e da Ideia 

Juche, evitando as análises que mais reduzem as questões norte-coreanas em uma “caixa 

teórica” do que buscam compreender suas particularidades. 

Um dos caminhos possíveis para essa renovação é o entrelace entre as relações 

sociais e de poder com a Arte. Consideramos que as relações entre música, história e 

política são de grande fecundidade e promovem novos ângulos de análise, novas 

questões a serem problematizadas e, portanto, contribuições renovadas. Isso se faz mais 

relevante ainda em um momento internacional como o atual, no qual a Ásia e a Península 

Coreana têm mais uma vez chamado atenção no cenário geopolítico devido às querelas 

entre RDPC e EUA e a retórica inflamada que obstrui ambas tentativas diplomáticas 

com discursos belicistas e ameaças de guerra. 

Com base no resultado dessa investigação bibliográfica e a partir das nossas 

inquietações acerca da temática, nos propomos a realizar esta pesquisa com o intuito de 

somar às iniciativas que visam uma compreensão mais abrangente e profunda dos 

regimes autoritários nos estados orientais, visto que, até o presente momento, os estudos 

permanecem limitados aos países ocidentais ou à bipolaridade EUA versus URSS 

durante a Guerra Fria. Esperamos contribuir para o fomento de estudos sobre o tema 

entre os historiadores, pois estamos conscientes da relevância do mesmo tanto para a 

historiografia quanto para a compreensão da dinâmica das relações sociais e de poder 

que envolvem a geopolítica internacional no mundo contemporâneo. 

Buscamos nos afastar dos estereótipos e das análises superficiais e eurocêntricas 

que tem caracterizado muitas fontes, especialmente aquelas que ocupam o ciberespaço. 

Pelo que pudemos constatar, nenhuma pesquisa deste caráter foi realizada no 

Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, seguindo a tendência 

nacional. Não obstante, buscamos caminhar na contramão deste fluxo e esperamos servir 

como uma provocação para que os historiadores sergipanos também se voltem para os 
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temas menos tradicionais e/ou pouco debatidos e explorados no contexto acadêmico 

local. 

Se comparada a outras nações, ainda sabemos pouco sobre a Coreia do Norte. Mas 

vivemos um período no qual é possível identificar algumas frestas no sistema ditatorial 

desde os anos 1990, as quais contribuíram para que, atualmente, tenhamos acesso a fontes 

suficientes para a viabilização da pesquisa histórica. As dificuldades vividas pelo país a 

partir desta década promoveram brechas na cultura de controle e medo promovida pelo 

governo de tal forma que o isolacionismo norte-coreano começou a ser rompido de dentro 

para fora. Por conseguinte, novas possibilidades de conhecimento sobre a realidade e as 

contradições do país surgiram. Com essas possibilidades abertas – reais, pois foram 

geradas pela atuação de indivíduos, sujeitos históricos – as fontes chegaram até nós. 

As fontes históricas oficiais trabalhadas encontram-se no idioma espanhol e foram 

publicadas pela Edição em Línguas Estrangeiras de Pyongyang. Já as obras de referência 

encontradas foram publicadas majoritariamente por instituições, laboratórios e 

pesquisadores de língua inglesa. Algumas delas já possuem edição em língua portuguesa, 

embora não se encontrem a custos muito acessíveis. Todas as citações presentes no texto 

do trabalho foram traduzidas para o português pela própria autora, considerando que, dessa 

forma, a leitura se torna mais acessível e prática. 

O interesse pela Coreia do Norte e o sistema criado pela ideologia juche 

ultrapassou os estudos acadêmicos, pois as brechas de informação levaram também 

organizações não governamentais a empreenderem pesquisas e divulgar seus próprios 

estudos em conferências, revistas e encontros internacionais. A atuação de organizações 

como a Open Doors International
9 e a InterMedia

10 forneceu dados interessantes que 

                                                      

9
 A Open Doors International é uma ONG cristã cuja atuação se insere no campo da tolerância religiosa, 

com ênfase no auxílio financeiro, psicológico e jurídico de cristãos em países nos quais há restrições ou 

ausência de liberdade religiosa. Através dos correspondentes locais em cada região, há também o apoio a 

famílias não cristãs, como é o caso em países como a Síria, o Iraque e outros em situação de guerra. Na 

Coreia do Norte, os correspondentes atuam especialmente na fronteira com a China recebendo refugiados e, 

também, através de empresas que, de modo clandestino, empregam e auxiliam cristãos norte-coreanos para 

que não sejam descobertos pelo governo. Segundo a Open Doors, atualmente existem três organizações 

religiosas oficiais no país: a Federação Budista, a Federação Cristã Coreana e a Associação Católica 

Romana da Coreia, todas monitoradas pelo governo. Apesar do estigma “inimigo” sobre o cristianismo por 

sua associação com a cultura ocidental e pela divergência crucial deste com elementos basilares da Ideia 

Juche, a confissão e prática de qualquer religião é considerada como um entrave ao avanço do socialismo. 

Isso porque a religião é compreendida como uma ameaça a unidade ideológica da população em torno do 

Líder e do Partido, a qual é considerada o elemento central para a construção e o desenvolvimento do 

socialismo norte-coreano. 
10

 A InterMedia é uma organização de pesquisa para desenvolvimento normal, que oferece consultorias e 

pesquisas junto a seus parceiros com o objetivo de causar impactos positivos em grupos e sociedades 

específicas. Uma das pesquisas da InterMedia, publicada em forma de relatório, versa sobre as 
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podem lançar luz sobre o nosso objeto de estudo. Novas pesquisas na área de 

Comunicações acerca da Coreia do Norte mostram que o acesso à mídia estrangeira (algo 

extremamente raro até os anos 1990) cresce a cada ano entre a juventude do país, sendo 

esta uma informação que confirma a desestruturação do isolacionismo norte-coreano e 

aponta hipóteses sobre a dinâmica atual de adaptação e manutenção do regime
11

. 

Neste movimento de perda e retomada, distensão e tensão, a música K-pop tem 

ocupado posição de destaque, ressaltando o lugar especial que as produções artísticas 

possuem na lógica do juche. Os entrelaces entre o poder estatal, as relações sociais e as 

produções culturais na Coreia do Norte são muito fortes e complexos. Ao observarmos os 

elementos utilizados para alicerçar e fortalecer o sistema, percebemos que a música está 

presente desde os primeiros anos da formação educacional das crianças, acompanhando-os 

durante toda a vida e servindo também de símbolo para o engrandecimento do “estilo de 

vida da nação”. 

Selecionamos nesta pesquisa as canções da banda sinfônica Moranbong Hill 

Orchestra, visto que se destaca dentre as produções musicais nacionais recentes e é 

aquela que obteve maior destaque internacional em toda a história do país. Nesse sentido, 

o principal objetivo de nossa dissertação constitui compreender o modo pelo qual as 

canções desse grupo tem sido instrumentalizadas a favor do projeto cultural cívico do 

regime, ao mesmo tempo em que colaboram para uma reafirmação identitária. Buscamos 

cumprir esse objetivo a partir da análise da dinâmica entre poder, relações sociais e 

música dentro do socialismo jucheano. Para isso foi necessário traçar uma breve 

trajetória histórica da Coreia do Norte e situar a Ideia Juche enquanto ideologia 

orientadora da organização política, econômica, social e cultural do país, enfatizando 

suas especificidades diante de outras doutrinas do século XX. 

Para dar conta da particularidade do modo de análise escolhido, foi fundamental 

compreender o papel que a música desempenha na lógica do Juche e o seu uso com vias à 

formação ideológica e política da população. Nesse sentido, o livro Arte Musical, escrito 

por Kim Jong-Il, é nossa principal fonte. Examinamos aspectos da relação entre 

ideologia, estado e arte no regime norte-coreano a partir dos anos 1990 e no início do 

século XXI, pontuando a sua estratégia de manutenção por meio das canções que evocam 

                                                                                                                                                                      
transformações no ambiente informacional norte-coreano e os impactos disso para esta sociedade. Para mais 

informações, recomendamos o website da organização: https://www.intermedia.org. 
11

 Sobre esses dados, conferir o relatório: KRETCHUN, Nat; KIM, Jane. A Quiet Opening: North Koreans 

in a changing media environment. Intermedia, 2012. 

 

http://www.intermedia.org/
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símbolos e constituem um discurso sobre a identidade nacional alinhado à Ideia Juche. 

Por fim, analisamos algumas canções da banda Moranbong, demonstrando a 

instrumentalização ideológica de tais produções. 

Atentando ao privilégio deste momento histórico, buscamos em livros, 

entrevistas, artigos, pesquisas, sites e outras fontes, informações que pudessem situar as 

reflexões e debates realizados sobre o assunto. Primeiramente, construímos um arcabouço 

teórico a partir de obras selecionadas que versam sobre as relações entre música e história. 

Compõem esse acervo O Triunfo da Música, de Tim Blanning; Para onde vão as artes?, 

ensaio componente da obra Tempos Fraturados, de Eric Hobsbawn; Semiótica da Canção, 

de Luis Tatit; Arte Musical, a principal fonte para compreensão e análise da relação entre o 

regime norte-coreano e a música produzida por ele, escrita por Kim Jong-Il. Soma-se a 

esses títulos as reflexões de José Miguel Wisnisk e José D’Assunção Barros a respeito das 

interferências entre história e música nos variados campos, com destaque para a política e a 

teoria da História. 

Pesquisamos trabalhos dedicados à produção musical durante a Guerra Fria, no 

entanto, a maior parte deles se limitava aos “grandes atores” do período. Fez-se ainda mais 

forte a necessidade de descolonizar nossa historiografia e nossas bases teóricas para a 

produção de conhecimento, pois o eurocentrismo mostra que ainda está vivo e passa muito 

bem em nossas universidades. 

Encontramos, no entanto, informações muito relevantes na obra Music, Art and 

Diplomacy: East-West cultural interactions and the Cold War, organizada pelos 

finlandeses Simo Mikkonen e Pekka Suutari. Destacamos os ensaios Friendship of the 

Musicians: Anglo-Soviet Musical Exchanges 1938 – 1948, escrito por Pauline Fairclough 

e Louise Wiggins; The real Ambassadors? The Cleveland Orchestra tours the Soviet 

Union, 1965, cuja autoria pertence a Clayton Koppes; Pianist Sviatoslav Ritcher: the 

Soviet  Unions launches a “Cultural Sputnik” to the United States in 1960, de Meri 

Elisabet Herrala; e, por fim, Student Interactions, race and the media: the Oberlin 

College Choir 1964 tour of the URSS and Romenia, por Tim Scholl. 

Em comum, todos esses ensaios versam sobre as interações e intercâmbios 

culturais de músicas e musicistas durante a Guerra Fria, em especial entre EUA e URSS, 

demonstrando que a arte musical era tão fundamental para as estratégias diplomáticas 

quanto era para a propaganda oficial e para a retórica do conflito entre as potências 
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mundiais. A ótima tese de Shellie Marie Clark
12

 demonstra as interpelações entre os 

governos, enfatizando o governo estadunidense, a produção musical deste período e a 

articulação popular com esses dois campos. Em especial, destaca o Heavy Metal, 

identifica o uso de um “soft power” instrumentalizado por essa troca musical, e a função 

claramente política e ideológica desta produção, em especial a chamada música de 

contracultura. 

Embora tenham fornecido contribuições enriquecedoras, essas obras não dão 

conta da lacuna acerca da produção musical dos países “satélites” e das relações entre 

poder e música que neles se davam. Podemos encontrar informações acerca das 

produções musicais chinesas no texto History of Popular Music in Communist 

Countries: USSR and China, publicado pelo programa internacional da Korean Minjok 

Leadership Academy em 2009, mas a península coreana permanece, como tantos outros 

territórios, na obscuridade. 

As fontes históricas vindas da Coreia do Norte as quais pudemos acessar nos 

oferecem pistas sobre o modo como essas relações entre arte e poder ocorrem. No 

entanto, as condições do país ainda não nos permitem uma percepção satisfatória da 

complexidade desses processos, por ecoar e reforçar a ideia de unidade e unicidade da 

produção nacional. Não conseguimos também acessar a música extraoficial cuja 

produção acreditamos estar em curso na Coreia do Norte
13

. No entanto, relatos de 

desertores fornecem boas informações acerca da interação dos norte-coreanos com a 

música “educativa”, a qual se inicia ainda na primeira infância nos institutos escolares. 

Tais relatos são documentos relevantes, pois proporcionam uma visão mais abrangente e 

endógena da sociedade estudada e possibilitam uma análise mais complexa e rica do 

objeto. À medida que as vozes desses norte-coreanos têm alcançado o historiador do 

presente traspassando as rachaduras do regime, a demanda de escutá-las com a atenção 

devida se intensifica. 

No decorrer de nossa investigação, buscamos responder às diversas questões 
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 CLARK, Shellie M. Soothing the Savage Beast: Music in the Cultural Cold War, 1945-1991. Thesis (History 

Master) – Department of History of The College at Brockport, State University of New York, 2015. Disponível 

em: https://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=hst_theses.  
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 A música compôs um elemento de distinção e reafirmação de nacionalidade diante das tentativas 

hegemônicas da URSS, e de subversão em vários países do Leste Europeu. Movimentos musicais na contra-

mão da retórica bélica da Guerra Fria ocorreram na Yuguslávia e na Polônia, por exemplo, em especial através 

do jazz. As tradições musicais camponesas vietnamitas e coreanas continuam presentes na música popular. 

Portanto, consideramos que não há razões para invalidar a existência de vivências musicais diversas da 

produção estatal ou até mesmo de movimentos musicais subversivos. 
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levantadas pelas fontes. Que fatores históricos, políticos, econômicos e sociais poderiam 

explicar essa mudança de postura – particularmente no que se refere à inserção do 

socialismo kimilsungiano-kimjongilgiano na cultura pop e ao uso de elementos de 

origem ocidental nas performances do grupo Moranbong – visto que a ideologia juche 

repudia a cultura ocidental considerando-a imperialista e reacionária?  

Um olhar atento aos detalhes revelados pelas fontes nos permite afirmar que o 

regime norte-coreano admite a necessidade de conhecer ao menos minimamente a 

cultura ocidental, ainda que verdadeiramente a repudie, e não desconsidera a 

possibilidade de inserção de alguns elementos em suas produções nacionais. No entanto, 

este conhecimento está restrito aos setores universitários privilegiados da população, que 

se concentram na capital Pyongyang, e esta mescla cultural deve obedecer a critérios 

determinados. Portanto, o ponto crucial diz respeito a função desses elementos 

ocidentais apropriados neste momento histórico específico por um grupo musical criado 

e financiado pelo Estado norte- coreano. 

A tradição musical erudita é fortíssima na Coreia do Norte. A inserção do pop 

não reduziu o prestígio da música clássica, e ainda hoje há musicistas conhecidos 

internacionalmente por sua destreza e execução técnica que beiram à perfeição, como é o 

caso da jovem pianista Yu Piol Mi. As peças, sejam vocais ou instrumentais, sempre 

possuem títulos e motivos que remetem à figura do Grande Líder e às narrativas 

gloriosas que compõem o discurso de afirmação da Coreia socialista. 

 Mas a partir do governo de Kim Jong-Il, a música popular também passou a ser 

incentivada pelo estado. Na época, o então presidente reafirmou a natureza social e 

política da arte e buscou incentivar diversas produções artísticas que, como postulava, 

deveriam constituir verdadeiros “tesouros nacionais” e servir à formação ideológica dos 

cidadãos. Para ele, a arte era de importância vital e estratégica, tanto que escreveu obras 

sobre a literatura, o cinema e a música. Foi durante seu governo que surgiram as 

primeiras bandas de música popular no país, misturando a tradição erudita com 

instrumentos e execuções de influência pop. Embora o ex-presidente tenha investido na 

produção de canções de gêneros musicais modernos, foi apenas no governo de seu filho e 

atual governante da RDPC, Kim Jon-Un, que a produção musical popular do país 

começou a apropriar-se de uma identidade pop. 

Consideramos que a inserção do juche na cultura pop aponta para a estratégia de 

captação de um público desacreditado do governo após a fase crítica dos anos 1990 e as 

tentativas de recuperação econômica e de controle social que se seguiram. Essa 
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população assistiu e vivenciou expurgos e repressão perpetrados pelo regime, enquanto 

milhares de norte-coreanos lutavam pela sobrevivência através de iniciativas individuais 

clandestinas. Embora ainda existam devotos e a estrutura do governo não demonstre 

fragilidades importantes, as fontes recentes (a partir dos anos 2010 principalmente) 

atestam a desconfiança em relação ao estado “provedor” e as transformações sutis que 

vem ocorrendo dentro da sociedade norte-coreana graças à invasão de produtos e 

informações externas, vindas em grande parte do comércio ilegal chinês. 

A credibilidade do regime junto a essa população precisa, então, ser recuperada. 

O governo busca captar essa geração pós-crise, para resgatar a legitimidade da ideologia 

e do regime diante das exigências de um novo tempo sócio-histórico. A 

instrumentalização da arte através de uma música jucheana em seu conteúdo e popular em 

sua estética contribui para gerar um ambiente político favorável à doutrinação cívica, 

investindo nos recursos discursivos da linguagem musical. Portanto, as produções musicais 

que partem do estado norte-coreano – representado pela atuação do Partido – como o 

centro do poder hegemônico correspondem a uma forma de materialização do projeto 

doutrinador e cívico nacional. 

Entendendo assim o papel social, político, cultural e ideológico da música na 

lógica do juche, reafirmamos a Arte enquanto um campo fecundo para a compreensão 

dos sistemas políticos autoritários no oriente. Olhar as estratégias de manutenção do 

regime por meio das canções performadas pela Morabong, por exemplo, nos oferece uma 

nova perspectiva de análise e possibilidades de enxergar a dinâmica das relações sociais 

e de poder na Coreia do Norte sob ângulos diferenciados. 

Para o estudo desses processos e para a compreensão das relações complexas que 

envolvem o objeto da pesquisa, nos ancoramos em um arcabouço específico. Os eixos 

teóricos que orientam metodologicamente nosso trabalho versam sobre as 

interseccionalidades entre política e arte no âmbito de um projeto cívico estatal. 

Compõem este repertório leituras referentes à História e Política, contendo o 

incontornável conceito de poder; História e Música, com ênfase na abordagem da 

musicologia mais recente; Música e Política, destacando as demandas, as apropriações e 

os usos da arte pelo poder hegemônico ou poderes em disputa; Educação e Ideologia, no 

que concerne às estratégicas pedagógicas utilizadas em prol de uma formação 

ideológica.  

A fim de abarcar essas relações, utilizamos uma bibliografia que perpassa 

diversos campos historiográficos – História do Tempo Presente, com foco em História 
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Política, mas sem menosprezar as contribuições da História Cultural e da História Social 

– e diferentes disciplinas, como Relações Internacionais, Ciência Política, Filosofia e a 

própria Musicologia. 

De modo geral, o fio condutor do nosso referencial teórico-metodológico constitui 

a interação entre poder e relações sociais. A discussão não é propriamente nova, mas 

passou por uma trajetória historiográfica resultante de embates por espaços de poder 

entre disciplinas e no interior da disciplina História desde o século XIX, quando a 

chamada “histórica política tradicional” ainda era dominante. Refazer essa trajetória não 

é nosso objetivo, ainda que destaquemos a importância de conhecê-la. Foi necessário 

para nossa pesquisa dialogar com obras nesta linha, mais especificamente, aquelas que 

versam sobre as relações entre poder, política e representações de mundo. 

Por essa razão o conceito de “ideologia” é tão caro ao nosso estudo, contando 

com as contribuições de T. Eagleton, Althusser, Zizek, do próprio Marx, entre outros. 

Tomamos também a noção de poder simbólico postulada por Bourdieu (1989) e suas 

implicações sobre as lutas que envolvem o estabelecimento de identidades, 

compreendendo que estas lutas dizem respeito à legitimidade de uma determinada visão 

– representação – do mundo social. Essa cosmovisão é imposta se valendo de argumentos 

por vezes denominados “científicos”, mas que são, na verdade, arbitrários e servem a 

interesses específicos associados aos setores hegemônicos da sociedade. 

Também as discussões levantadas por Chartier (2002) – ainda que haja 

divergências entre os dois autores – vieram somar e esclarecer a forma como estes 

embates se dão. As representações do mundo social, geradoras de discursos e práticas, 

atuam no processo de construção – ou desconstrução – de identidades. Ora, é justamente 

sob essa perspectiva que pretendemos investigar as estratégicas e dinâmicas do governo 

norte-coreano que, com discursos e práticas sociais construídas e alicerçadas na 

ideologia juche, delinearam as representações/concepções do mundo e a identidade 

nacional. Para o juche, a pretensão vai além da construção de uma sociedade nova, pois 

afirma ser o tipo de socialismo que encarna as demandas de independência humanas e 

cria um ser humano novo
14

. 

Inserir a música na interação entre poder e relações sociais é entender o seu papel 

neste processo de legitimação de determinada representação de mundo sobre outras, e na 
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 KIM, Jong-Il. El socialismo de nuestro pais es el socialismo a nuestro estilo que encarna la idea juche. 

Edições para Línguas Estrangeiras: Pyongyang, 1990, p.18. 
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construção de identidades. É necessário também compreender que a música, em si 

mesma, não é instrumento de resistência ou de imposição, ou de qualquer outra coisa, a 

não ser que a ação consciente do sujeito histórico a utilize e/ou atribua sentido para um 

ou outro fim. 

Perceber os processos que a música sofreu no decorrer do tempo se faz necessário 

considerando que consiste em um produto cultural que expressa um modo básico de 

pensamento, uma experiência que vive em homens e mulheres e, por isso, contém 

discursos e sentidos conscientes e inconscientemente transmitidos. Assim, ela pode 

constituir um tipo de fenômeno que interage com um sistema social. Considerando esses 

atributos da música, nos valeremos das reflexões de John Blacking (2007) e José Miguel 

Wisnick (2004). Deste último, especialmente seus ensaios acerca das características do 

tipo de música que nos propomos a analisar neste trabalho, as canções, e também a 

contribuição de seu livro O Som e o Sentido: uma nova História das Músicas. Quanto à 

análise de canção, as propostas de análise semiótica de Luis Tatit e Peter Dietrich 

serviram como norte metodológico, embora tomem como objeto canções populares 

brasileiras.  

Tatit é um importante expoente no que se refere à metodologia para análise de 

canções. A sua Semiótica (1994) reuniu critérios para um estudo sistemático das canções 

brasileiras a partir do diálogo entre melodia e letra e a perspectiva de que esses 

elementos, longe de serem partes independentes e que podem ser analisadas de modo 

isolado, são componentes compatibilizados dentro do processo de composição. Por isso, 

Tatit afirma a necessidade de uma nova perspectiva teórica e metodológica no que se 

refere às canções populares. Ele demonstra sua tese através de uma pesquisa exaustiva e 

da análise integral de algumas obras do cancioneiro brasileiro.  

Apesar de seu objeto estar localizado no Brasil, a abordagem proposta por ele 

abriu possibilidades para vários campos de investigação que se debruçam sobre a 

produção musical popular, pois rompe com a dicotomia entre letra e melodia e as 

compreende como partes integrantes e interdependentes do discurso da canção. Sem esta 

premissa, a compreensão da fonte musical e sua análise permanecem incompletas. Em 

concordância com Tatit, analisaremos as canções da banda Moranbong a partir da 

integralidade e complementaridade entre o conteúdo sonoro e o conteúdo escrito.  

A obra recente do historiador Tim Blanning também lança luz sobre nosso 

estudo, a medida que se propõe pensar a trajetória da música rumo a uma posição de 

“onipresença” que possui no mundo atualmente considerando as relações entre as 
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dimensões política, econômica, social e cultural em momentos determinados da história. 

Já Silvano F. Baia traz uma perspectiva útil e desafiadora acerca da abordagem 

musicológica, sua trajetória e linhas de análise, bem como a fecundidade do entrelace 

entre o olhar historiográfico e o olhar musicológico para as pesquisas de historiadores 

que se debruçam sobre fontes/objetos musicais. 

Outras contribuições relevantes são: Eric Hobsbawn (2013) e seus comentários 

sobre as particularidades da música pop e sua inserção no mundo de fins do século XX e 

início do século XXI; e Theodor Adorno (1996) e as perspectivas interessantes sobre as 

relações entre ideologia e indústria cultural como geradoras de um tolhimento da 

consciência e da instauração de um poder que busca mecanizar o ser humano. 

Evidentemente, essas relações ganham contornos particulares a depender do contexto e 

da cultura em que estão inseridas. No caso da Coreia do Norte, a própria indústria 

cultural passa por momentos de adaptação, sem jamais perder o seu caráter de controle e 

molde do cidadão aos “interesses nacionais”. 

Da interdisciplinaridade da temática com a área de Relações Internacionais, 

caberá destacar a contribuição do norte-americano Ernest J. Wilson (2008) em seu artigo 

que trabalha os conceitos de hard power, soft power e smart power – respectivamente: 

poder coercitivo imposto pela força militar; imposição mais sutil de poder através da 

influência da cultura e da ideologia; e a combinação destas duas formas em uma 

simbiose de diplomacia e armas, persuasão ideológica e busca por legitimidade de ações 

políticas. –, e suas interações em uma sociedade ou entre sociedades. Esses conceitos 

possibilitam a elucidação de práticas políticas e discursos – internos e externos – do 

regime norte-coreano. 

Bruce Cummings é um dos principais pesquisadores sobre a Coreia do Norte, 

cujas obras tornaram-se referências internacionalmente reconhecidas. Três de seus 

trabalhos foram utilizados e contribuíram de modo fundamental para a compreensão do 

país sobre o qual nos debruçamos e as perspectivas que desejamos trazer à análise: The 

Korean War: a History (2010), North Korea: another country (2004) e Korea’s place in 

the Sun: a Modern History (2005). Dessas obras, buscamos compreender de que forma a 

identidade nacional norte- coreana, associada a trajetória histórica do país de busca por 

autodeterminação, se relaciona com os sistemas políticos e simbólicos, e a sua ligação 

umbilical com a ideia norteadora, a Ideia Juche. 

Dentre a produção nacional sobre a temática, citamos o artigo de Diego Grossi 

(2015), cuja análise do contexto de formação da ideologia juche e suas especificidades 
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com relação ao marxismo/leninismo foi relevante para a nossa pesquisa. No texto, Grossi 

apresenta uma proposta de estudo e interpretação da ideologia juche e do regime norte-

coreano que se afasta de pelo menos duas formas de abordagem equivocadas e do senso 

comum. A primeira se baseia em informações transmitidas pela mídia de forma simplista, 

exotista, excêntrica e sensacionalista, quando não deliberadamente imprudente no trato 

com as supostas fontes sobre a Coreia no Norte. A segunda está ligada à tendência de 

alguns escritores como Shepard e Kyung-Ji (2013) de aproximar ou enquadrar o Juche 

como um tipo de regime fascista replicado na Ásia. 

Além do artigo citado, destacamos o livro A Revolução Coreana: o desconhecido 

socialismo Zuche (2015), escrito por Visentini, Pereira e Melchionna. Esses 

pesquisadores tem dedicado seus estudos a questões de relações internacionais, em 

especial África e Ásia. O livro é parte da coleção Revoluções do Século XX, organizada 

por Emilia Viotti da Costa, e constitui uma leitura importante, particularmente em um 

universo no qual a produção historiográfica tem passado ao largo dessa temática. 

Outras leituras, a maior parte em língua inglesa, nos oferecerem perspectivas de 

abordagens e análises interessantes sobre o tema. Hale (2002), por exemplo, aborda a 

multifuncionalidade da ideologia juche a partir da dinâmica entre seus princípios 

norteadores e a Constituição da Coreia do Norte, propondo a descrição de uma 

“evolução” da ideologia enquanto as demandas políticas e sociais se modificam, e as 

funções que ela desempenha na sociedade no decorrer desses processos históricos. 

Cheong (2000), escrevendo para a Asian Perspectives, propõe uma análise comparativa 

entre o stalinismo e o que chama de “kimilsungnismo” e suas diferentes posições sobre 

ideologia e poder. Já Kisoo Cho (2016), contribuiu com uma dissertação bastante 

relevante em sua análise das características da música norte-coreana sob a ideologia 

juche, referenciando a famosa ópera Mar de Sangue e a própria banda Moranbong. 

Com base nessas e outras obras, juntamente às fontes, buscamos orientar nosso 

trabalho de forma a problematizar os modos pelos quais o poder – neste caso, o estatal – 

se entrelaça ás relações sociais no país, tendo a ideologia juche como base deste 

constructo e a música como um instrumento pedagógico-ideológico. A apropriação das 

canções pelos interesses de poder ocorre através de uma indústria cultural. Esta atribui a 

essas obras discursos, intenções e significados que reafirmam a representação de mundo 

construída pelo estado socialista dirigido pelo Partido. 

Ao mesmo tempo, lhe confere dinamismo ao inserir a ideologia na cultura pop, 

não deixando de funcionar como uma estratégia de manutenção do regime. E, no caso do 
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nosso objeto, gera um tipo de “pedagogia pela arte” cujo exercício é possibilitado pela 

capacidade pedagógica da Arte, seus nexos ideológicos e a sua associação com a própria 

ordem social. Nesse sentido, a obra A Educação pela Arte (2001) de Herbert Read, 

trouxe boas contribuições. 

Como pontuado anteriormente, as rachaduras sofridas pelo sistema norte-coreano 

com a crise da década de 1990 e suas consequências políticas, econômicas, sociais e 

culturais, acabaram criando brechas para que fontes importantes chegassem até os 

historiadores do presente. Devido ao número de notícias sensacionalistas que de tempos 

em tempos são publicadas acerca da Coreia do Norte, o cuidado em obter fontes 

confiáveis foi uma das primeiras preocupações nesta investigação. 

Os documentos oficiais são o primeiro tipo de fonte histórica cujo acesso se 

tornou mais fácil, em parte pelo interesse gerado pelos discursos midiáticos, em parte 

pela atuação e produção militante. No entanto, é fundamental considerar nesse processo a 

contribuição dos profissionais das áreas mencionadas e dos centros de pesquisas que se 

debruçam ou financiam estudos sobre questões de países asiáticos
15

. Dessa forma, temos 

acesso a obras que oferecem biografias de Kim Il-Sung e Kim Jong- Il, além de textos 

escritos (ou atribuídos) por eles. Esses últimos são fontes históricas essenciais, pois 

apresentam um discurso endógeno do juche e fornecem condições de analisarmos o 

pensamento, a teoria e a fala dos principais líderes do regime norte-coreano. Através da 

análise dessas fontes, podemos perceber a interação entre os sujeitos e o seu contexto e, 

assim, compreender a centralidade da Ideia Juche nessa relação e sua posição como tema 

principal dos textos, pois a compreensão da ideologia norteadora é a premissa para o 

entendimento das demais esferas que constituem a ordem social norte-coreana. Ou seja, 

para compreender esta sociedade e o seu regime, é necessário primeiramente conhecer a 

Ideia Juche. 

Para alcançar esse objetivo, optamos seguir a proposta metodológica dos acordes 

teóricos, apresentada por José Barros D’Assunção em seu livro Teoria da História IV: 

acordes historiográficos – uma nova proposta para a teoria da história. Nessa obra, o 

autor propõe uma nova abordagem para a teoria da história que pode ser aplicada para 

compreender pensamentos, filosofias, e paradigmas diversos. Constitui em uma metáfora 

musical, na qual o “acorde” é a justaposição das “notas” que estão contidas – com mais 
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ou menos influência, mais ou menos força, associadas a âmbitos políticos, sociais, 

econômicos ou culturais, com influências de outros pensamentos, etc. – no pensamento 

de determinado autor ou na estrutura de uma filosofia específica
16

. 

Através da proposta de D’Assunção, pudemos realizar um trabalho de 

identificação, caracterização e análise de cada uma das “notas” que formam o acorde 

teórico da Ideia Juche. Tal qual os acordes musicais, os acordes teóricos podem conter 

determinadas notas semelhantes uns aos outros, mas jamais serão tocadas da mesma 

maneira e, por isso, cada acorde teórico (teoria, ideologia, filosofia) resguarda sua 

própria unicidade. Foi na esteira dessa abordagem que pudemos comprovar a 

complexidade de uma filosofia nacional cuja aparente dissonância harmoniza notas de 

influência do marxismo-leninismo, uma tônica ultranacionalista e uma base confuciana 

dentro de uma lógica original. 

Outra fonte são os relatos dos vários desertores, cujo número cresceu a partir da 

crise dos anos 1990 e da situação de calamidade que abateu a população norte-coreana. 

A década de 2010
17

 constitui um marco no que se refere a publicação de obras que 

versam sobre o contexto norte-coreano. Dois livros devem ser tomados como referência: 

Nada a Invejar: vidas comuns na Coréia do Norte (2013) de autoria de Bárbara Demick, 

e o polêmico Fuga do Campo 14 (2012), escrito por Blaine Harden, ambos resultados de 

exaustivas investigações jornalistas. No ano de 2016, Querido Líder, de Jang Jing-Sung, 

une-se à lista, também causando controvérsia. 

As vozes desses sujeitos históricos oferecem contrapontos e nuances diversas, 

novas cores à paisagem aparentemente cinza e vermelha que paira sobre as visões acerca 

da Coreia do Norte e nas quais a população é retratada como totalmente passiva e 
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uma mulher de posição no Partido dos Trabalhadores da Coreia que vivenciou a prisão em um campo de 

trabalhos forçados após uma falsa acusação, sobrevivendo à experiência para escrever sobre suas 

experiências. No entanto, essa obra não possuiu força editorial suficiente e, por essa razão, é dificilmente 

encontrada. 
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alienada. Ou ainda como “massa de manobra”, apenas se comportando como o 

governante e o Partido ordenam. Pelo contrário, encontramos nesses relatos atores 

históricos reais, que, em meio ao esfacelamento das representações sobre o mundo que 

lhes ofereciam segurança, criaram formas de sobreviver e reconstruir suas vidas. Nesse 

sentido, a discussão de Michel Pollak sobre memória, identidade e poder através da 

análise de memórias subalternizadas e violentadas, e o conceito de estratégia de Pierre 

Clastres, se mostraram profícuos para a compreensão das experiências desses atores. 

O Juche estabelece o ser humano como centro e ator transformador da História, 

no entanto, esse sujeito só pode exercer sua capacidade criativa e transformadora sob a 

condução do Partido e do Líder. Ironicamente, esses seres humanos ousaram se colocar 

contra a lógica do sistema no qual não podiam mais acreditar e tomaram decisões que 

não apenas modificaram as suas vidas, mas também colaboraram para a recuperação 

econômica do país e, ainda, possibilitaram que os relatos sobre suas vivências chegassem 

até onde ainda não havia sido possível. 

A publicação dessas obras é, conforme nossa análise, sintoma de, pelo menos, 

dois movimentos diferentes. Um, interno, caracteriza o processo de crise econômica e de 

desgaste do regime a partir dos anos 1990, cujos efeitos e desafios se perpetuam até os 

anos atuais. Recentemente, impôs novas tensões internacionais devido às sanções 

aplicadas ao país em forma de pressão pelo cancelamento de seu programa bélico 

nuclear. Houve expectativa de consenso diplomático a partir dos encontros com os 

presidentes dos EUA e da Coreia do Sul, logo quebrada pelas oscilações das retóricas 

beligerantes de Kim Jon-Um e Donald Trump.  

O segundo movimento é de debates e de novas disputas de narrativas. Derivando 

desse processo geopolítico internacional, voltou a atenção de pesquisadores de vários 

campos para a situação do país e contribuiu para o surgimento de espaços de embates e 

de militância pró-juche no ciberespaço. No entanto, para compreender essas questões, é 

preciso observar a lógica ideológica do Juche, afastando as visões excêntricas, militantes 

e/ou satíricas sobre a Coreia do Norte, como também os referenciais eurocêntricos. 

Além dos dados expressos nesses discursos, dispomos também de registros 

quantitativos resultantes do trabalho de pesquisadores como Nat Kretchun (2014), já 

mencionado. As informações recolhidas e apresentadas por ele demonstram que, dentre 

os mecanismos de sobrevivência desenvolvidos pelos norte-coreanos, está a busca por 

informações externas ao país, o que é considerado crime e já chegou a ser punido com a 

pena capital em alguns momentos. Programas de rádio e de televisão, como também 
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DVD’s estrangeiros estão começando a adentrar o país, em parte devido ao aumento do 

tráfico de fronteira com a China e, em parte, as estratégias de resistência internas. As 

rachaduras do regime golpearam não somente a confiança da população, mas também a 

cultura do medo e do policiamento, produzindo uma nova postura especialmente entre a 

juventude norte- coreana, que já demonstra atitudes “individualistas e consumistas” 

condenáveis pelo Estado como reacionárias. 

As informações de organizações internacionais como Liberty for Noth Korea, 

Open Doors International e da própria ONU também foram recolhidas e compiladas em 

nosso material. Essas organizações têm mapeado situações acerca dos Direitos Humanos 

na Coreia do Norte por anos e os índices apresentados por elas revelam aspectos 

importantes sobre a sociedade e a política norte-coreanas e sobre o modo como o país se 

denomina, expressa e representa interna e externamente. 

Por fim, as canções da Moranbong que foram selecionadas como amostra de 

análise demonstram a ambiguidade da música ao constituir, simultaneamente, um objeto 

de pesquisa e uma fonte histórica. Mesmo considerando a existência de manifestações 

musicais extraoficiais, as produções culturais não são resultados de um processo linear e 

de fontes unívocas. Elas não constituem o nosso objeto por, pelo menos, duas razões. 

Primeiramente, porque nossa investigação tem como foco a instrumentalização 

pedagógica-ideológica das canções deste grupo musical pelo Estado. Segundamente, 

porque essas manifestações dificilmente se produzem e transmitem de forma escrita e, 

enquanto fontes orais, não estão acessíveis no momento. Portanto, nosso objeto está 

restrito a um locus do qual parte e sobre o qual fala, cumprindo uma função relevante na 

dinâmica de manutenção da legitimidade do regime.  

Conforme Napolitano (2005), a canção é, ao mesmo tempo, representação 

construída socialmente e evidência de um processo ou evento histórico real. Ela não é, 

portanto, um reflexo fidedigno da realidade. Tampouco constitui uma ilusão de pura 

subjetividade, impassível de análise e produção de conhecimento. A música está, por 

assim dizer, entre esses dois polos. Tal dualidade lhe confere peculiaridades e 

complexidades que o historiador não pode ignorar. Por isso, nossa investigação abordará 

essas canções como objeto e produto de uma cultura, sem isolar seus variados aspectos 

(verbais, não verbais, ideológico, performático, estrutural, técnico, etc). Como suportes 

das canções, analisaremos apresentações disponibilizadas em vídeo e também arquivos 

em áudio, estabelecendo diálogos entre os elementos e dimensões que constituem a 

canção e podem ajudar a revelar seu sentido sociocultural, ideológico e histórico. 
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O primeiro capítulo desse texto constitui uma discussão teórica acerca das 

relações entre Música, Política e História, contendo uma breve trajetória dos embates e 

dos entrelaces entre esses campos, e a problematização sobre as associações entre a 

música produzida por uma sociedade e a própria ordem social. Abarca também algumas 

discussões e controvérsias quanto ao conceito de “ideologia”, dialogando com as 

perspectivas de diversos autores a fim de localizar e caracterizar a Ideia Juche enquanto 

uma construção ideológica nacional específica. 

Ainda nesse capítulo, situamos nossa investigação no campo dos estudos da 

História do Tempo Presente, pontuando as questões, problemas, benefícios, lacunas e 

avanços nesta área e com relação ao próprio tema de pesquisa. A seguir, procedemos a 

análise da historiografia sobre a Coreia do Norte, elencando as obras referenciais e, 

também, posicionando a própria pesquisadora em meio aos embates que rodeiam o tema. 

Buscamos fugir à tentação de uma epistemologia eurocêntrica, realizando o esforço – 

impossível em sua totalidade e, ainda assim, necessário e fundamental – de despir-se de 

padrões explicativos e abordagens próprias do olhar ocidental, evitando assim 

comparações, análises e conclusões que não levam em consideração as especificidades 

da Coreia do Norte. 

Evidentemente, esse procedimento não excluiu as contribuições de intelectuais 

não asiáticos. É, antes, o movimento de cautela contra o padrão eurocêntrico que ronda 

todo pesquisador ocidental que se debruça sobre uma cultura distinta. Tomando essa 

postura é que concluimos, entre outros pontos, que: o modo de organização política e 

social norte-coreana que tem no Líder a personificação da nação está mais associado ao 

conceito de “sociedade orgânica” de Confúcio do que à doutrina de herança absolutista 

dos “dois corpos do rei” 
18

, por exemplo. Dessa forma, podemos examinar as estruturas 

simbólicas e de poder dessa sociedade através dos referenciais culturais que lhe são 

próprios. Este capítulo também tratou sobre “a pedagogia pela arte” e os modos pelos 

quais ela é apropriada, significada e utilizada para a formação política e ideológica dos 

norte-coreanos, com ênfase na doutrinação cívica pela mediação da música. 

O segundo capítulo teve como foco o regime coreano. Valendo-se das obras de 

referência sobre ele, discutimos as características desse socialismo peculiar que elegeu a 

nação – e não “a classe” – como sujeito primordial de sua revolução. Portanto, como 

                                                      
18

 O texto ao qual nos referimos é: KANTOROWICZ, Ernst. Os dois corpos do rei: um estudo sobre a 

teologia política medieval. São Paulo: Companhia das Letras. 1998. 
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ideologia, o juche foi analisado em sua estrutura teórica e suas aplicações nas demais 

esferas da vida social. Este capítulo visou um estudo sobre a Ideia Juche e a Coreia do 

Norte nos termos da produção de uma cultura nacional intrinsecamente ligada a um 

sistema de pensamento e de governo autoritários. Quer dizer, na esteira de um projeto 

cultural cívico estabelecido no âmbito do regime. 

Em seguida, identificamos o lugar da música no Juche e, por conseguinte, qual o 

caráter e finalidade de tais produções conforme os postulados dos seus fundadores, Kim 

Il-Sung e Kim Jong-Il. Para isso, realizamos uma reflexão teórica e conceitual a fim de 

distinguir o Juche em sua unicidade e, assim, compreender sua multifuncionalidade e 

implicações. Para isso, foi preciso situar o lugar da Arte nesse regime e o papel que dela 

é exigido enquanto uma estratégia pedagógica-ideológica, pontuando a sua onipresença 

no sistema de educação coreano e o seu potencial de representação e apropriação de uma 

identidade nacional que se diz perene e imutável. 

Os conceitos ideologia, poder, representação e identidades norteiam nossas 

explicações e análises durante todo o texto, inclusive nos momentos em que não estão 

explicitamente postos. O que buscamos compreender é a instrumentalização da música 

para a reafirmação de uma determinada identidade nacional norte-coreana como parte de 

um projeto cívico conduzido por um estado autoritário e centralizador, cujo regime se 

utiliza da arte como ferramenta de legitimação. Apropriando-se dela, este estado fomenta 

uma produção musical com vias à educação ideológica, à doutrinação, ao culto da figura 

do Líder, ao enaltecimento do Partido e do regime, e à propaganda, tendo como alicerce o 

Juche – uma ideologia diretiva complexa de núcleo ultranacionalista e origens 

endógenas.  

Esperamos, por meio desse trabalho, possibilitar o conhecimento, a divulgação e 

o debate acerca dos mecanismos de instrumentalização ideológica da música pelo Estado 

norte- coreano moderno e as suas influências e materializações na prática política do 

país. A fim de cumprir esse objetivo, explanaremos as condições historiográficas e 

históricas que envolvem e possibilitam a produção musical da Moranbong Hill 

Orchestra, a começar pelos entrelaces entre História e Música e de que modo o diálogo 

com a Musicologia constitui um caminho fecundo para os estudos da História do Tempo 

Presente e no campo da História Política. E, no centro desta investigação, o modo que 

estas relações são operacionalizadas na análise dessas canções como parte do projeto 

cívico “kimilsungiano-kimjongiliano”. 
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CAPÍTULO 1 
 

HISTÓRIA, MÚSICA E POLÍTICA: EMBATES E ENTRELACES 

NO TEMPO PRESENTE. 

 

 

 
 

Enquanto o espírito humano prosperar nesse planeta, a música, em 

alguma forma viva, irá acompanha-lo e sustenta-lo, e dar-lhe um 

significado expressivo. 

Aaron Copland 

 

E meu coração, que tem tanto carinho por meu país, não se encheu 

de uma luz brilhante e reluzente? 

Nascida e criada pela Mãe Pátria amorosa, minha vida é 

dependente de meu país. Devotarei todo meu amor ardente a 

minha terra natal. 

 

Moranbong Hill Orchestra 

 

 
Agosto de 1792. O Palácio das Tulherias encontra-se tomado pelos rebeldes que, 

vitoriosos, entoam uma melodia conhecida dos combatentes dentro do suntuoso edifício 

que um dia fora símbolo da monarquia, agora cercado, pilhado e conquistado. Quatro dias 

antes, o jornal La Chronique de Paris noticiava e ecoava o canto de guerra que apenas três 

anos depois seria coroado símbolo de uma nação recém-renascida das cinzas do 

absolutismo. La Marseillaise, composta em 1792 pelo oficial francês e músico autodidata 

Rouget de Lisle, rapidamente tornou-se uma poderosa referência ao movimento 

revolucionário. Quase dois séculos depois, a Bella Ciao era cantada na Itália pela 

resistência contra o fascismo nos anos 1930 e 1940. A melodia cadente e vitoriosa de El 

Pueblo Unido tomou as ruas do Chile em 1973 no maior momento de polarização política 

do país no século XX. E, tão, poderosa quanto La Marseillaise para os franceses, a canção 

do folclore coreano Arirang foi resgatada durante a Revolução Coreana como símbolo da 

resistência contra o imperialismo. 

A utilização de canções como forma de expressão política não é novidade. A 

música, como afirmou Copland, parece acompanhar o “espírito humano” em sua 

caminhada histórica pelo planeta. E, como tal força onipresente, ela “serve” a diversos 

objetivos em momentos diferenciados, sempre a depender dos interesses e sentidos que a 

ação humana atribui a ela. O uso político das canções não está apenas ligado às chamadas 
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“canções de protesto” ou a uma música de “resistência”. Ela também foi um elemento 

explorado de forma massiva por vários estados autoritários que produziram, apropriaram e 

ressignificaram composições e gêneros musicais, da obra de R. Wagner no nazismo ao 

samba no Estado Novo. Assim, também não é novidade que a música seja uma das 

linguagens artísticas mais visadas por regimes e estados que buscam afirmar ideologias e 

políticas autoritárias. 

Os usos sociais, políticos e ideológicos da música não são difíceis de identificar 

durante os mais diversos momentos e locais na História da humanidade. No entanto, a 

legitimidade desta “função” atribuída à música ainda é – e parece ter recentemente ganhado 

novo fôlego com a retomada de modelos classicistas e românticos por parte de 

compositores eruditos – passível de embates e discordâncias ferrenhas entre músicos, 

musicólogos e cientistas sociais. De um lado, os partidários de uma “música pura”; de 

outro, os defensores da liberdade da arte de se vincular a diversas práticas sociais, incluindo 

a política. 

Para os que defendem a produção e a preservação de uma “música pura”, a 

vinculação desta a questões sociais e políticas equivale a uma profanação de sua função, 

quando não de sua própria natureza. Para Stockhausen e Pierre Boulez, por exemplo, o 

músico é um “artesão que lida com sons” e não deve ultrapassar os limites de seu ateliê. 

Esses dois compositores contemporâneos são adeptos do resgate da música de estética 

objetiva. A posição de ambos é indicativa do predomínio de uma estética de influência 

romântica na música euro-ocidental, motivada pela permanência – ironicamente – 

ideológica do ideal etnocêntrico de música “culta” inserido no modelo dos cânones clássicos. 

A música “pura”, portanto, possui delineamentos claros: uma estética objetiva, “não 

ideológica”, nos moldes da música ocidental europeia. 

A persistência dessa visão sobre as Artes e a música em particular contém 

contradições, como aquelas expressas no posicionamento elitista e evolucionista do 

compositor Gilberto Mendes. Apesar de ter composto obras comprometidas politicamente e 

se declarar socialista, o autor trata as camadas populares como “coitados” que precisam 

passar por um tipo de processo civilizatório no qual a música clássica surge como exemplo 

de um modelo ideal a ser alcançado, um “biscoito fino” a ser oferecido para que o povo 

possa, finalmente, “subir à Acrópole” ao lado dos mais cultos (IKEDA, 2001, p. 4 e 5). 

Esses três compositores mantem posicionamentos fortemente elitistas e 

eurocêntricos acerca da arte, da cultura e da sociedade. E, no caso de Mendes, percebe-se 

uma nota evolucionista estreita e a associação da música a uma cultura “erudita”. Além 
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disso, todos perdem de vista a inserção da Arte nas relações sociais humanas e nas questões 

que envolvem as relações de poder dentro de comunidades política e ideologicamente 

hierarquizadas, como é o caso das sociedades das quais eles falam – Alemanha, França e 

Brasil, respectivamente. 

Em dissonância com essa perspectiva, o professor e musicólogo Alberto Ikeda 

afirma que o uso político da música não anula outras características e dimensões dessa 

linguagem artística, mas aponta para as apropriações, utilizadas tanto para reafirmar forças 

hegemônicas quanto para combatê-las. A partir de uma sociologia da música, ele afirma: 

 

Da simples apropriação de um determinado tipo de música por um 

xamã, para seu uso exclusivo, em uma sociedade tribal, até a promoção 

de músicas ou de artistas por governos constituídos, nas sociedades 

estratificadas, estamos num campo que envolve privilégios, 

preferências e visões de grupo ou classe, portanto no campo político. 

Isto, evidentemente, sem exclusão das demais funções e sentidos da 

música, relacionadas à estética, ao lazer, à identidade social, à 

sociabilidade e outras. Em diferentes graus estaremos no campo das 

relações de poder, imanência das relações sociais [...]. (IKEDA, 2001, 

p.5). 

 
Ou seja, não somente os usos e sentidos dados à música podem estar inseridos no 

campo político e ideológico, mas também as instituições estéticas e formais impostas sobre 

ela para que seja considerada legítima ou de “bom gosto”. Nesse terreno onde ocorrem 

disputas pelo estabelecimento de parâmetros estéticos, técnicos, de significado, função, ou 

do questionamento desses referenciais impostos, a dimensão cultural interage com a 

política e influencia, por exemplo, os processos identitários. Portanto, a vinculação 

ideológica, política e social da música existe e atua através das suas características técnicas 

e artísticas no tratar com os sons e de forma nenhuma as anula ou “profana”. Pelo contrário, 

enriquece, desvela papéis e posições que a arte ocupa na complexidade das relações em 

sociedade. 

Considerando a interação entre os campos político, cultural e artístico, é que 

pretendemos desenvolver a discussão em torno do nosso objeto de pesquisa. Afinal, a 

música não é e nem poderia ser neutra ou sequer resguardada das influências dessas 

dimensões. Além disso, ela também se relaciona com os processos econômicos e 

tecnológicos. É válido lembrar, por exemplo, que após um período de desenvolvimento 

gradual no século XVIII, as impactantes transformações técnicas e industriais do século 

XIX trouxeram mudanças muito rápidas, em especial a partir de 1850, e a música não 

passou ao largo nesse processo. Segundo Tim Blanning, ela foi a linguagem artística mais 
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afetada pelas constantes revoluções tecnológicas ocorridas nas sociedades ocidentais a 

partir desse século, as quais culminaram em experiências que passaram a caracterizar a 

música atual como uma arte em alto grau de saturação e dinamismo. Conforme Blanning, 

esta arte musical da era moderna é marcada por: 

[...] acessibilidade, portabilidade, diversidade  e, acima de tudo, 

onipresença. Para quem não tem ouvido musical, o mundo moderno é 

uma câmara de tortura – uma usina incessante de barulho sem sentido. 

Mesmo os que apreciam música acham irritante sua presença constante, 

seja o zunido de fones de ouvido próximos nos transportes públicos, a 

música ambiente nos elevadores, restaurantes e shoppings centers, ou a 

musiquinha que temos de aturar ao telefone quando uma mensagem 

gravada pede que aguardemos. Esses são apenas alguns dos horrores que 

dão má fama a música (BLANNING, 2011, p.189). 

 

Teria essa onipresença da música no século XXI saturado de tal forma a ponto de 

esvaziá-la de sentido? Consideramos que ocorre exatamente o inverso. As profundas 

transformações que afetaram a música no decorrer desse período não modificaram a sua 

natureza polissêmica, pelo contrário, ela parece cada vez mais capaz de agregar 

significantes e significados e exercer um poderoso efeito sobre as diversas dimensões 

sociais. Isso se dá pela interação entre a polissemia musical e as relações sociais nas quais 

ela atua simultaneamente enquanto agente e produto
19

. 

Conforme ressalta Ikeda, a música é dotada de uma ampla capacidade de adaptação, 

servindo em contextos específicos para “o estabelecimento de significados agregados, 

construídos na história própria de cada coletividade” (2001, p.7). As transformações da 

virada do século XX afetaram a comunicação e reprodução dos fenômenos culturais, pois a 

revolução tecnológica e a sociedade do consumo geraram novas maneiras de pensar, 

produzir, transmitir e consumir música. O historiador Eric Hobsbawn destaca o fenômeno 

pop
20 como um dos produtos de maior impacto desse momento, pois é esse gênero musical 

                                                      

19
 Como exemplo dessa ambivalência, citemos o impacto das transformações do século XIX sobre a música e 

a invenção de novos instrumentos nesse período. Foram essas invenções que causaram modificações na 

música ou foram essas mudanças que inspiraram o surgimento de novos instrumentos? O novo público gerou o 

uso de espaços maiores ou foram os espaços maiores que ampliaram e diversificaram o público?  

Concordamos com Blanning que a resposta mais apropriada a esse questionamento é admitir a interação entre 

causas e efeitos no mesmo processo, no qual a música afeta e é afetada. Essa ambivalência não é novidade, 

pois Max Weber já se referia a ela nos termos da relação entre o que chamou de “volição artística” e “meio 

técnico” na obra Os Fundamentos Racionais e Sociológicos da Música. 
20

 A música pop tem sua origem situada nos anos 1950, nos EUA. Em termos técnicos, é um gênero marcado 

pela conservação da estrutura formal verso – refrão – verso unida a uma roupagem que investe em elementos 

audiovisuais, especialmente nos shows. As canções são normalmente executadas de forma melódica e orientadas 

para um grande público majoritariamente jovem. Passou por diversas fases, acompanhando os ritmos das 

décadas, de 1950 a 1990, e ainda atualmente mantem sua posição como a música mais consumida mundialmente. 

O gênero pop possui uma grande capacidade de adaptação e potencialidade para gerar estilos musicais 

mesclados, flexíveis e multiculturais. Essa característica, junto aos benefícios adquiridos da constante revolução 
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que surge como agregador de sentidos nesse século, sendo identificado com o próprio 

conceito moderno de arte (HOBSBAWN, 2013, p.27 e 36). Portanto, não hesitamos em 

afirmar que a música se mostra, de fato, e também no tempo presente, uma arte socializada 

e politizada. 

A obra considerada marco fundador de uma sociologia da música, Os Fundamentos 

Racionais e Sociológicos da Música, escrita por Max Weber e publicada postumamente na 

década de 1920, talvez seja a tentativa de maior consistência e antiguidade na escrita das 

ciências sociais no Ocidente a tratar sobre as relações entre música e sociedade. Nela, 

Weber busca identificar e analisar o processo de desenvolvimento do racionalismo 

ocidental relacionando-o com o processo de evolução da arte. O objetivo do autor é 

comprovar a participação decisiva da música na problemática do racionalismo e como a 

relação entre os processos citados resultou na chamada “música moderna”. 
21

 

Mas é a partir dos anos 1960 que os estudos dedicados aos entrelaces entre arte e 

questões sociais, políticas e, mais tarde, ideológicas, surgem e se avolumam, ainda que o 

campo permaneça relegado a certa inferioridade pela crença acadêmica ainda remanescente 

na oposição entre arte e ciência e na inviabilidade da música para a produção do 

conhecimento científico. Não obstante, cientistas sociais passaram a escrever com mais 

frequência sobre a música, tecendo nexos considerados por eles fundamentais para a 

compreensão de aspectos sociológicos – e até mesmo sócio psicológicos – econômicos, 

políticos, etc. 

Uma das obras marcantes desse momento é Introdução à Sociologia da Música, de 

autoria de Theodor Adorno. O livro é resultado de doze conferências escritas pelo 

sociólogo, filósofo, compositor e musicólogo alemão, nas quais ele busca expor suas 

reflexões acerca das articulações entre arte, história e sociedade. É considerada como um 

tratado metodológico sobre a crítica a respeito da arte, apesar de manter uma visão 

claramente elitista ao favorecer a música erudita – preferência declarada de Adorno e tida 

por ele como uma forma superior de música. 

Nele persiste uma interpretação clássica influenciada por aqueles modelos euro- 

centrados já comentados. Cinema e rádio, conforme Adorno, não são arte e sim – e nada 

                                                                                                                                                                      
tecnológica, fez do pop a música mais consumida do século XX, inserindo-se mesmo em uma “cultura pop” 

surgida durante essas décadas. 
21

 Para uma explicação bastante elucidativa do pensamento weberiano sobre o assunto, Cf.: WAIZBORT, 

Leopoldo. Música e Racionalismo em Weber. In: Revista Cult. Ed. 124. São Paulo: Editora Bregantini. 

Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/musica-e-racionalismo-em- weber/. Acesso em: junho de 

2018, 22:03. 
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mais que – negócio. Sua crítica ferrenha à indústria cultural e ao conceito de “cultura de 

massas” o leva a estabelecer um nível de mecanização tão forte na sociedade que chega a 

impedir qualquer traço de decisão consciente no que diz respeito aos produtos culturais 

consumidos. Se o “comércio fraudulento” da indústria cultural cria necessidades falsas para 

tolher a consciência dos indivíduos e instaurar a mecanização do ser humano, logo, ele 

afirma, se instaura a dominação social e ideológica que reduz o ser humano a “mero 

consumidor” cujo desejo de posse é renovado pelo avanço técnico e científico (ADORNO, 

1996, p.6 a 11). 

Conquanto haja, de fato, um objetivo mecanizador e alienante na indústria cultural, 

discordamos que ele deva ser definidor do que pode ser ou não considerado como Arte, e 

não compactuamos com o autor no favorecimento à música erudita. O fato de esse sistema 

cultural influenciar e até determinar os padrões de consumo e de produção cultural não 

modifica a natureza polissêmica das artes, incluindo as “novas artes” como o cinema. Um 

filme, como postulou Marc Ferro, pode funcionar como uma “contra análise” da sociedade, 

abrindo possibilidades para que o historiador compreenda o seu discurso – que pode 

inclusive combater os modelos de tolhimento da indústria cultural capitalista – enquanto 

reveladores de articulações políticas, ideológicas, sociais. 

No que se refere a música, concordamos com a afirmação de José Miguel Wisnik a 

respeito da MPB brasileira. Não negando a atuação e poder da indústria cultural, ele chama 

atenção para o fato de que: 

[...] no Brasil a tradição da música popular, pela inserção na sociedade e 

pela sua vitalidade, pela riqueza artesanal que está investida na sua teia 

de recados, pela sua habilidade em captar as transformações da vida 

urbano- industrial, não se oferece simplesmente como um campo dócil 

à dominação econômica da indústria cultural que se traduz numa 

linguagem estandardizada, nem à repressão da censura que se traduz 

num controle das formas de expressão política e sexual explícitas, nem 

às outras pressões que se traduzem nas exigências do bom gosto 

acadêmico ou nas exigências de um engajamento estreitamente 

concebido (WISNIK, 2004, 176 e 177). 
 

Não desconsideramos a necessidade de pensar as características específicas da 

prática musical brasileira, pelo contrário, é justamente a consideração das especificidades e 

contradições das práticas musicais que defendemos diante de uma noção de indústria 

cultural cuja dominação e tolhimento se mostram quase que irresistíveis. No entanto, a 

contribuição de Theodor Adorno ao campo é inegável, como também o pioneirismo de 

Max Weber e a importância de sua obra. As reflexões desses dois autores, cada um a seu 

tempo, com suas escolhas teóricas, propostas e limitações, influenciaram de modo inegável 
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os estudos posteriores que se deram na disciplina História. 

Os historiadores chegaram tardiamente ao debate, trazendo consigo não menos 

problemáticas ao campo já controverso. Uma das principais questões – que até certo ponto 

ainda permeia as discussões no interior da disciplina – diz respeito ao arcabouço teórico – 

metodológico necessário para o diálogo entre música e história. Outro ponto de debate 

insere discussões sobre que tipo de olhar analítico seria o mais apropriado ao historiador que 

se dedica a tais estudos. 

As questões teórico-metodológicas nesse campo acompanham os desafios de 

mesmo tipo no interior da história da historiografia. Dos paradigmas da História Metódica, 

passando pelos Annales e chegando ao que Burke chama de “virada cultural”, a História se 

mostra como uma ciência sempre em construção, sempre por ser feita, jamais esgotada ou 

estagnada. Segundo Burke, o encontro entre História e Antropologia a partir da década de 

1960, unido ao impacto das transformações externas que as sociedades humanas viviam 

sobre os historiadores, proporcionou uma renovação na forma de pensar a história, a cultura 

e a sociedade em seus vínculos. 

A “guinada ao cultural” já havia influenciado os domínios dentro da disciplina 

costumeiramente separados e distinguidos por História Política, História Social, História 

Econômica, etc. Nesse momento, muitos historiadores culturais do fim do século XX se 

voltam para a Antropologia em busca de uma maneira de vincular cultura e sociedade sem 

que houvesse a redução da primeira a um reflexo da segunda, ou os fenômenos sociais como 

apenas expressões subjacentes de conflitos culturais (BURKE, 2008, p. 56). 

É, também, um momento de questionamento de epistemologias e cânones 

sacralizados pelo eurocentrismo acadêmico. Em Orientalismo (1978), Edward Said trata 

dos processos de construção de uma visão negativa sobre o Oriente, demarcando que o 

próprio termo é uma criação do “Ocidente”, ou seja, das potências europeias que buscavam 

se distinguir dos países considerados inferiores, selvagens, atrasados. Conforme sua tese, 

foi o “Orientalismo” que fabricou os consensos que justificaram as atrocidades cometidas 

pelos EUA no Oriente Médio e por Israel contra os palestinos dentro e fora do seu 

território, para citar apenas alguns exemplos. Os questionamentos propostos por Said 

contribuíram imensamente para a denúncia das violências legitimadas e autorizadas pelos 

estados com base na visão negativa sobre esse Outro que é o “Oriente”. 

O autor também confrontou o eurocentrismo acadêmico em Humanismo e Crítica 

Democrática. Ele demonstra os prejuízos causados pela herança dessa epistemologia 

colonial que permanece viva nas Ciências Humanas, dificultando e até mesmo resistindo ao 
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acesso, ao diálogo e à inserção de outras tradições de saberes na produção do conhecimento 

no âmbito deste campo. Assim, Said colaborou para a valorização de leituras, 

epistemologias, abordagens e análises decoloniais, defendendo uma real democratização no 

terreno das Humanidades e propondo a prática do próprio Humanismo como uma vivência 

intelectual e de visão de mundo, ao invés de tratá-lo apenas como um legado teórico 

engessado nas obras sacralizadas pelo eurocentrismo e restrito às querelas acadêmicas. As 

perspectivas humanistas e anticoloniais do autor influenciaram de modo positivo nosso 

olhar, nos oferecendo subsídios teóricos para uma análise que se distanciou da perspectiva 

eurocêntrica. 

Além dos confrontamentos epistemológicos e teóricos, emergiram também novas 

propostas conceituais, muito por influência das Ciências Sociais. Microfísica do Poder 

(1979), Vigiar e Punir (1975) e outras obras do sociológico Michel Foucault contribuíram 

para renovar o conceito de poder, tão costumeiramente restrito às instituições e interpretado 

de modo rígido. Os estudos de Foucault, embora localize suas teses para além do poder 

oficial das instituições modernas, não deixa de contribuir para o estudo destas. Pelo 

contrário, insere novas possibilidades de análise acerca das operações e mecanismos pelos 

quais um lugar de poder como o Estado inscreve seu poder nas relações da ordem social. 

No crepúsculo do século, o caro conceito de representação, cujo principal expoente 

é Roger Chartier e sua obra O mundo como representação (1989), gera um novo 

movimento na historiografia. O entendimento de que o imaginário contém elementos 

importantes na compreensão das sociedades e suas relações intrínsecas levou historiadores 

a estudarem diversas formas de representação – literárias, visuais, mentais – ampliando 

assim os objetos, as abordagens e os campos de estudo da área. Pierre Bourdieu e seu O 

Poder Simbólico (1989) aprofundou ainda mais a discussão acerca das funções, das 

operações e da materialização do poder nas relações sociais, seja ele associado a 

instituições como o Estado ou a relações menos formais e sutis. 

O impacto das obras desses autores ilustra a importância dos contatos 

interdisciplinares que ocorreram sob o amplo “guarda-chuva” da História Cultural, 

principalmente a partir dos anos 1980. No entanto, a música não foi logo contemplada. 

Segundo Burke, os historiadores da música reagiram tardiamente às turbulências internas 

ao campo da História, apenas nos anos 1990. No entanto, as obras geradas desses encontros 

multidisciplinares estabelecem conexões enriquecedoras entre música e alteridade 

(BURKE, 2008, p.86 e 87). 

No Brasil, a relação entre Música e História também demorou a ser explorada. 
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Arnaldo Contier, um dos expoentes nos estudos de História e Música no Brasil, traça uma 

trajetória historiográfica longa acerca o tema. Conforme este autor, as décadas de 1960 e 

1970 foram caracterizadas por trabalhos direta ou indiretamente restritos a temática 

modernista e perpassavam a questão das representações da nação. O autor caracteriza a 

produção nacional como restrita e teoricamente frágil, incapaz de apresentar uma visão 

abrangente das possíveis conexões entre arte e sociedade (1988, p. 77). Além disso, a 

análise das obras possui um enfoque semiológico – privilegiam o discurso verbal – 

deixando escapar os aspectos semióticos das canções. Na trajetória de Contier, os 

historiadores novamente são raros, sendo as áreas de Antropologia, Sociologia, Literatura e 

Linguística, entre outras, aquelas que mais produzem trabalhos sobre o assunto (1988, p.77 

e 78). 

Conforme o autor, a partir da década de 1960 as produções perpassarão o ideário 

nacionalista e determinados gêneros ou movimentos musicais como o samba, a bossa-nova, 

a Tropicália e a Jovem Guarda. Já na passagem para a década de 1970, destaca-se a 

inserção do sertanejo no cenário das pesquisas e as manifestações culturais de segmentos 

negros e mulatos em São Paulo entre 1900 e 1930, com destaque para o samba. 

(CONTIER, 1988, p.85).  

O musicólogo Silvano Baia também versa sobre essa trajetória. Ele considera que, 

enquanto a Musicologia e até mesmo a Etnomusicologia estavam presentes e lidando com 

suas contradições como campos científicos nos EUA desde os anos 1950, a música 

permanecerá ausente da produção historiográfica brasileira até os anos 1990. Nossos 

cientistas sociais e historiadores só passam a pensar a relação História e Música nos anos 

1970 e de forma bastante incipiente. Até a década de 1980, por exemplo, a música urbana 

permanecia relegada como insignificante ou desprezível e a historiografia ainda estava 

distante das rupturas estético-ideológicas propostas pela abordagem musicológica (BAIA, 

2011, p. 206 a 210). 

É válido relembrar a influência das áreas de Antropologia, Sociologia e Linguística 

na abordagem desses trabalhos, correspondendo à marcação da “virada cultural” na 

historiografia brasileira. A exceção em meio aos estudos de natureza antropológica e 

sociológica seria Por uma semiótica da canção popular, de autoria de Luiz Tatit, no qual o 

autor tenta unir a leitura da canção popular e a sua conexão com a semiótica. Essa obra 

contribuiu muito para direcionar metodologicamente os estudos acerca das canções, 

apontando para a centralidade do universo simbólico da música e importância de pensar a 

semântica musical nas obras, considerando tanto as questões estruturais, técnicas e 
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poéticas, como simbólicas. 

Finalmente e, ainda que tardiamente, a música veio a constituir uma das fontes e 

objetos históricos do século XX. A sua interação com o político e o cultural se mostrava 

cada vez mais latente, em especial em um período de efervescência de nacionalismos e 

identidades – nacionais, comunitárias, étnicas, etc. Tim Blanning apresenta um panorama 

histórico dos nacionalismos europeus destacando o forte apelo identitário da música já a 

partir do século XVIII. A opera era o gênero mais renomado na época, e as disputas entre 

as composições italianas e francesas destilavam embates nacionalistas entre as duas nações. 

Já a Alemanha erigiu a sua música erudita enquanto elemento que evocava uma 

superioridade nacional em meio aos vizinhos (BLANNING, 2011, p.246-315). Não menos 

importante foi a função e a força simbólica das canções entoadas por movimentos 

nacionalistas no século XIX, de Nápoles à Moscou. O alvo da veneração nacional poderia 

ser diverso – a pátria ou o próprio czar russo – mas tal veneração continha na linguagem 

musical uma de suas maiores expressões. 

Portanto, para uma compreensão histórica da articulação entre música e sociedade é 

necessário pensar as relações entre a música e a ordem social. E nelas considerar, por 

exemplo, como as relações e demandas sociais interferem na produção musical, além de 

sua recepção e leitura. Um exemplo desse caso é percebido no aumento das tensões 

políticas no Brasil dos anos 1960, o qual gestou uma produção musical mais politizada 

como resposta as questões sociais em primeiro plano naquele momento histórico. 

Podemos destacar também a música de juventude nas periferias do Cairo, o 

marhgran, como uma resposta à situação de marginalização política e econômica dessa 

população mesclada a uma demanda juvenil por liberalização moral e de costumes. Ou 

ainda, as funções mítico-sociais das escalas musicais para a tradição chinesa, na qual estas 

correspondem ao equilíbrio da ordem social e por isso resistem a mudanças estruturais que 

poderiam, segundo esta tradição, influenciar toda uma ordenação de mundo, incluindo as 

hierarquias e valores estabelecidos. 

Nesses exemplos percebemos claramente os entrelaces entre o social, o político e o 

cultural perpassando a música produzida por grupos sociais em determinados momentos de 

sua história. O historiador tem à sua frente uma diversidade de agentes produtores e 

consumidores de música, bem como de leituras e releituras, usos e apropriações, que vão 

das grandes instituições hegemônicas como o Estado aos grupos periféricos e 

marginalizados. E, nas mais variadas situações, as categorias poder e identidade são 

privilegiadas. Por isso, estamos diante de campos de disputas por narrativas, representações 
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e legitimidades que podem ser desveladas através das canções. 

A canção é, portanto, um produto das relações complexas e polissêmicas no interior 

da própria sociedade. O seu status de fonte histórica legítima passou por discordâncias 

dentro da disciplina, sendo necessária a produção de um arcabouço teórico e metodológico 

apropriado. Além isso, a análise histórica das canções exige o exame dos elementos 

simbólicos e suas articulações sociais. Isto significa que, ao debruçar-se sobre este tipo de 

estudo, é interessante que o historiador adquira certo conhecimento do campo musical. Pois 

ao analisar o discurso presente em uma canção, não apenas as categorias poéticas da obra 

são passíveis de análise, mas também as técnicas e estruturais que o compõem. Estas 

podem fornecer dados e insights relevantes para a investigação que, em alguns casos, tem 

valor determinante para a análise. 

O uso de um trítono, por exemplo,
22 pode carregar uma força simbólica importante 

que passaria despercebida ao historiador caso sua atenção estivesse restrita à letra da 

canção. A escolha de determinados acordes unidos a palavras específicas, o jogo rítmico e 

melódico e a performance, todos compõem o discurso e podem ter funções dentro dele. 

Isso implica que, enquanto documento histórico, as canções podem ser submetidas ao 

mesmo olhar indiciário que as outras fontes
23

. Sendo assim, o historiador que se debruça 

sobre as fontes musicais precisa estar equipado com ferramentas teóricas e metodológicas 

específicas e necessariamente multidisciplinares. 

A partir dessas considerações e reflexões é que tratamos do nosso objeto de 

pesquisa: as canções da banda norte-coreana Morabong. Para Kim Jong-Il, o segundo 

governante da linhagem Kim, é possível conhecer os valores que movem uma sociedade a 

partir da música que ela produz em cada etapa de seu processo histórico. Esse 

“historicismo” é próprio da Ideia Juche, que norteia toda a ordem social do país. Esta 

concede um lugar privilegiado à Arte, pois a compreende enquanto instrumento pedagógico 

essencial para a formação do “novo homem” preparado/formado sob a égide dessa 

ideologia. 
                                                      
22

 O trítono é o intervalo musical de três tons inteiros entre duas notas (por exemplo, Fá e Si). O efeito do 

acorde dominante produz uma sonoridade de tensão, instabilidade e causa uma sensação de aflição no ouvinte. 

É um acorde que resiste à “resolução” harmônica, constituindo umas das dissonâncias mais complexas da 

música. ocidental. No Medievo, um dos termos para se referir a este acorde foi “diabolus in musica”, remetendo 

a ideia de uma sonoridade que causava angústia, aflição e simbolizava a desarmonia, em contraposição aos 

sons consonantes de acordes “resolvidos” ligados simbolicamente à perfeição e a paz divina. 
23

 Remetendo ao ensaio de Carlo Ginzburg, consideramos que a operação do historiador inclui a atenção aos 

dados marginais, diminutos, e aos detalhes negligenciados. Cf. GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um 

paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 

 



46 
 

Compreendendo as ideologias como expressões das relações efetivas de poder em 

uma sociedade que se materializam em práticas, rituais e instituições, é importante pensar 

como esses processos de poder se relacionam com a Arte. Tendo em vista que as ideologias 

são fruto do esforço para lidar com os antagonismos sociais, podemos considerar que 

doutrinas autoritárias como o Juche encontram na eliminação dos antagonismos a solução 

destes dilemas. Ocorre, para tal, a imposição de uma estrutura simbólica (ZIZEK, 1996, 

p.31) que é essencial para a legitimidade do regime. Essa estrutura simbólica é inserida no 

cotidiano dos cidadãos através da formação ideológica, que se vale intensamente da arte 

como um recurso de ensino e propagação. 

Se tomarmos a ideologia pelas lentes de Althusser, poderemos considerar que a 

Ideia Juche se insere na vida social dos norte-coreanos através das suas formas 

materializadas – as quais o autor identificaria como parte dos aparelhos ideológicos 

desenvolvidos pelo Estado (ALTHUSSER, 1987). As práticas, os rituais, os mecanismos de 

externalização não apenas servem para expressar as crenças ensinadas, mas para construir a 

sua própria base delas. 

Consideradas as questões teóricas e metodológicas que envolvem nossa pesquisa, é 

necessário retomar o olhar à historiografia sobre a Coreia do Norte a fim de compor uma 

caracterização e uma análise que abarque: o regime norte-coreano em sua formação, 

solidificação e funcionamento; a Ideia Juche como descrita por seus fundadores, Kim Il-

Sung e Kim Jong-Il; o lugar e a função atribuída a Arte nesse regime e, em especial, a Arte 

Musical, para o desenvolvimento e avanço da chamada “revolução socialista ao estilo 

próprio norte-coreano”. Dessa forma, poderemos compreender de forma mais abrangente e 

atenciosa o contexto no qual as canções são produzidas e propagadas, quais valores elas 

expressam, combatem e reforçam, quais elementos simbólicos funcionam como acesso e 

afirmação de uma determinada identidade nacional, e de que modo a Música demonstra 

uma instrumentalidade pedagógica e ideológica útil para a manutenção da legitimidade do 

regime totalitário norte- coreano. 

Com o intuito de atingir esse objetivo, procederemos à explanação e análise de 

aspectos relacionados aos processos históricos do país e à construção do regime e da 

sociedade socialista sob o Juche. Destacamos, nesta trajetória sucinta, a presença marcante 

e a relevância da arte musical na cultura norte-coreana e sua função pedagógica com vias 

ao doutrinamento ideológico da população e fortalecimento do discurso de legitimidade do 

regime. 
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CAPÍTULO 2 
 

O “SOCIALISMO À NOSSA MANEIRA”: ESTADO, ARTE E PODER NO 

REGIME NORTE-COREANO. 

 
Que o caráter do homem seja formado pela poesia, fortalecido 

pelas leis da boa conduta, e aperfeiçoado pela música. 
 

Confúcio 
 

Você, que devotou toda sua vida para me erguer, eu sinto tantas 

saudades do seu abraço. Quer esteja acordada ou dormindo, penso 

em você, Querido Líder. 

Moranbong Hill Orchestra 

 

Abraçando a atmosfera do Monte Paektu, ninho para o espírito do 

trabalho. A firme vontade aliada à verdade dará a volta ao mundo por 

todos os lugares. O país, criado pela vontade do povo, enfrentando 

ondas furiosas com estrondosa força. Vamos glorificar para sempre 

esta Coreia infinitamente rica e forte.  

 

Aeugkka (“A Canção Patriótica”) – Hino Nacional da RPDC. 

 

 

As ruas de Pyongyang estavam tomadas de uma profunda comoção naquele 9 de 

julho. O ano era 1994, um dos mais conturbados desde a Guerra Fria. As ruas estavam ainda 

molhadas da tempestade da noite anterior, para muitos, um prenúncio da tragédia que 

abalaria a nação. O Grande Marechal, o “Pai” da Coreia do Norte, Kim Il-Sung, estava 

morto. Em 6 de Julho ele havia inspecionado um palacete de hóspedes nas montanhas ao 

norte da capital, onde pretendia receber o então presidente sul-coreano Kim Young-sam em 

um histórico encontro no dia 25, como prova de boa-fé nas negociações de um acordo 

diplomático entre as duas Coreias e os EUA
24

. Após o jantar daquele dia, o Grande Líder
25 

foi derrubado por um ataque cardíaco fulminante, vindo a falecer algumas horas depois. No 

entanto, a notícia de sua morte foi postergada por 34 horas. Era preciso preparar o país para 

                                                      

24
 O acordo foi proposto pelo presidente Jimmy Carter em uma visita a Pyongyang em junho do mesmo ano. 

Consistia em um tratado no qual a Coreia do Norte se comprometia a congelar seu programa nuclear, 

retomado em 1993, em troca de auxílio para o desenvolvimento do setor energético. O encontro histórico entre 

os líderes das Coreias antagônicas seria mediado pelo presidente estadunidense. 
25

 Em coreano: Suryong. O termo consistia no título utilizado pelos governantes da Coreia antiga, no período 

das dinastias. A reintrodução dessa palavra ocorre em 1949 e é um dos elementos emblemáticos do culto à 

personalidade de Kim Il-Sung. O termo sugere uma relação de lealdade e respeito, devoção e reverência ao rei. 

Nesse caso, o termo resgatado teve sua significação reformulada para representar a figura do presidente norte- 

coreano e a relação da população com ele. 
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a notícia, e também para a primeira sucessão hereditária do mundo comunista
26

. 

A notícia “bombástica” veio através de um boletim especial ao meio dia do dia 9, 

em trajes e tons de luto e tristeza, com nuances de desespero e incerteza: 

O Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, a Comissão 

Militar Central do partido, a Comissão Nacional de Defesa, o Comitê 

Central do Povo e o Conselho de Administração da República 

Democrática Popular da Coreia relatam a todo o povo do país, com o 

mais profundo pesar, que o Grande Líder Camarada Kim Il-Sung, 

secretário- geral do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da 

Coreia e presidente da República Democrática Popular da Coreia, 

faleceu devido a um súbito ataque de enfermidade às duas horas da 

madrugada. Nosso respeitado líder paterno que devotou toda a sua vida 

à causa da independência das massas populares e engajou-se até os 

últimos momentos em incansáveis e enérgicas atividades pela 

prosperidade da pátria e pela felicidade do povo, pela reunificação do 

país e pela independência do mundo, despediu-se de nós, para nossa 

grande tristeza. (DEMICK, 2013, p.127 e 128). 

 
 

Kim Il-Sung havia governado de seu país desde 1948, data da fundação da RDPC, 

em plena Guerra Fria. Em um curto espaço de tempo, a Guerra da Coreia eclodiu, marcando 

um dos conflitos mais contraditórios e violentos do período, cuja interpretação ainda se 

encontra permeada por disputas de poder e legitimidades de discursos entre EUA, Coreia do 

Sul e Coreia do Norte. Apesar da assinatura do armistício em 1953, a relação entre as 

vizinhas antagônicas permanece caracterizada por desconfianças e tensões, sem a 

assinatura de um tratado de paz. 

Segundo Bruce Cumings, principal pesquisador da temática, as experiências com a 

guerra são fundamentais para a compreensão da história e das relações na Península, e, no 

que se refere à Coreia do Norte, é impossível dissociar a sua formação e identidade nacional 

dessa vivência. O trauma da Guerra da Coreia, chamada por Cumings de “holocausto” dos 

norte-coreanos, é para o autor a chave explicativa para a existência deste “estado de 

guarnição
27

” altamente militarizado, cuja Constituição evoca o armamento populacional – 

                                                      
26

 Fontes utilizadas para a descrição do período de luto após a morte de Kim Il-Sung disponíveis em: 

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO SUL-COREANO DA UNIFICAÇÃO. Videotapes da cobertura de 

televisão norte-coreana. Seul, 1994. REID, T. R. Tumultuous Funeral for North Korean: Throngs Sob at Kim 

Il-Sung’s last parade. Washington Post, 20 de julho de 1994. Encontramos os dados utilizados em nossa 

pesquisa na obra de Barbara Demick, baseada nas fontes citadas. Cf.: DEMICK, Barbara. Nada a invejar: 

vidas comuns na Coreia do Norte. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 126 a 128. 

27
 A expressão foi cunhada por Bruce Cumings, na tentativa de explicar e compreender de modo histórico a 

construção de uma mentalidade nacional bunker. Segundo esse autor, as experiências traumáticas da Luta 

Antijaponesa e da Guerra da Coreia, junto à trajetória histórica marcada por conflitos internos e externos e a 

necessidade de guerrear para manter a autonomia nacional diante de vizinhos e invasores poderosos, 

corroborou com a construção de um regime que prioriza a defesa nacional em todas as esferas. Esse elemento 
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não apenas bélico, mas também ideológico – e a transformação do país em uma fortaleza 

asiática contra as tentativas imperialistas de desestabilizar e desmontar o regime 

(CUMINGS, 2004, p. 2 e 3). 

Conforme o autor, essa “fortaleza asiática” que constitui o último estado fechado do 

mundo, imaginado pelo Ocidente em áureas de exotismo e estigmatização, possui uma 

estrutura filosófica complexa que serve como ideologia nacional norteadora de um regime 

centralizador: o juche. Esse modelo de estado, aclamado pelas vozes oficiais como “o 

socialismo à nossa maneira” e também como “o melhor modelo” já existente na história 

dos estados modernos, necessita ser analisado considerando sua lógica própria e 

especificidades históricas. 

O RENASCIMENTO NO MONTE PAEKTU: FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DA COREIA 

A experiência da guerra está presente em diversos momentos da história da 

Península Coreana, bem como as relações diplomáticas com nações vizinhas, em especial a 

China. Do antigo e próspero reino Choson por volta de 108 a.C., passando pelos três reinos 

formados durante os três primeiros séculos da “era cristã”
28

 – Koguryo (norte), Paekche 

(sudoeste) e Silla (sudeste) – e as suas disputas por hegemonia interna e independência 

externa – até a Dinastia Choson (1392-1910), a mais longa e marcante da história da 

Coreia. 

A trajetória milenar da península está permeada por diplomacias e conflitos internos 

e externos, incluindo um período de dominação chinesa, resistência à invasão dos mongóis 

(1254) e, em fins do século XIX e formalmente a partir de 1910, a colonização nipônica 

(1910- 1945). No breve histórico que se segue enfatizaremos o período da dominação 

japonesa e a Guerra da Coreia, por considerarmos o impacto crucial desses dois marcos 

para a compreensão da Ideia Juche e das especificidades do regime norte- coreano. 

O período do domínio japonês é caracterizado pela ambiguidade entre a montagem 

                                                                                                                                                                      
militarista extremamente ligado ao valor da “independência nacional” é, para Cumings, uma chave explicativa 

que pode elucida as características internas e os posicionamentos externos do regime como, por exemplo, a 

retórica belicista inflamada de “contra-ataque” e a importância estratégia do programa nuclear para o governo 

norte-coreano. 
28

 O calendário norte-coreano atual baseia-se no nascimento de Kim Il-Sung (1912). Dessa forma, o ano 1912, 

no calendário gregoriano, corresponde ao ano Juche 1. Os anos seguem a sequência numérica a partir desse 

marco, no entanto, o calendário gregoriano foi mantido para as datas anteriores. Por essa razão, utilizamos a 

marcação temporal gregoriana neste ponto. No decorrer do texto, mantivemos a escrita da datação também 

após 1912 conforme o calendário ocidental por questões de inteligibilidade e acessibilidade e, também, por 

compreender que não há cunho eurocêntrico nesta escolha, e sim puramente metodológico. 
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de uma estrutura industrial de produção importante e a violência brutal exercida pelos 

colonizadores. A resistência à colonização é de grande relevância para a compreensão do 

militarismo e da posição salvacionista que o exército ocupa na RPDC. Os oficiais que 

comandaram o exército norte-coreano durante o conflito civil entre as Coreias eram 

marjoritariamente veteranos da resistência antinipônica. Além deles, havia combatentes 

cuja experiência militar estava associada às guerrilhas contra a ocupação japonesa da 

Manchúria
29 a partir de 1931, o que favoreceu a tática da guerra norte-coreana. 

Os impactos do imperialismo japonês sobre a população coreana constitui um fator 

fundamental para entender como se deu a entrada e enraizamento da ideologia marxista na 

região, especialmente ao norte. É válido ressaltar a influência do movimento comunista 

chinês que se iniciava no mesmo período. Segundo Visentini, Pereira e Melchionna, o 

período da colonização nipônica influenciou na formação das condições socioeconômicas 

favoráveis à via socialista, bem como as particularidades nacionalistas do regime que será 

fundado ao norte sob a liderança de Kim Jong-Il (2015, p. 34). 

Conquanto discordemos desses autores quanto à caracterização do regime norte- 

coreano como um “regime marxista", não se pode negar a importância do pensamento de 

Marx para a elaboração do Juche, no sentido de que o Marxismo compõe o acorde teórico 

da ideologia norte-coreana. No entanto, em que se pese a sua presença como nota de 

influência, ele não constitui a tônica nesse acorde, com base nas relações entre o 

pensamento Marxista, os exemplos de aplicação desse pensamento – em especial o modelo 

soviético – e as demandas da Coreia do Norte pré-revolucionária. 

De fato, o constructo ideológico proposto por Kim Il-Sung possui peculiaridades 

que o distingue da teoria marxista. Aquela que, para nós, vem a constituir a principal 

diferença entre elas é que Ideia Juche deslocou o sujeito primordial da revolução da 

categoria “classe” (operária) para a categoria “nação”. A ênfase das explicações e da 

análise da ordem social também se desloca das estruturas econômicas para as estruturas 

políticas e ideológicas. 

Apesar de considerar a existência das diversas categorias sociais e de apresentar-se 

como aquele que atentava para as reivindicações das classes populares, Kim Il-Sung 

acreditava que a mudança política responsiva à sociedade deveria ser iniciada “a partir de 

                                                      

29
 O Exército japonês invadiu a Manchúria em setembro de 1931, como parte da expansão territorial do 

Império na Ásia. Uma parte da guerrilha de resistência coreana se deslocou até lá para auxiliar as tropas 

chinesas no combate. O contato entre os combatentes contribuiu para a penetração do comunismo entre os 

guerrilheiros coreanos e também fortaleceu as relações diplomáticas entre China e Coreia. 
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cima” e não das próprias massas. Por seu caráter autóctone, o juche repudia o 

internacionalismo e sai em defesa da construção independente, por parte de cada país, do 

seu próprio modelo segundo suas demandas e realidades concretas. 

Além disso, o conceito de “luta de classes” está ausente dos textos fundadores do 

juche e das obras destinadas a explicar e desenvolver a doutrina jucheana anos depois. 

Nossas fontes também não apontam para aproximações com o Marxismo nem nos 

conceitos fundamentais, tampouco no modo de interpretar os problemas nacionais e 

mundiais. Para o juche, a Nação é o ente principal e agente da revolução; ela é 

personificada pela figura do Líder e conta com o direcionamento do representante legítimo 

do povo, o Partido. Para que a revolução socialista ocorra e se desenvolva rumo à vitória, é 

necessário que haja uma união monolítica entre o Líder, o Partido e os cidadãos – o tipo de 

lealdade que a canção Mão do Destino, da Moranbong Hill Orchestra, expressa no seguinte 

trecho: 

 

De mãos dadas com o Partido Mãe, irei até o fim da minha vida / Oh, a 

mão do destino / Me guia passo a passo, para que eu não tropece / Não me 

deixa sequer por um momento / Se eu soltar esta mão, serei  como um 

barco a vagar em águas turbulentas / De mãos dadas com o Partido Mãe, 

irei até o fim da minha vida. (MORANBONG HILL ORCHESTRA, 

2015). 

 

O “Partido Mãe” é o Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), criado em 1945
30 e 

que constitui o grupo governante da República Democrática e Popular da Coreia do Norte 

desde então. Embora oficialmente conviva pacificamente com dois outros partidos, o PTC é 

quem detém 607 dos 687 assentos na Assembleia Popular Suprema. A Assembleia é um 

parlamento unicameral e os deputados eleitos possuem mandatos de cinco anos. 

Teoricamente, o PTC tem funcionamento e organização típicos de um partido comunista, 

embora na prática predomine uma política informal e os órgãos que compõem a estrutura 

institucional – como o Comitê Central e o Politburo – tenham muito menos poder do que 

afirma o estatuto do partido. 

Suas origens remetem à criação do escritório do Partido Comunista da Coreia, cujo 

congresso fundacional ocorreu em julho de 1946, Nesta ocasião, foi confirmada a fusão 

realizada meses antes com o Partido Popular Novo da Coreia, composto principalmente por 

comunistas chineses. Dessa união surgiu o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, o 

                                                      
30

 Algumas fontes consideram 1949 como ano de criação do PTC. No entanto, preferimos utilizar a datação 

oficial do Partido disponibilizada pelo Naenara, o portal oficial do governo norte-coreano. 
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qual aprovou a Constituição escrita pelos seus próprios membros em 1948. Declarou, nesse 

momento histórico, a independência da Coreia do Norte e a defesa de uma Coreia 

unificada. Em 1949, une-se ao Partido dos Trabalhadores da Coreia do Sul e estabelece a 

identidade política que permanece até hoje. (LANKOV, 2002, P. 31-47). 

Declara-se um partido com alicerce no “kimilsungianismo-kimjongilianismo”, o 

qual constitui “o ponto de partida para sua construção e atividades, a sua base 

organizacional e de consolidação ideológica, e a doutrina norteadora que lidera a revolução 

e a construção da sociedade”. 
31

 Segundo a descrição disponibilizada no site Naenara, 

portal oficial do Partido: 

 

O PTC é um partido revolucionário da classe trabalhadora que tem sua 

base no povo trabalhador e está profundamente enraizado entre os 

trabalhadores, incluindo o operariado, os camponeses e os intelectuais, e 

que é composto pelos guerreiros vanguardistas devotadamente 

comprometios com a vitória da causa do socialismo. O PTC representa os 

intereses da nação e do povo coreanos. O PTC é a mais alta forma de 

organização política do povo trabalhador e um organismo político que 

lidera a sociedade guiando todas as suas áreas – política, militar, 

econômica e cultural – de modo unificado. É o Quartel General da 

revolução e organiza e guia todas as vitórias do povo coreano. O PTC 

empenha-se para a vitória da causa dos grandes líderes Kim Il-Sung e Kim 

Jon-Il, a causa revolucionária do Juche. O seu objetivo imediato é 

construir um poderoso país socialista na metade norte da Coreia e levar 

adianta as tarefas da libertação nacional e da revolução democrática por 

todo o país. A sua meta final é a completa realização da independência das 

massas populares, moldando a inteira sociedade ao “kimilsungnismo- 

kiljongilismo”. O seu princípio supremo é o de continuamente melhorar os 

padrões de vida do povo. Trabalhar com o povo é a essência do trabalho 

do PTC
32

. 

 
O Partido é o segundo elemento do tripé que Kim Jong-Il chama de “união 

monolítica” e configura a instituição de maior poder no regime. É considerado o único 

representante legítimo dos anseios das massas populares e tem como função estabelecer e 

por em execução as orientações do Juche e do Líder para aos diversos âmbitos da 

sociedade. O Partido deve trabalhar para que a sociedade inteira seja moldada conforme a 

ideologia. Além isso, defende e mantém a doutrina Songun e o princípio de autosuficiência 

do país, comprometendo-se com a “manutenção do caráter do Juche e a preservação da 

identidade nacional”. Percebe-se que esta identidade está intimamente ligada à dinastia 

                                                      
31

 Worker’s Party of Korea. Naenara. Disponível em: http://www.naenara.com.kp/en/politics/?organization+1. 

Acesso em fevereiro de 2019. 
32

 Idem. 

http://www.naenara.com.kp/en/politics/?organization%2B1
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Kim e o lugar de protagonismo que a figura do Líder ocupa na ordem social norte-coreana. 

Dessa forma, o PTC declara nos primeiros trechos de seu documento institucional: 

 

O Presidente Kim Il-Sung é o fundador e Eterno Líder do PTC. O 

Camarada Kim Jong-Il é o símbolo e Eterno Líder do PTC. O Marechal 

Kim Jon-Un é o Grande Líder do PTC e do povo coreano, o qual 

desenvolve o PTC conforme a linha de Kim Il-Sung e Kim Jong-Il e guia 

a Revolução do Juche até sua vitória final. O PTC é o destacamento 

central e a força de vanguarda do proletariado e de outras massas 

trabalhaores que tem Kim Il-Sung e Kim Jong-Il em alta estima para 

sempre, e caminham intimamente unidas seguindo Kim Jon-Un 

organizacionalmente e ideologicamente
33

. 
 

 

Líder, Partido e Povo – a união que garante a manutenção do modelo socialista 

norte- coreano pressupõe a lealdade ao regime expressa na “firme união das massas ao 

redor do Líder” e na confiança total no Partido enquanto guia legítimo desta revolução. 

Ao atentar para as características da base ideológica e das estruturas de poder da 

Coreia do Norte, percebemos a existência de um elemento rejeitado por Marx: um 

“processo revolucionário” conduzido por grupos hegemônicos – representados aqui pelo 

Partido os Trabalhadores da Coreia – deixando as massas trabalhadoras às margens.  

Segundo Marx, todo tipo de estado é um instrumento de repressão à serviço das 

classes dominantes e, por essa razão, a revolução socialista deveria desenvolver-se com a 

tomada do poder pelas massas instaurando um regime que caminhasse para a eliminação 

desses aparelhos do estado, e não para fortalecê-los e torná-los cada vez mais 

indispensáveis às massas. Assim sendo, o Estado socialista apenas se tornaria um tipo 

especial e novo de instituição repressora sob a égide da libertação dos trabalhadores, e não 

daria conta de reduzir e eliminar a exploração de grupos sociais por outros. Nesse sentido, a 

análise da ideologia juche, dos processos e aparelhos do Estado norte- coreano e das 

relações entre o Estado socialista e a população demonstra o afastamento teórico e prático 

do Marxismo. Há sim, uma clara herança confuciana, um autoritarismo estatal e um apelo 

ultranacionalista na retórica socialista deste país. 

É válido recordar que o Marxismo não encontrou mesmo correspondência em 

nenhum modelo nacional, a começar pelo país no qual se deu a primeira revolução 

socialista da história. Os rumos tomados pela política da URSS também se distanciaram da 

perspectiva defendida pelos socialistas democráticos das décadas anteriores na Europa e do 

próprio Marx. Não obstante, foi o modelo soviético que inspirou e apoiou o surgimento dos 

                                                      
33

 Idem. 
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regimes socialistas nos países europeus. A partir de 1945, a separação do capitalismo 

mundial abarcava toda a região leste do continente, com exceção da Grécia e de uma 

pequena parte da Turquia. Nos anos 1950 e 1960, as fronteiras se ampliaram agregando 

partes da África, Cuba, China, a antiga Indochina francesa (Laos, Camboja, Vietnã) e a 

Coreia do Norte, a qual já nasceu enquanto um “estado moderno” sob o socialismo. 

Essa parte do mundo constituiu o chamado “socialismo real” 
34

, ou seja, o 

socialismo realmente existente – não os únicos e talvez não os melhores tipos de 

socialismo, mas na prática, aqueles que funcionavam efetivamente (HOBSBAWN, 1995, 

p.364). Existem diversas categorias dentro do espectro socialista, como o Socialismo 

Utópico de Owen e Saint Simon no início do século XIX; o Socialismo Científico baseado 

nos pressupostos de Marx e Engels e que se tornou a linha teórica dominante; o 

Anarquismo e sua defesa da supressão de todo tipo de governo; o chamado Socialismo 

Cristão, corrente que surge também no século XIX com a tentativa de alguns pensadores de 

aplicar os ensinamentos cristãos na solução dos problemas causados pela Revolução 

Industrial.  

O “Socialismo Real” de Hobsbawn refere-se não a uma nova linhagem teórica, mas 

sim à nomenclatura de identificação dos estados que desenvolveram modelos de socialismo 

no contexto da Guerra Fria no Leste Europeu. Embora as diversas correntes defendam 

políticas econômicas que estabeleçam a propriedade e a administração pública dos bens de 

produção, a construção de uma sociedade com igualdade de oportunidades e meios para 

todos os cidadãos, e métodos isonômicos de compensação, cada uma delas possui 

características específicas e uma relação determinada com o sistema capitalista, as 

ideologias burguesas e as soluções para os problemas econômicos e sociais. 

Segundo o autor, esses estados comunistas que surgiram no pós-Segunda Guerra na 

Europa possuíam um sistema e uma estrutura política nos moldes stalinistas. Ele afirma 

que, em todos eles, percebemos estruturas autoritárias e aparelhos de estado semelhantes. 

Em alguns territórios nos quais havia a presença do Exército Vermelho, os governos locais 

eram até mesmo forçados a seguir exemplos de rituais e práticas soviéticas. Nas décadas 

                                                      
34

 À guisa de uma leitura introdutória interessante e relevante para nosso tempo, conferir a obra de Michael 

Newman, Socialism: a very short introduction. Nela, o autor defende a importância e validade do Socialismo 

na contemporaneidade, mas ressalta a necessidade de que as novas propostas tenham em mente as “falhas do 

passado”. Para isso, examina o processo histórico de evolução do socialismo enquanto teoria e prática 

política, do surgimento das primeiras teorias no século XX, passando pelos regimes do século XX (os do 

chamado Socialismo Real) até a atualidade, incluindo o exemplo do que ele chama de “social democracia 

sueca”. O livro foi publicdo pela  Oxford University Press em 2005 e encontra-se disponível para compra nas 

plataformas Amazon, Bücher de, dentre outras, em formato impresso ou em e-book. 
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seguintes, o autoritarismo de Stalin levaria a intensas repressões em estados europeus que 

buscaram desvencilhar-se do modelo da URSS e construir alternativas mais independentes. 

A trajetória do socialismo coreano desenvolveu-se de modo diverso. Primeiramente, 

não se apresenta nem se considera um herdeiro do stalinismo, ainda que reconheça o papel 

fundamental da Revolução de Outubro e da URSS como sua principal aliada, equiparada 

apenas à China. O discurso do socialismo juche reveste-se de uma aura que beira à 

perfeição, ao afirmar-se o melhor modelo já existente. E o diferencial que os leva a tal posto 

é, precisamente, a presença de uma ideologia forte alinhada às demandas nacionalistas e o 

estabelecimento da educação ideológica dos norte-coreanos como prioridade de governo. 

Nas palavras de Kim Jong-Il
35

 em El socialismo de nuestro pais es el socialismo a nuestro 

estilo  que encarna la idea juche (1990): 

 

Anteriormente, numerosos países que construíram o socialismo através do 

marxismo-leninismo como ideia orientadora, aplicaram tais como eram as 

teses que este levantara há muitos anos e transplantaram mecanicamente 

as experiências da União Soviética. [...] Estes países [do Leste Europeu] 

por haverem considerado necessário para o princípio revolucionário e o 

internacionalismo aceitar incondicionalmente as teses marxistas-leninistas 

e as experiências da União Soviética, introduziram o socialismo do tipo 

soviético tal como era. Urge dizer que são inegáveis as proezas históricas 

e as experiências daquele que foi o primeiro país do mundo a construir o 

socialismo. Porém, suas experiências, em todo caso, foram expressões das 

condições históricas e da realidade concreta da União Soviética naquele 

momento. [...] Tendo em vista as demandas da época e a realidade 

concreta de cada país é diferente, se se absolutizam e aceitam de maneira 

dogmática as experiências soviéticas, não é possível construir o 

socialismo. (KIM, 1990, p. 3 e 4). 

 
O ex-presidente pontua a insuficiência do modelo soviético e da ideologia marxista- 

leninista, considerando que a sua replicação indiscriminada para contextos nacionais 

diversos e com demandas específicas constitui o epicentro do fracasso dos socialismos ao 

redor do mundo. Afirma que os pressupostos teóricos levantados pelo marxismo não se 

mostraram capazes de oferecer respostas ao contexto particular da Coreia do Norte, da 

mesma forma que em outras nações as quais encontraram na via socialista uma 

                                                      
35

 As citações atribuídas aos autores coreanos serão referenciadas pelo nome “Kim”, pois, apesar de a leitura 

em português induzir o entendimento de que se trata do primeiro nome do indivíduo, é comum que na Coreia 

o nome da família venha à frente do nome individual. Portanto, Jong-Il é o nome do indivíduo, mas a sua 

identidade enquanto parte de um núcleo familiar vem primeiro: “Kim”. Respeitando esse princípio, faremos a 

referência pelo nome da família, que corresponde em nossa cultura, ao sobrenome do autor. A informação 

sobre esse aspecto cultural foi retirada da fonte Dados sobre a Coreia, publicação de 1976 que também faz 

parte do corpus documental desta pesquisa. 
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possibilidade de transformação política e social. 

A insuficiência do marxismo/leninismo no que se refere à questão nacional impôs a 

necessidade de formar uma outra teoria socialista, que atendesse às demandas de um mundo 

saturado de conflitos entre países imperialistas e nações menores, algumas em uma 

condição pós-colonial, como era o caso da própria Coreia. Isso colaborou com o 

desenvolvimento de um modelo mais afinado com as questões locais do que com a 

experiência soviética, pois a sociedade semifeudal que libertou-se do imperialismo japonês 

não poderia acolher  os pressupostos do marxistas e as condições sócio-históricas dos países 

europeus, tampouco as premissas leninistas e o modelo soviético como fundamento para a 

construção de sua nova sociedade. Segundo Kim Jong-Il, apenas uma ideologia autóctone e 

um socialismo construído desde as demandas nacionais poderiam oferecer os subsídios 

necessários a esta empreitada. 

Assim ele afirma, enaltecendo a superioridade ideológica do socialismo coreano, 

defendendo seu status inclusive diante de nações aliadas: 

 

De acordo com as condições socio-históricas em que nosso país se 

encontrava, tivemos que pensar com nossas próprias cabeças e resolver com 

nossas próprias forças os problemas em torno da revolução. [...] o Grande 

Líder, camarada Kim Il-Sung, ao conceber a imortal Ideia Juche como 

reflexo do desejo e das demandas dos povos aspirantes a independência, 

fundou a nova doutrina orientadora para os tempos dessa independência. A 

Ideia Juche tornou-se a doutrina revolucionária que constitui a etapa mais 

avançada do desenvolvimento do pensamento revolucionário da classe 

trabalhadora. Sua originalidade e superioridade determinam as 

peculiaridades e vantagens do nosso socialismo, baseado nesta ideologia. 

(KIM, 1990, p.5). 

 
 

De fato, percebemos que já na abertura deste texto encontramos a expressão do 

orgulho patriótico relacionado à construção desse socialismo, refletindo o 

ultranacionalismo que constitui a base da ordem social do país e a tônica do acorde teórico 

da ideologia juche. Assim o ex-presidente escreve nos primeiros trechos de sua obra: 

 
[...] nosso socialismo avança com vigor pelo caminho único da vitória 

manifestando a plenitude de sua superioridade e vitalidade, sem 

demonstrar um vacilo sequer ante as febris manobras dos imperialistas 

e reacionários. Nosso povo tem grande orgulho e dignidade de ter 

instaurado a sociedade socialista mais vantajosa; até os amigos 

estrangeiros o admiram, afirmando que o socialismo da Coreia é o 

melhor. (KIM, 1990, p.1). 
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Além da tônica ultranacionalista, há também uma nota historicista forte no acorde 

teórico do juche, a qual faz com que os argumentos e as chaves explicativas que legitimam 

o regime sejam revestidas de uma argumentação histórica progressiva e teleológica. A 

história milenar da península coreana é motivo de orgulho no discurso de Pyongyang e até 

mesmo de Seul, ainda que cumpram funções diferentes. As histórias de reis conquistadores, 

batalhas fervorosas pela independência e de um povo antiquíssimo cujo “espírito” foi 

forjado por séculos são elementos recorrentes no discurso estatal norte-coreano, no sistema 

educacional e nas produções artísticas. A memória coletiva é, fundamentalmente, uma 

memória nacionalista. O socialismo juche é, segundo essa narrativa, o ápice da história e do 

desenvolvimento da sociedade milenar coreana. Vejamos de que forma a narrativa histórica é 

apropriada para a construção desse discurso. Para um melhor entendimento desse processo, inserimos 

mapas de auxílio no decorrer da nossa explanação. 

A narrativa de origem da Coreia do Norte remonta ao antigo reino de Choson, 

considerado o primeiro a ter contato com a China por volta de 108 a.C. Após um breve 

período de dominação chinesa, formaram-se três reinos na Península durante a “era cristã”: 

ao norte, Koguryo; Paekche ao sudoeste; e Silla, a sudeste. A Coreia do Norte localiza seu 

legado histórico ao reino Koguryo, cuja referência principal é o Monte Paektu. Este monte 

sagrado que marca a fundação do reino do norte foi resgatado durante a construção da 

imagem de Kim Il- Sung, afirmando ser ele herdeiro do fundador do Koguryo. Além disso, 

era acreditado que o monte havia sido local de nascimento de Kim Jong-Il, filho e sucessor 

do Grande Líder (VISENTINI et. al., 2015, p. 26). 

Segundo a obra Dados sobre a Coreia, publicada em 1976 pelo Serviço Coreano de 

Informações para o Além-Mar do Ministério de Cultura e Informações da República da 

Coreia, Koguryo foi o reino que mais rapidamente se desenvolveu e fortaleceu. Conforme a 

publicação, a proximidade com a China continental possibilitou um intercâmbio cultural 

positivo, trazendo, por exemplo, o budismo. No entanto, a localização geopolítica constituía 

uma desvantagem, pois sendo uma região de fronteira, precisou resistir às incursões de 

várias hordas chinesas, o que levou o reino à exaustão e posterior colapso. 
36

 

O mesmo documento destaca a influência desses reinos para a formação e 

desenvolvimento da “incipiente civilização e cultura japonesa, ao transmitir a literatura 

chinesa, o Budismo, métodos agrícolas, tecelagem, medicina, pintura e música ao país 
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 SERVIÇO COREANO DE INFORMAÇÕES PARA O ALÉM-MAR. Dados sobre a Coreia. 12ª ed. revisada. 

Ministério de Cultura e Informações da República da Coreia. Seul: 1976, p.19. 
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insular”.
37 No entanto, a publicação nega uma assimilação ou transmissão automática da 

cultura chinesa, pelo contrário, descreve um processo de intercâmbio no qual os três reinos 

foram bem-sucedidos ao combinar a influência recebida pelo país vizinho com as suas 

próprias tradições, desenvolvendo culturas “avançadas”. É interessante notar que o 

Confucionismo, filosofia amplamente difundida na península coreana, foi adotado mais 

intensamente em Koguryo. No entanto, a compreensão dessa filosofia e a sua aplicação nas 

dimensões da vida em sociedade ocorreram de modo diverso em cada localidade.  

As rivalidades entre os reinos levaram a diversos conflitos e tentativas de 

unificação forçada, ocorrendo alternância das posições hegemônicas e desgastes que 

levaram a um caos político e social. Em 918 uma nova dinastia emergiu, a dinastia Koryo. 

Segundo Dados sobre a Coreia, essa dinastia estava comprometida com a harmonia 

nacional e o resgate da era de ouro do reino Koguryo. Para isso, diversas medidas de política 

interna e externa foram tomadas. O aprendizado do Confucionismo tornou-se tão importante 

para a organização dessa sociedade, que era pré-requisito para qualquer cidadão que 

desejasse concorrer a uma nomeação governamental. 
38

 

Para alguns pesquisadores brasileiros, a dinastia Koryo – 918 a 1392 – é de grande 

importância histórica, pois durante esse tempo foram formadas muitas instituições sociais, 

econômicas e políticas que sobreviveriam até o século XX e serviriam de suporte para a 

colonização japonesa. Esse governo se caracterizou pela dominação de uma estrutura 

sociopolítica que favorecia uma elite (yangban) gerada pela fusão entre a burocracia 

confuciana e a aristocracia agrária. Nesse sentido, Koryo aproxima-se do modelo 

centralizador e confuciano do sistema político chinês naquele momento, embora tenha 

desenvolvido suas especificidades. Segundo essas pesquisas, o enraizamento dessas 

condições foi tão intenso que possibilitou a permanência da hegemonia dos yangban até o 

século XX. (VISENTINI et al, 2015).  

Após a queda de Koryo devido aos conflitos com os invasores mongóis e a posterior 

derrota desse povo para a dinastia Ming, a qual passou a reivindicar todas as conquistas 

mongóis na península, a Coreia passou por uma nova transição de sistema político. Nesse 

momento, o general Yi Songgye liderou a fundação de uma nova dinastia, chamada de 

Choson em referência e evocação ao primeiro reino antigo. 
39 Essa foi a dinastia mais longa 

da história da Coreia. A sociedade do novo reino era de base neoconfuciana. Elementos 

como o patriarcalismo, a hierarquia social, as percepções de reverência paterna, o respeito 
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formal aos mais velhos e a veneração ao rei, foram ressignificados e utilizados para 

legitimar o regime norte-coreano e a própria sucessão hereditária dos Kim (VISENTINI et. 

al., 2015, p. 29 e 30). 

É importante ressaltar a influência do confucionismo enquanto uma filosofia que 

pretende orientar não apenas as formas de governo ou o Estado, mas também a família e as 

relações sociais, como um tipo de espiral hierárquica cujos elementos basilares vão se 

reproduzindo e sofisticando cada nível acima. Isso gera uma percepção patriarcal do 

governante, que é representado através de uma figura paterna, protetora e provedora para 

toda a nação. Esse tom paternalista marcante está presente em modos de se referir ao 

Estado, ao Partido e ao próprio Kim Il-Sung no decorrer do seu governo. Um exemplo 

emblemático é encontrado no trecho de uma canção infantil norte-coreana cuja letra entoa: 

 

Uri Abogi, nosso pai, nada temos a invejar no mundo 

Nossa casa é envolvida no abraço do Partido dos Trabalhadores 
Somos todos irmãos e irmãs. (DEMICK, 2013, p.257). 

 
Percebemos, aqui, a transmissão da lógica patriarcal familiar para o âmbito 

governamental típica do pensamento de Confúcio, pelo qual o Líder ocupa a posição de 

“pai” dos cidadãos e só assim pode governa-los propriamente. Quanto aos cidadãos, devem 

relacionar-se como “irmãos e irmãs” que confiam plenamente na orientação do “pai” e na 

vida que possuem por causa ele. Por isso, os norte-coreanos “nada tem a invejar no 

mundo”. 

Nem mesmo a dominação japonesa foi capaz de destruir as marcas culturais 

coreanas, as quais eram reforçadas por um forte senso de identidade nacional semeado e 

maturado durante séculos pela necessidade de afirmar e conservar sua independência diante 

de vizinhos poderosos. A busca por independência levou a uma longa política isolacionista, 

rompida apenas forçosamente no século XIX pelos Tratados Desiguais de 1876 impostos 

pelo Japão após a ocupação da ilha Kanghwa. Os japoneses viviam um período de 

modernização ocidentalizada e expansão imperialista, pois o Império tinha características 

desenvolvimentistas. Os zaibatsus – grandes conglomerados industriais – empreendiam a 

construção de vias férreas, portos e fábricas modernizadas. Investiram intensamente na 

indústria pesada em sua colônia coreana. Como todas as formas de colonialismo, este 

desenvolvimentismo era estruturado em benefício da metrópole. 

Nas últimas décadas do século XIX, os colonizadores impuseram diversas 

tributações abusivas aos coreanos, junto a uma repressão racial brutal e legalmente 
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autorizada. Apesar da atuação de movimentos insurgentes como o Tonghak e de rebeliões 

sequenciadas que resistiram até 1894, o Japão logrou vitória e impôs definitivamente seu 

regime colonial sobre a Coreia (VISENTINI et.al., 2015, p. 31 e 32). Por volta de 1942, o 

império se estendia até as ilhas do pacífico e tinha controle sobre um trecho importante do 

oceano. 

Figura 1: territórios sob o domínio do Império Japonês em 1942.  

 

 

Fonte: http://jackkessler.blogspot.com/2009/02/from-wikipedia- background-note-to-its.html 

 

 

A dominação nipônica constitui um marco histórico importante, devido à relevância 

do período para a formação dos elementos ideológicos e econômicos que influenciam o 

caminho da Coreia do Norte à via socialista como meio de conquista de autonomia. É 

durante a colonização nipônica que os movimentos independentistas ganharão força e se 

polarizarão ideologicamente, caracterizando assim um momento fértil para os debates 

políticos e ideológicos entre os diferentes projetos de sociedade apresentados. 

O movimento independentista mais notório foi o Movimento de Primeiro de 

Março
40

, que eclodiu em 1919 sob a égide da soberania nacional e da autodeterminação dos 

povos. Mesmo sofrendo forte repressão e falhando em atingir seus objetivos, as 

manifestações inspiraram importantes ações, como o estabelecimento do Governo 

Provisório de Shangai e, posteriormente, a criação o Partido Comunista.  Posteriormente, a 

aplicação da “política cultural” japonesa, que previa medidas liberalizantes, promoveu um 

período de afrouxamento do autoritarismo, embora o contexto ainda fosse de exploração e 
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 Informações sobre este movimento podem ser encontradas em: March First Movement. In: 

BRITANNICA, Enciclopaedia, 2019. Disponível em: https://www.britannica.com/event/March-

First-Movement. Acesso: fevereiro de 2019.  
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violência. O relativo relaxamento das restrições permitiu o alargamento das margens de 

debate e atuação de diferentes grupos de liberais nacionalistas, socialistas e comunistas, por 

exemplo. 

Todos esses projetos de sociedade tinham em comum a nota nacionalista, inspirada 

pelo histórico da Coreia e pelo senso de uma identidade do que é “ser coreano” que tem 

como principal característica a busca por independência. Esses sentimentos nacionalistas 

foram afirmados durante a colonização nipônica e fortalecidos pelos movimentos 

independentistas. Mas não demorou muito para que o sentimento antijaponês se unisse ao 

sentimento “anti-yangban”. A antiga burocracia agrária herdeira das desigualdades e 

hierarquias de Koryo e que havia colaborado com os colonizadores foi alvo de um repúdio 

escancarado. Assim, as notas nacionalistas, antijaponesas e antielitistas se somaram em um 

conjunto de elementos sócio-históricos que favoreceu a legitimidade da via socialista na 

Coreia do Norte. 

Além desses fatores, é válido ressaltar que a condição de marginalização 

socioeconômica vivida pela parte norte da Península contribuiu para uma maior adesão ao 

socialismo/comunismo nessa região. Com a invasão da Manchúria pelo Japão em 1931, 

esses elementos seriam articulados intensamente na experiência dos guerrilheiros coreanos, 

os quais se somaram à guerrilha chinesa contra o imperialismo japonês. Esse contato 

propiciou uma maior aproximação com o pensamento socialista e comunista, de modo que 

muitos combatentes aderiram a essa linha política no retorno da guerra. Foi também nesse 

contexto que Kim Il-Sung passou a se destacar como uma importante liderança do 

movimento revolucionário. 

Dessa forma, a luta anticolonialista consistiu uma experiência ao mesmo tempo 

traumática e frutífera, pois criou as condições históricas para a formação e maturação do 

movimento revolucionário socialista na Coreia do Norte. A experiência da guerra de 

resistência pode, inclusive, ser considerada a grande doutrina legitimadora da RPDC, já que 

esse momento histórico é associado à origem do exército, da liderança e da ideologia juche, 

funcionando como um “marco fundador” do que poderíamos compreender como a Coreia 

do Norte no tempo presente. E, nesse sentido, a figura de Kim Il-Sung desponta cumprindo 

o papel de “homem providencial”, legitimado por sua clara postura nacionalista e liderança 

anticolonialista. Foi o grupo associado a ele e à resistência antijaponesa na Manchúria que 

veio a dominar a política norte- coreana com uma proposta de socialismo nascido no exílio 

que priorizava as demandas nacionais e a preservação da identidade e da autonomia 

coreanas. 
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O retorno do exílio trouxe modificações no sistema sociopolítico da Coreia do Norte 

a partir de 1945. Com a rendição japonesa e o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nova 

fase se iniciou no desenvolvimento do projeto nacional que estava sendo delineado. A 

separação arbitrária da Península em duas porções na altura do paralelo 38º aprofundou os 

abismos criados pela colonização japonesa. A divisão do trabalho imposta pelos 

colonizadores estabelecia setores de investimentos diferentes e claros para cada Coreia: o 

Norte recebeu investimentos em indústria pesada e mineração, enquanto o Sul produzia 

alimentos e bens de consumo. 

O impacto dessa divisão foi sentido no desenvolvimento econômico das Coreias 

após a rendição nipônica. As superpotências que desembarcaram na Península reforçaram 

essa divisão e buscaram exercer influência econômica, ideológica e política sobre essa 

região altamente sensível no desencadeamento da Guerra Fria e diretamente vinculada ao 

jogo da bipolaridade de poder. 

 
Figura 2: Divisão territorial da Península Coreana após a liberação nipônica, com o estabelecimento do 

paralelo 38º em 1945, demarcando as fronteiras entre as duas Coreias. Em laranja, a Zona Desmilitarizada 

da Coreia, cuja demarcação se mantém até o momento atual. 
 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Desmilitarizada_da_C 

 
 

Nesse momento, as disputas de poder se expressam nos discursos antagônicos de 

Seul e Pyongyang, cada uma lançando acusações de falsa propaganda e colaboração com 

interesses internacionais contrários ao “povo coreano”. Em Dados sobre a Coreia, a versão 

sul-coreana afirma que, tanto americanos quanto soviéticos instalaram regimes militares 

nas áreas que ocuparam, não permitindo que os coreanos governassem o seu próprio país, 
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mesmo após a desarticulação das guarnições japonesas. 
41

 

Já para os autores de A Revolução Coreana, as formas de administração das zonas 

de influência estadunidense e soviética foram diferenciadas: na Coreia do Sul, os EUA 

apoiaram um grupo de políticos conservadores e colaboracionistas, e os nacionalistas 

exilados liderados por Syngman Rhee, que teria vivido 37 dos seus 60 anos nos EUA. A 

resistência antijaponesa havia estabelecido Comitês Populares imediatamente após a 

rendição do Japão, no entanto, os EUA e o governo de Rhee teriam dissolvido os comitês e 

mantido as unidades pró-japonesas com função de polícia. 

Já ao norte, os soviéticos teriam entrado em acordo com um governo provisório 

misto, no qual a Administração Civil Soviética coordenava-se com os Comitês Populares e 

buscava formas de torna-los mais favoráveis a sua política reconhecendo a sua autoridade. 

Além disso, para os autores, Kim Il-Sung diferenciava-se de Rhee por ter emergido como 

liderança espontaneamente, sendo aclamado pelos guerrilheiros manchus que, mais tarde, se 

converteriam no núcleo da elite militarizada da ordem social norte-coreana (VISENTINI, 

2015, p. 48 a 51). 

O antagonismo dos discursos se acirra conquanto os fatos históricos se aproximam 

da eclosão da Guerra da Coreia. A publicação de Seul insiste em caracterizar o “povo 

coreano” como um constructo homogêneo levado a conflitos fraticidas por seus 

governantes ou por interesses externos. Segundo o documento, existia um esforço Russo-

Americano para “encontrar uma fórmula para organizar um governo provisório e preparar o 

caminho para o estabelecimento de um governo unificado e democrático”, no entanto, sem 

sucesso. A dificuldade de chegar a um acordo é desvelada mais à frente com a afirmação de 

que os interesses soviéticos estavam por trás do fracasso da proposta: 

Quando os esforços conjuntos russo-americanos não conseguiram 

nenhum resultado tangível, a questão coreana foi levada à Assembleia 

Geral das Nações Unidas que, em setembro de 1947 adotou uma 

resolução para efetuar eleições gerais na Coréia (sic), a fim de 

assegurar-lhe imediata independência e unificação. A Comissão 

Temporária da ONU foi formada em 1947 e enviada para Seul, Coréia 

(sic), no ano seguinte, para preparar e supervisionar as eleições. 

Entretanto, os russos e seus seguidores no norte recusaram-se a 

cumprir a resolução das Nações Unidas, boicotando a entrada dos 

membros da Comissão na Coreia do Norte. 
42

 

 
Percebe-se que o documento, ao indicar os norte-coreanos como seguidores dos 
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russos, atribui à URSS a condição de “titeriteira” – a mão que manipula um fantoche – e a 

Coreia do Norte como sua marionete. Dessa forma, nega que a resistência norte-coreana à 

comissão da ONU fosse do interesse do “povo coreano”. Em um trecho anterior na mesma 

página, a documentação menciona que “a maioria do povo coreano não queria nenhuma 

‘administração’ e exigiu imediata independência para a sua terra pátria”. 

Portanto, a publicação associa a postura norte-coreana a interesses externos e não 

comprometidos com os valores de independência e unificação. Nesse sentido, induz a ideia 

de que a Coreia do Norte consistia em uma réplica asiática do stalinismo ou apenas um 

satélite soviético que correspondia mais aos interesses da potência socialista do que aos dos 

coreanos. A implicação desse discurso é quase lógica: a liderança de Kim Il-Sung e seu 

grupo político não poderia ser representativa da vontade do “povo coreano”. Por essa razão, 

o regime que emergiu no norte sob a liderança dele a partir de 1946 não possuía, segundo a 

retórica de Seul, legitimidade para governar a Coreia unificada. 

Conquanto as relações econômicas com a URSS fossem muito importantes, a 

influência soviética sobre as decisões do governo norte-coreano precisa ser relativizada 

considerando as especificidades do país e o fato de não ter ocorrido a importação do modelo 

soviético para o contexto nacional. Ademais, as movimentações da RDPC, tanto na política 

interna quanto externa, sempre levaram em conta a manutenção do Juche como ponto 

crucial para a manutenção da soberania e da margem de barganha do país com os vizinhos. 

Portanto, a versão que atribui à Coreia do Norte o status de mero satélite soviético carece de 

fundamento histórico. 

Ademais, contradizendo a documentação sul-coreana, as tropas da URSS 

começaram a se retirar a partir de 1947 e abandonaram o território completamente em 

1948, demonstrando que não havia interesse direto na Coreia do Norte como afirmado. A 

Comissão da ONU que supervisionou as eleições era composta de apenas trinta pessoas e, 

apesar do contexto de instabilidade e violência vigente na região desde 1945, esta comissão 

declarou Rhee governante legítimo da porção sul da Península em 1948 (VISENTINI et. 

al., 2015, p. 63). 

Diante da oposição expressa nos discursos da fonte histórica e da referência de 

pesquisa, podemos buscar uma posição analítica que vise mais a compreender a 

complexidade de processos, ações, interesses e responsabilidades dos diferentes 

envolvidos, incluindo EUA e URSS, do que a estabelecer que versão seria a mais 

“verdadeira”. O que podemos apreender desse contexto, e que mais nos interessa, é o 

gradual tensionamento entre as Coreias a partir, especialmente, da proclamação do 
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“nascimento” das nações. 

A República da Coreia foi fundada oficialmente em 15 de agosto de 1948, 

coincidindo com o aniversário da libertação da colonização japonesa; a República Popular 

Democrática da Coreia foi proclamada em 9 de setembro do mesmo ano. A documentação 

oficial norte- coreana que nos serviu de fonte histórica na realização desta pesquisa afirma 

que o governo sul-coreano é considerado ilegítimo, além de ofensivo à autonomia nacional. 

As querelas entre as Coreias se avolumaram logo nos primeiros anos após o 

“nascimento” dos países respectivos. Havia rebeliões massivas no sul com forte repressão 

estatal desde 1946 e, ao norte, o novo regime implantava medidas socialistas e buscava 

eliminar seus opositores por meio de expurgos em massa. Surgiu um movimento 

guerrilheiro que, após enfrentar várias campanhas de contra insurgência, passou a atuar nas 

montanhas com o apoio da RPDC a partir de 1948. No ano seguinte, muitos enfrentamentos 

ocorreram na região fronteiriça entre as duas Coreias, durando semanas e deixando baixas 

em ambos os lados. O impulso belicista crescia mesmo entre aqueles cujo discurso 

anteriormente defendia uma solução diplomática para a situação. 

A situação internacional e regional também sofria mudanças importantes com o 

triunfo da Revolução Chinesa
43

 atestando a falência da política de contenção dos 

democratas estadunidenses. Ao mesmo tempo, as provocações mútuas na fronteira do 

Paralelo 38º aumentavam. Enquanto o norte apoiava movimentos de guerrilhas que 

intendiam derrubar o governo de Rhee e unificar a península sob o socialismo, o sul 

divulgava um discurso inflamado e beligerante contra o norte. Ocorreram assassinatos de 

emissários e incursões militares, ataques a províncias como Kaesong e na península de 

Ongjin. Apesar da iminência de um conflito oficial e declarado entre as Coreias, as 

potências relutavam em formalizar qualquer apoio. No entanto, Kim conseguiu a 

aquiescência de Stalin e o apoio direto de Mao no início de 1950, equipando-se militarmente 

para a eclosão de uma guerra. (VISENTINI et. al., 2015, p. 64 e 65). 

É válido relembrar que não somente as movimentações guerrilheiras e a retórica 

belicista entre as Coreias irmãs contribuíram para a eclosão da guerra. Tropas 
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 A Revolução Chinesa a qual nos referimos data de 1949, na qual o Partido Comunista logrou êxito após um 

conflito civil. Mao Tsé-Tung, primeiro governante da República Popular da China, põe em prática diversas 

medidas para a implantação e solidificação do socialismo. Essa importante vitória do comunismo no 

continente asiático golpeou o discurso liberal e fortaleceu as bases de influência socialista nos territórios 

orientais. Foi também o período de maior aproximação entre China e Coreia do Norte, apesar de a URSS ainda 

ocupar uma posição importante no sistema de alianças. Apesar das diferenças e mesmo rivalidades que 

surgiram entre Pequim e Moscou, a vitória comunista na China serviu como propulsor para outros movimentos 

e regimes socialistas, e fortaleceu o bloco economicamente e ideologicamente. 
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estadunidenses já estavam em solo coreano (na parte sul) desde 1945. Cumings chama 

atenção para este fato ao criticar o discurso convencional norte- americano que 

responsabiliza exclusivamente a Coreia do Norte e a URSS pela eclosão da guerra. No 

entanto, a documentação mostra que as agressões não se iniciaram por parte dos coreanos. 

Como afirmara o então ministro britânico Richard Stokes, a decisão arbitrária e unilateral 

dos EUA ao estabelecer o paralelo 38º em 1945 foi “o convite para tal conflito, como de 

fato aconteceu”. Nesse sentido, o paralelo com a guerra civil norte-americana se mostra 

elucidativo para a compreensão do trauma norte-coreano: 

Na Guerra Civil Americana os americanos nunca teriam tolerado por um 

momento sequer o estabelecimento e uma linha imaginária dividindo as 

forças do Norte e do Sul, e não há dúvidas de qual teria a sua reação se a 

Inglaterra tivesse intervido pela força em favor do Sul. Este paralelo 

mostra duas situações bem aproximadas, visto que na América o conflito 

não ocorreu meramente entre dois grupos de americanos, mas sim entre 

dois sistemas econômicos em conflito, tal qual o caso da Coreia. 

(CUMINGS, 2004, p.6). 

 
A Guerra da Coreia constitui, na memória das duas Coreias, um conflito fraticida no 

qual a interferência estrangeira teve participação determinante para a ocorrência de um 

massacre e, ademais, para a manutenção do estado de conflito que permanece até a 

atualidade. (CUMINGS, 2004, p.6). Portanto, é o último marco histórico bélico de 

relevância para a compreensão do “estado de guarnição” norte-coreano e da ideologia 

nacional. A experiência dessa guerra adicionou complexidade aos já existentes elementos 

nacionalistas, ao conflito ideológico e ao militarismo. Além disso, fortaleceu um mindset 

em constante alerta contra um retorno iminente do estado de guerra. Em última análise, 

também contribuiu para a afirmação do regime norte-coreano sob a liderança de Kim Il-

Sung e para a criação do juche como filosofia norteadora. 

Após a devastação da Península, o saldo do conflito contava com quatro milhões de 

mortes e um estado de caos, crise e destruição das sociedades. Um estado de impasse se 

iniciou em 1951, numa intensa guerra de posições em torno do Paralelo 38º que esgotou as 

energias dos dois lados do combate e forçou o início das negociações de paz. A guerra foi 

suspensa com a assinatura do Armistício de Panmunjon em 1953 e o compromisso com a 

criação da Zona Desmilitarizada. Contudo, tal situação apenas consolidava o contexto 

existente antes da guerra sem o estabelecimento de paz definitiva, e com enorme grau de 

devastação devido à internacionalização do conflito. Conforme afirma Cumings: 

A verdadeira tragédia não foi a guerra em si mesma, pois um conflito civil 

apenas entre os coreanos talvez pudesse ter resolvido as extraordinárias 



67 
 

tensões geradas pelo colonialismo, pela divisão nacional e pela 

intervenção estrangeira. A tragédia foi que a guerra não resolveu nada: 

simplesmente foi restaurado o status quo anterior e apenas um armistício 

realizou a paz. Hoje as tensões e os problemas permanecem (2005, p. 

298). 

 
Os problemas e tensões se agravaram, não havendo previsão até o momento de 

resolução dos antagonismos entre as duas Coreias e das questões geradas pela trajetória 

brevemente descrita anteriormente nesse capítulo. 

O conflito trouxe consequências para a Península em variadas áreas. Politicamente, 

ao sul a ditadura policial e anticomunista de Rhee se consolidou, enquanto ao norte Kim Il-

Sung se fortalecia no poder, liderando um regime também ditatorial e anti- imperialista. A 

reconstrução econômica e o desenvolvimento da Coreia do Norte foi mais acelerado e bem 

sucedido até o início dos anos 1980, quando o movimento retrógrado do bloco socialista, a 

gradual desarticulação da URSS e abertura da China prejudicou fortemente o país. Já a 

Coreia do Sul inicia sua reconstrução de forma mais lenta e seu desenvolvimento sofre 

mais reveses. No entanto, contando com o auxílio de investimentos internacionais e planos 

de desenvolvimento, consegue retomar a produção, sendo favorecida pela situação positiva 

do bloco capitalista próximo ao desfecho da Guerra Fria. 

O impacto da Guerra da Coreia permanece muito vívido nas lembranças das 

famílias coreanas e nas memórias coletivas forjadas pelos discursos oficiais construídos por 

ambos os estados. Um exemplo disto pode ser notado na Constituição da RPDC, a qual 

apela para o armamento de toda a população e a transformação do país inteiro em uma 

fortaleza (CUMINGS, 2004, p.1). 

A porcentagem da população nas Forças Armadas aumentou no decorrer dos anos o 

conflito e se intensificou ainda mais na passagem entre as décadas de 1980 e 1990 com o 

estabelecimento da doutrina Songun, que preconiza a prioridade dos investimentos 

financeiros e humanos para a defesa nacional. Dessa forma, a RPDC se consolida enquanto 

Estado durante e, em certo sentido, em decorrência do conflito intercoreano. Disso decorre 

a formação de um tipo de “cultura de conflito iminente”, que justifica o objetivo prioritário 

do regime em garantir a segurança diante das potências que ameaçam sua autonomia. 

Portanto, a construção do “estado de guarnição” asiático é explicada, em grande 

parte, pelos processos históricos que perpassaram a experiência da guerra, principalmente 

aquelas nas quais houve interferência estrangeira – a luta anticolonialista e a Guerra da 

Coreia. Cumings afirma que a pretensão de transformar o país em uma fortaleza existe 

como resposta “ao holocausto que o Norte experimentou durante a Guerra da Coreia”. Para 
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ele, ainda há muito o que revisitar, rememorar – pois a historiografia ocidental e suas 

sociedades, em especial a estadunidense – relegaram esse conflito a uma “forma de 

amnésia”. 

Conforme o autor, a Guerra da Coreia um caso no qual a típica dicotomia heróis vs. 

vilões não cabe e não dá conta das complexidades e interações mútuas que demonstram as 

responsabilidades de todos os envolvidos. A percepção dessa “amnésia” e o enfrentamento 

das contradições sobre a interpretação historiográfica do conflito podem aclarar que tipo de 

país a Coreia do Norte é, para além das estigmatizações e do ódio gratuito direcionado à 

população norte-coreana por parte de uma parcela significativa de norte-americanos, 

inclusive de suas lideranças políticas. Ademais, Cumings defende a necessidade de olhar 

para a Coreia do Norte em busca de leituras menos etnocêntricas e mais críticas acerca 

dessa nação e das suas características (CUMINGS, 2004, p.2 e 3). 

Buscaremos, então, compreender primeiramente as peculiaridades norte-coreanas a 

fim de analisar nosso objeto de pesquisa a partir de uma compreensão da concepção de 

mundo que o regime expressa. Para tal, é necessário debruçar sobre o epicentro da 

identidade da Coreia do Norte: a Ideia Juche. Ideologia, filosofia, prática política, tradição. 

A Ideia Juche é ainda desconhecida mesmo nos âmbitos acadêmicos e tem sido 

frequentemente assimilada de modo errôneo a outras ideologias ou práticas políticas 

ocidentais como o marxismo-leninismo, ou ainda, localizada como uma réplica do 

stalinismo. 

Visamos desconstruir essas interpretações por meio da análise das fontes oficiais 

que compõem o constructo teórico da ideia e que norteiam o socialismo juche, dialogando 

com outro corpo documental que abarca os principais postulados do filósofo Confúcio e as 

aproximações e divergências do juche com o Marxismo. Além dessas leituras, textos de 

cunho interdisciplinar auxiliarão na construção de uma análise acordética da ideologia 

nacional norte- coreana e suas aplicações e implicações para o regime político, as relações 

sociais e a posição das artes enquanto instrumentos para uma educação ideológica. 

A IDEIA JUCHE: UMA ANÁLISE ACORDÉTICA DA FILOSOFIA POLÍTICA 

NACIONALISTA NORTE COREANA 

A busca pela independência nacional diante de um cenário geopolítico tão sensível 

ocorreu pela mobilização de vários grupos sociais e pela percepção das lideranças de que a 

formação de uma consciência nacional era pré-requisito para a construção de uma unidade 

bem-sucedida. Nesse cenário e como fruto das vicissitudes experimentadas pelo país desde 
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a colonização japonesa, a filosofia juche foi constituída. 

Como já explicado, Juche é uma palavra coreana cuja tradução significa 

“autossuficiência”. Encarna, assim, a tônica da atuação do grupo liderado por Kim Il- Sung 

nos anos 1940 e o objetivo principal da linha revolucionária baseada nessa doutrina. 

Dataremos a constituição da ideologia a partir dos anos 1950, com ênfase nos anos após a 

Guerra da Coreia, coincidindo com a reconstrução do país e a solidificação do regime. 

Autores como Cumings, Armstrong e Visentini et. al. consideram que o sistema 

político norte-coreano pode ser definido como uma combinação de formas modernas e 

tradicionais de governo e poder, reformulando e adaptando elementos confucianos ao 

socialismo. Cumings destaca três pontos cruciais para o entendimento deste regime: um 

caráter corporativista neoconfuciano no qual o papel revolucionário do operariado teria sido 

substituído pela nação; o estabelecimento de um culto à personalidade do líder; a ideologia 

como alicerce da sociedade (CUMINGS, 2005). 

Em que pese a relevância e a precisão da análise de Cumings, é necessário atentar 

para a leitura, interpretação e análise de fontes históricas que versam mais diretamente 

sobre o juche enquanto ideologia e filosofia norteadora das concepções de mundo e da 

sociedade norte-coreana. Notamos que as pesquisas encontradas em nossa revisão 

bibliográfica – e que datam majoritariamente a partir dos anos 1990 – têm dado pouca 

atenção a essa dimensão, não obstante ela constitua uma chave que possibilita a 

compreensão mais abrangente e crítica da Coreia do Norte, seja nos âmbitos político ou 

artístico, econômico ou social. Essa lacuna se faz presente tanto nos trabalhos que seguem a 

linha de Bruce Cumings
44 – os quais defendem a originalidade e peculiaridade do regime e a 

necessidade de problematizar lugares comuns historiográficos acerca da RDPC – quanto os 

que se identificam com a posição oposta e situam o regime e a organização social do país 

como um tipo de plágio ou adaptação fracassada do stalinismo
45

. 

Portanto, nossa pesquisa versará sobre algumas questões que ainda se encontram 

ausentes na produção e no debate historiográfico sobre o tema, sem deixar de considerar a 

relevância desses trabalhos. Para isso, voltaremos à documentação oficial – textos que, em 

sua maioria, são atribuídos ao presidente Kim Jong-Il – e nela buscaremos a definição do 

                                                      

44
 Cf.: ARMSTRONG, Charles K. The North Korea Revolution, 1945-1950. London: Cornell University, 

2003; LEE, H. S. North Korea: A strange socialist fortress. Westport: Praeger, 2001; LEE, Steven Hugh. The 

Korean War. London: Longman, 2001. 
45

 Sobre essa linhagem historiográfica, Cf.: LANKOV, Andrei. The real North Korea: life and politics in the 

failed stalinist utopia. Oxford: Oxford University, 2013; LANKOV, Andrei. From Stalin to Kim Il-Sung: the 

formation of North Korea (1945-1960). London: Hurst e Co., 2002. 
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juche pela fala de um de seus fundadores e executores. O recorte temporal dessas fontes se 

localiza entre as décadas de 1970 e 1990, período crucial que marca um processo 

cronológico de auge, declínio e crise do regime. Portanto, as fontes desvelam também como 

o conceito juche foi operacionalizado nessas diversas conjunturas vividas pela Coreia do 

Norte e como a subsistência do regime foi preservada nesse período. 

A filosofia juche está organizada como uma ideologia nacional que visa à autonomia 

do sujeito e da sociedade por meio da elevação dos potenciais do homem enquanto ser 

social, “dono e transformador” do mundo. Esses potenciais são caracterizados, segundo a 

filosofia, por três características próprias do ser humano: a aspiração à independência, a 

capacidade criativa e a consciência. No entanto, apenas uma ideologia orientadora 

“verdadeiramente revolucionária e popular” teria aptidão para desenvolver essas 

características e capacitar esse sujeito à transformação da sociedade. 

Kim Il-Sung e seu sucessor defenderam vigorosamente que a Ideia Juche era a 

única capaz de tal realização. Para o Grande Líder e seu filho Kim Jong-Il, a ideologia 

possui uma posição central que influencia todas as outras esferas da vida pessoal e social 

dos sujeitos em uma nação. É também a ela que determinará o sucesso ou insucesso dos 

projetos nacionais e, por isso, deveria ser o ponto de onde todas as demais áreas da vida 

humana em sociedade caminhavam. 

Em 1990, a editora nacional de Pyongyang publicou o texto intitulado O Socialismo 

de nosso país é o socialismo a nosso estilo, que encarna a ideia Juche, de autoria atribuída a 

Kim Jong-Il. Escrito ao fim da Guerra Fria em meio ao colapso do bloco socialista a partir 

da desintegração da URSS, o texto se afirma uma “resposta às depreciações dos 

restauradores burgueses” que, àquele momento, estariam se aproveitando do fracasso 

soviético para propagandear que a via socialista era um fracasso (KIM, 1990, p 1.). O texto 

foi fruto de um discurso aos quadros diretivos do Comitê Central do Partido dos 

Trabalhadores da Coreia e visou reafirmar a superioridade da Ideia Juche não apenas sobre 

o capitalismo e o liberalismo, mas também sobre outros modelos socialistas, inclusive o 

soviético. 

Conquanto Kim Jong-Il reconheça os méritos do regime soviético e a relevância da 

expansão socialista no Leste Europeu, ele não poupa críticas ao seu modelo e governo. Se, 

por um lado, acusa os governos capitalistas de terem empreendido uma “ofensiva 

imperialista”, por outro, responsabiliza os regimes socialistas europeus por sua educação 

ideológica ineficiente – no caso da URSS – e pela errônea transposição do modelo 

soviético realizada pelos países do Leste Europeu, não atentando para as especificidades do 
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seu país, gerando um tipo de socialismo subserviente a Moscou e inapto a desenvolver a 

revolução (KIM, 1990, p. 1-4, 11, 16 e 17). 

Nesse sentido, Kim Jong-Il distingue o juche, ao mesmo tempo, como uma filosofia 

nacional original que não somente recusa-se a seguir modelos estrangeiros, mas também 

como um modelo de nação socialista que superou seus pares. Nesse sentido, o juche é 

apresentado constantemente como a superação do marxismo-leninismo. Em suas palavras: 

[...] em muitos países não se prestou a devida atenção à transformação 

ideológica, considerando que se as relações sociais e econômicas fossem 

modificadas pela via socialista e as condições de vida material dos povos 

melhorasse, a sua consciência ideológica se transformaria por si só. Eis 

aqui a razão essencial pela qual, em vários países, o socialismo passa por 

provações (KIM, 1990, p.11). 

 
 

A distinção entre o juche e as suas ideologisa antagônicas, bem como dos demais 

modelos socialistas, seria a razão de o regime norte-coreano permanecer mesmo após a 

derrota do bloco socialista na Guerra Fria e o desmantelamento de sua principal aliada na 

Europa, a URSS
46

. A partir desse quadro, a documentação define e caracteriza a ideologia 

juche e suas implicações nas esferas sociais. 

A fundação da ideologia é atribuída a Kim Il-Sung, o Grande Líder. O marco 

fundador é a luta antijaponesa, cuja vivência é considerada fundamental ao prover as 

“experiências da luta revolucionária” que deram a Kim Il-Sung as condições de constituir a 

sua linha revolucionária (KIM, 1990, p.6). O núcleo da Ideia Juche é composto por dois 

elementos fortemente afirmados e enlaçados: o antropocentrismo, com uma concepção 

particular sobre o ser humano; e o nacionalismo voltado para a autonomia do país, ao qual 

está intimamente ligado a identidade norte-coreana. Podemos perceber em ambos a 

ressoante nota de influência de matriz confuciana, o que é ecoado para todos os outros 

elementos constitutivos do acorde teórico. 

Kim Jong-Il já havia apresentado esses pilares na década de 1970, em um texto 

atribuído a ele intitulado Sobre algumas questões que se apresentam para a compreensão 

da filosofia juche (1974). Este também afirma-se uma resposta, dessa vez às  más 
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 Ressaltamos aqui a questão geográfica devido à existência de relações com a China e considerando que este 

país, conquanto não fosse à época reconhecido como uma potência ao nível da URSS, possuía  grande 

importância para as relações geopolíticas durante a Guerra Fria e também constituía uma aliada indispensável 

para a Coreia do Norte. As relações entre a Península Coreana e a China são milenares, datando dos primeiros 

contatos entre o antigo reino Choson e a Dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.). Entre disputas e alianças, barganhas 

e tratados, trocas culturais e comerciais, as relações complexas entre China e Coreia percorrem toda a história da 

Península. Passam por períodos mais problemáticos durante a Guerra Fria, mas jamais foram rompidas. Portanto, 

apesar de mencionarmos a URSS constantemente, o fazemos por conta da documentação que temos em mãos, e 

não por ser ela a única e principal aliada.  
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interpretações e críticas internas de sociólogos que aproximavam o Juche da perspectiva 

Humanista. 

Segundo o autor, isso constituía “mais um testemunho de que mesmo em nossos 

círculos acadêmicos não existe uma compreensão correta dela”, e atribui uma das 

dificuldades de compreensão a seu caráter original e novo. Negando o Humanismo, 

considerada uma ideologia burguesa que não expande seus pressupostos para além do 

existencialismo – “se ocupava de problemas puramente humanos” – Kim Jong-Il afirma que 

a filosofia revolucionária do Grande Líder é baseada e centrada no homem, porém, 

fundamentada em alicerces diferentes (KIM, 1974, p.4). Portanto, ele afirma: 

A filosofia Juche difere daquela [Humanismo]. Levanta, como 

problemas fundamentais, a posição e o papel que o homem 

desempenha no mundo, e aclara o princípio de que ele é de tudo o dono 

e tomador de decisão. De modo que seus temas não são puramente 

humanos, mas se referem às relações entre o homem e o mundo, e seu 

princípio não elucida meramente os pontos de vista sobre a vida, mas 

oferecem uma concepção de mundo. A filosofia juche definiu uma 

concepção de mundo que tem o homem como centro de enfoque, uma 

concepção de mundo inspirada no juche (KIM, 1974, p.1). 

 
 

Em seguida, afirma que a compreensão da filosofia juche não pode ser alcançada 

sem uma “correta compreensão sobre a independência”. Esta, é atributo básico do ser 

humano enquanto um ser social e, por isso, é um “fruto social”. Ao definir a independência 

do homem como uma categoria sócio-histórica, Kim Jong-Il a caracteriza como um atributo 

que se desenvolve a partir das demandas históricas de um povo e constitui um reflexo das 

suas práticas sociais (KIM, 1974, p.4). Portanto, o homem não nasce independente, livre, 

por assim dizer. A independência não pertence a ele por direito de nascimento, pelo 

contrário, é conquistada através de suas ações e decisões enquanto sujeito histórico, ator e 

transformador da natureza e da sociedade. 

Essa perspectiva pode soar de forma estranha aos ouvidos ocidentais, para os quais, 

tradicionalmente – e tomado quase de modo óbvio – a independência está ligada ao conceito 

de liberdade, e esta como um “direito natural”. A lógica jucheana rechaça a ideia de 

“atributos naturais” interpretando-a como a implicação de uma visão evolucionista da 

humanidade, ou seja, como se nessa perspectiva a independência fosse consequência do 

desenvolvimento da evolução biológica humana e da sua distinção diante dos outros seres 

materiais. 

Em dissonância com essa concepção, o juche compreende os atributos da 



73 
 

independência, da criatividade e da consciência humanas como construções sociais. Esses 

três atributos, em conjunto e interdependência, formam os pilares da concepção jucheana 

sobre o homem (KIM, 1974, p.6). Em certos trechos, o documento afirma que a 

independência é reconhecida como o objetivo de todo homem e uma demanda de sua 

própria “natureza”. Porém, a “natureza” aqui descrita está associada às faculdades sociais 

do ser humano. 

Essas três qualidades sociais constituem a matéria-prima sob a qual a filosofia juche 

trabalha e a qual deve desenvolver para realizar seu propósito de transformação do sujeito, 

da natureza e da sociedade através da revolução. Tal empreitada só pode chegar a êxito 

através de uma “linha revolucionária” que oriente transformações em todos os setores da 

vida social. Dessa maneira, a “revolução ideológica” realizada por esse sujeito – pleno em 

seu potencial e consciência de seus atributos sociais – deve orientar a revolução nas 

dimensões técnica, educacional, cultural, econômica e política da nação (KIM, 1990, p.15). 

Consequentemente, a centralidade e prioridade do juche é a formação ideológica. 

Essa formação é de responsabilidade do Estado, o qual é constituído a partir de uma 

perspectiva autocrática e patriarcal. O discurso oficial afirma que a Ideia Juche surgiu como 

resposta às demandas e aspirações do povo. Além disso, sua legitimidade científica é 

defendida pela construção de um discurso histórico que tem como marco as lutas 

anticoloniais e, posteriormente, as lutas anti-imperialistas (Guerra da Coreia). 

A ideologia norte-coreana é bem-sucedida porque “encarna” as exigências 

históricas desse povo que aspirava à independência diante de cenários de dominação por 

outros países, e porque oferece soluções aos problemas reais do país (KIM, 1990, p.5). A 

lógica jucheana parte das demandas práticas e volta para elas, considerando que nenhuma 

filosofia ou ideologia tem real utilidade e capacidade transformadora se desassociar a teoria 

das exigências empíricas (KIM, 1996, p.10). 

Isto posto, é necessário dialogar e contextualizar as fontes. Consideramos que todos 

esses elementos, características e implicações apresentadas até agora possuem laços 

estreitos com a filosofia confuciana
47

. Como citado anteriormente, os ensinamentos do 

                                                      

47
 Confúcio (551 a.C. – 479 a.C.) foi um filósofo e sábio chinês natural do Nordeste da China, próximo à 

localização da atual província de Xantung. Possíveis grafias para o seu nome verdadeiro são Kong Qiu ou 

Chiu Kong, no entanto, a forma latinizada do seu nome – Confucius – criada entre os séculos XVI e XVII foi 

a que se popularizou no mundo ocidental, graças à atuação dos missionários jesuítas. Sua filosofia foi 

influenciada por outros pensamentos da época e cultura orientais, como o Taoismo. No entanto, os 

ensinamentos de Confúcio diferenciavam-se destes por sua preocupação com a vida presente e pela 

perspectiva de encontro do tao por caminhos mais realísticos, do que com a vida após a morte e os rituais 

espirituais. Tornou-se famoso como professor, destacando-se o suficiente para ser convidado a tornar-se 

filósofo da corte. Sua filosofia e preceitos sociais ganharam tons de religiosidade na China e em outras 
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sábio chinês penetraram a península graças aos intercâmbios comerciais e culturais sino-

coreanos. A sua presença é datada desde o antigo reino de Koguryo, localizado numa zona 

fronteiriça e, portanto, mais exposto a essas relações interasiáticas. 

Entretanto, alguns autores consideram que o confucionismo foi aplicado de modo 

mais literal e radical na Coreia do que em outros países do continente, até mesmo se 

comparado à China. Talvez uma das chaves explicativas possa ser encontrada na maior 

influência que os discípulos e sucessores de Confúcio tiveram na Coreia, comparado a outras 

nações. De qualquer forma, a nota dominante neoconfuciana se faz presente de forma 

inconfundível no acorde teórico da Ideia Juche, influenciando as formas de conceber e 

organizar o sistema e as relações políticas e as relações sociais. 

A filosofia confuciana pode ser encontrada de forma sintetizada na obra Os 

Analectos, também conhecido como Diálogos de Confúcio, que constitui o texto doutrinal 

mais importante do confucionismo. Os princípios do pensamento confuciano que 

destacamos nesse trabalho são encontramos durante toda essa obra. De Confúcio, a Ideia 

Juche herdou as suas notas de base: a centralidade da ação humana para a construção da 

sociedade ideal; a relação patriarcal entre o Estado e os cidadãos; a normatização social 

realizada através da educação como caminho para a constituição de uma sociedade capaz, 

culturalmente instruída e disposta ao “bem comum” por meio da ação de cada indivíduo ao 

cumprir seu dever, tendo como meta o bem-estar coletivo. 

Confúcio não propôs uma religião, e sim um código de conduta social. A redenção 

individual não era seu objetivo, tampouco o estabelecimento de preceitos para alcançar 

uma condição de redenção após a morte. Pelo contrário, a filosofia de Confúcio visava a 

redenção do Estado mediante a transformação do comportamento dos indivíduos. O tao era 

perseguido por vias mais práticas e realísticas, do contrário, defendia Confúcio, a filosofia de 

nada serviria. Assim, o condicionamento dos hábitos e dos rituais cotidianos nos quais as 

pessoas estão inseridas levaria a uma “temperança de hábitos” e evitaria os “excessos”. 

As figuras de autoridade estão em posição fundamental na filosofia confuciana. Ele 

é considerado um filósofo conservador, no sentido de que objetivava resgatar valores 

tradicionais que as pessoas de seu tempo haviam perdido. Dentre eles, destacam-se 

                                                                                                                                                                      
nações asiáticas por seu enraizamento cultural, tornando-se inclusive a base da concepção de instituições 

sociais fundamentais como a família e o Estado. Atualmente, ainda é possível encontrar princípios éticos 

confucianos nas mais diversas esferas nos países orientais, incluindo a empresarial. Confúcio não deixou 

obras escritas, mas os Analectos (ou Diálogos) se tornou a referência fundamental do confucionismo. O livro 

consiste na síntese do pensamento confuciano, escrito através de compilações reunidas pelos discípulos do 

sábio. 
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fortemente a lealdade filial e a moralidade pessoal e governamental. A família, em moldes 

patriarcais, é o modelo basilar que deve ser estendido para todas as outras dimensões da vida 

humana em sociedade. A lealdade é tratada como a expressão da piedade e da devoção 

filial, as quais devem ser estendidas ao governante. Se a relação familiar serve de base para 

o governo confuciano ideal, a consequência é que esse governante ocupa um lugar paternal 

simbólico que, na esteira do forte patriarcalismo do período, o torna inquestionável nas 

relações políticas e sociais. 

No entanto, esse governante precisa demonstrar moralidade pessoal e 

governamental, que, para Confúcio, são as demonstrações de que ele possui um “Mandato 

dos Céus” – semelhante ao direito divino – de governar. A não demonstração dessa 

moralidade – que para o filósofo chinês é expressa em ações consideradas “desumanas” 

para com os súditos – decorre na perda do direito de governo. Entretanto, a demonstração 

dessa moralidade e do cuidado com os súditos garante ao governante o direito de ser 

obedecido sem reservas. Portanto, o governo ideal confuciano é autocrático, patriarcal, 

moralista e paternalista
48

. 

A nota de influência dominante no acorde teórico do juche é claramente confuciana. 

Essa percepção é necessária para evitar interpretações etnocêntricas da ideologia norte-

coreana. Consideramos que, sem esta consciência, o pesquisador pode ser tentado 

facilmente a olhar o regime norte-coreano através de prismas ocidentais, e, na tentativa de 

analisa-lo sob essa ótica, acabará por encaixá-lo erroneamente em “caixas teóricas” como o 

marxismo- leninismo ou irá identifica-lo equivocadamente como uma versão asiática do 

stalinismo. 

O juche não é nem um, nem outro. Constitui um acorde teórico próprio, de 

sonoridades peculiares que se sobrepõem em notas de influência diversas, ainda que 

incluam, de fato, o Marxismo. No entanto, a sua tônica e a sua nota de base são distintas 

daquele, e é preciso que o pesquisador pertencente à cultura ocidental caminhe para fora do 

seu lugar de fala o quanto lhe for possível, ao debruçar- se sobre um objeto de 

pertencimento cultural tão diverso. 

Ao retornar às fontes oficiais, percebe-se que em diversos trechos dos documentos 

está expressa a profunda ligação entre o Estado e a população. Segundo Kim Jong-Il, o 

poder pertence às massas trabalhadoras e delas emana. No entanto, esse poder é dirigido 

pelo Partido, o qual é considerado, tal qual a Ideia Juche, expressão da vontade do povo. Se 

                                                      
48

 Cf.: CONFÚCIO. Os Analectos. 1ª ed. L&PM Pocket: São Paulo, 2006. 
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o Partido é orientado por uma ideologia popular, logo, ele representa idoneamente esse 

povo (KIM, 1990, p.6 e 7). Para a realização da transformação revolucionária, não é 

suficiente o estabelecimento de um estado socialista. É de importância fundamental o que 

Kim Jong-Il define como “a unidade monolítica” entre o povo, o Partido e o Líder. O 

conceito é explicado nos seguintes termos: 

Para que este sujeito [da revolução] seja sólido é necessário realizar, antes 

de mais nada, as transformações sociopolíticas e econômicas no sentido 

de fortalecê-lo. Em outras palavras, é preciso levar-se a cabo na direção de 

consolidar a unidade política e ideológica das massas populares agrupadas 

ao redor do partido e do líder. Isto adquire um significado muito 

importante para a consolidação e o desenvolvimento de um regime 

socialista triunfante e levar a revolução adiante continuamente (KIM, 

1990, p.10). 

A unidade ideológica, que garante a formação de uma consciência ideológica 

nacional e “arma” os sujeitos da revolução para a realização desse socialismo triunfante, 

constitui o cerne do conceito de “poder” desse sujeito, conforme a filosofia juche: 

O poderio político e ideológico do sujeito da revolução é, 

precisamente, o da unidade monolítica do líder, do partido e das 

massas. Em nossa sociedade socialista, o Líder, o Partido e as massas 

constituem um ente sócio-político que compartilha um mesmo destino. 

A solidez de seus laços consanguíneos se assegura pela unicidade 

ideológica e de direcionamento. A unicidade ideológica desse ente se 

logra sob a base da ideia do Líder e do direcionamento estabelecido por 

sua orientação (KIM, 1990, p.12). 

 
 

O Partido logrou esse feito através da implementação do sistema de ideologia única, 

no qual a educação ocupa papel central. Assim, o juche orienta todas as dimensões da vida 

social. No entanto, a energia para a construção desse “socialismo triunfante” provém de 

cima, ou seja, do direcionamento do Partido dos Trabalhadores conduzido pelo Líder, Kim 

Il-Sung e, posteriormente, por seus sucessores. Os laços entre os elementos desse ente 

sócio-político são descritos à semelhança de uma relação familiar – “laços consanguíneos” 

– na qual os entes compartilham o mesmo destino e tornam-se um só em vontade e ação. 

Nessa esteira, a Ideia Juche resgata e ressoa o modelo confuciano de relação política e social 

baseado na extensão dos laços e da lealdade familiares, estabelecendo um culto à 

personalidade do líder e uma concepção patriarcal de Estado. 

O Estado norte-coreano é descrito como um “provedor” que supre todas as 

necessidades materiais dos seus cidadãos, para que possam ter condições de aplicar seus 

atributos sociais a serviço do coletivo (KIM, 1990, p.32 e 33).  Aqui, a premissa de um 

Estado que forneça as condições materiais ao povo revolucionário, de forma a zelar pela 
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equidade e pelo desenvolvimento coletivo – incluindo a realização de reforma agrária e da 

organização de uma economia planificada como forma de alcançar esse bem-estar coletivo 

–, demonstram a nota de influência do marxismo-leninismo. 

Do Marxismo, Kim Il-Sung também tomou a concepção materialista-dialética sobre 

o mundo e aplicou as medidas de instauração de um regime socialista a partir de sua 

experiência e contato com os modelos soviético e chinês (KIM, 1996, p.1-3).  No entanto, 

em que pesem as semelhanças entre os regimes no que se refere à política econômica 

baseada em planos de longo prazo e ênfase no desenvolvimento industrial, bem como a 

aplicação de preceitos leninistas e maoístas de estímulos salariais e produtivos, o regime 

norte-coreano mantém a sua singularidade histórica. 

Seguindo a via socialista, Kim Il-Sung destituiu a aristocracia yangban, cuja 

hegemonia remontava desde a época da dinastia Koryo, destruindo sua base de poder. 

Realizou uma reforma agrária em 1946 com importantes êxitos e promoveu uma revolução 

técnica no campo entre 1958 e 1960, aumentando a produtividade agrícola nas décadas 

posteriores a níveis muito mais elevados que aqueles alcançados pela Coreia do Sul, 

especialmente nas décadas de 1970 e 1980 (VISENTINI et. al., 2015, p. 81). No entanto, a 

via socialista é tomada como um caminho para a autossuficiência nacional, e não como um 

fim em si mesma. 

Como debatemos em termos conceituais, é a nação, e a não a classe operária, que 

ocupa o lugar de categoria central no regime norte-coreano. Isso quer dizer que o governo é 

orientado “de cima”, como orienta Confúcio, e não “de baixo” como prevê a doutrina 

marxista. A moralidade confuciana também está presente na estrutura da Ideia Juche. Tendo 

a formação ideológica como base, Kim Jong-Il argumenta que são notórios não apenas a 

beleza de recursos e de costumes do povo norte- coreano, mas também a “plena 

manifestação de sua moral e vida sã sobre a base da camaradagem, do dever e da 

consciência revolucionária”. O autor também exalta a “vida ideológica e cultural” dos 

norte-coreanos como digna de destaque dentre todos os povos (KIM, 1990, p.39).  

A Ideia Juche implica a criação de uma consciência nacional e, para isso, o regime 

se apropria do passado para a criação de seus próprios mitos e símbolos, os quais somam à 

composição da lógica da filosofia. Um desses símbolos é o Monte Paektu, referência de 

origem do reino Koguryo, do qual a Coreia do Norte se diz herdeira. O local foi sacralizado 

pela mitologia coreana, que atribuía a fundação do antigo reino ao semideus Jumong. 

O regime socialista jucheano resgata a referência do Monte Paektu a fim de 

estabelecer uma longínqua continuidade histórica entre Koguryo e a RDPC, estabelecendo 
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nessa relação uma identificação entre Jumong e Kim Il-Sung. Além disso, o próprio Kim 

Jong- Il teria nascido, segundo o discurso oficial, neste monte (VISENTINI et. al., 2015, 

p.39). Dessa maneira, a apropriação dos mitos sob uma estrutura de discurso histórico serve 

como mais um reforço de legitimidade do regime e da posição do Líder. 

A simbologia paternal atribuída a Kim Il-Sung é um dos pontos mais relevantes para 

o entendimento do funcionamento do regime, pois afeta a concepção e as práticas sociais e 

culturais. Isso também se aplica à Arte, que contém mais propriamente o objeto de pesquisa 

desse trabalho. Ecoando mais uma vez os preceitos confucianos, a documentação oficial 

estabelece a lealdade ao Líder como fator primordial para o sucesso do “socialismo a nossa 

maneira”, pois é ela que garante a manutenção da unidade entre as massas, o Partido e o 

Líder. O governante é apresentado como um pai, enquanto o Partido é uma “mãe”, cujo 

interesse corresponde sempre ao bem-estar de seus “filhos”. 

Dessa maneira, o nacionalismo norte- coreano alcança níveis exacerbados de 

personalismo, na medida em que as relações entre o governante, o organismo político e a 

nação fazem confundir a personalidade do Líder com a própria matéria formadora da 

identidade nacional. Conforme Kim Jong-Il: 

Se nosso povo tem podido avançar com firmeza pelo caminho do 

socialismo indicado pela Ideia Juche e escolhido por ele mesmo 

segundo sua convicção, e se tem erguido o mais vantajoso modelo de 

socialismo à nossa própria maneira, isso ocorre porque essa Ideia criada 

pelo Grande Líder ilumina o caminho de nossa revolução e conta com 

a correta direção deste e do Partido. É ilimitado o orgulho e a 

dignidade do nosso povo, que debaixo da sábia liderança do Líder e do 

Partido abre um caminho socialista original e cria uma nova vida feliz. 

Nosso povo se sente muito orgulhoso por haver nascido como membro 

da nação coreana, porque é a melhor de todas. Também é enorme seu 

orgulho e dignidade por ter o Grande Líder, ser dirigido pelo grande 

Partido, guiar-se pela imortal Ideia Juche e viver no mais vantajoso 

regime socialista já criado. Este orgulho e dignidade servem de fonte 

para estas nobres ideias e sentimentos: venerar sem limites o Líder, 

confiar sem reservas no Partido, seguir ilimitadamente a Ideia Juche, e 

apreciar o socialismo ao nosso estilo (KIM, 1990, p.42). 
 

 

Esses elementos funcionam como legitimadores do regime norte-coreano e da  

sucessão hereditária dos Kim, adicionando tons dinásticos ao socialismo ao estilo norte- 

coreano. A lealdade exigida dos cidadãos é semelhante àquela que uma monarquia 

autocrática exige de seus súditos. Ademais, essa relação define a concepção jucheana de 

democracia e direitos civis. 

A Coreia do Norte se declara um país republicano, democrático e popular, embora 
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as concepções sobre esses valores e a forma de operacionaliza-los seja peculiar. A 

documentação é assertiva, afirmando a sociedade socialista norte-coreana como “uma 

verdadeira” democracia, a qual garante a seus cidadãos “a autêntica liberdade e direitos 

políticos” tendo por base a Ideia Juche. Conforme o documento: 

Desde o início, nosso país vive resolvendo a sua própria maneira a questão 

da democracia de acordo com sua realidade concreta e sob a base da Ideia 

Juche. Depois da libertação, o Grande Líder apresentou a linha da 

democracia progressista conveniente à vontade, às ideias e aos sentimentos 

do nosso povo. Essa democracia progressista de novo tipo se opõe aos 

imperialistas e seus lacaios, e garante a liberdade e os direitos autênticos a 

todos os que amam o país e a nação. [...]. Por natureza, o socialismo é a 

autêntica democracia, e não se pode separá-los de nenhuma maneira 

(KIM, 1990, p. 28 e 29). 

A defesa desse tipo original de democracia se explica pela conjuntura histórica. O 

discurso que originou o texto da documentação foi pronunciado aos quadros diretivos do 

Comitê Central do Partido, em 1990, um momento crucial para a Coreia do Norte e ano no 

qual se levantavam acusações de que o regime se constituía uma ditadura comunista. A 

isso Kim Jong-Il responde, buscando fortalecer a classe dirigente do país, e sua fala 

elucida uma lógica muito própria do sistema de pensamento jucheano: 

[...] os sociais democratas contemporâneos falam ruidosamente do 

“socialismo democrático”, separando artificialmente o socialismo da 

democracia. A democracia na qual insistem como sendo uma 

“democracia pura” é uma democracia sem ditadura. Em toda a história, 

nunca existiu uma democracia sem ditadura. Enquanto existe a luta 

classista, a democracia adquire um caráter classista e se relaciona com 

a ditadura. A democracia socialista exerce estritamente a democracia 

sobre as massas populares, mas a ditadura sobre os inimigos de classe 

que a violam. Ao contrário, a democracia burguesa aplica a democracia 

para a minoria que compõem as classes exploradoras, e a mais cruel 

ditadura para as classes trabalhadoras e demais amplas parcelas do 

povo trabalhador (KIM, 1990, p.29). 

 

Surpreendentemente, práticas ditatoriais não são negadas pelo Querido Líder. Elas 

são realocadas e ressignificadas para o sentido de proteção de direitos de uma suposta 

maioria leal. Esta constitui o “povo”, são os trabalhadores que amam a nação e o Líder e 

confiam no Partido para proteger a independência que conquistaram à duras penas. Nessa 

lógica, o conceito de “ditadura” é relativizado e até mesmo positivado pelo discurso do 

regime como punição e “justiça feita” aos inimigos do povo. 

Este povo, ressaltamos mais uma vez, é representado idoneamente pelo Estado 

jucheano, que “encarna” os desejos e vontades das massas. A palavra “encarnar” é constante 

na construção do discurso oficial e cumpre um sentido muito relevante à medida que aponta 
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para a noção da encarnação – o imaterial sendo materializado. Assim, o socialismo norte-

coreano materializa os preceitos filosóficos jucheanos, considerados a materialização dos 

próprios anseios, sentimentos, vontade e poder populares. Portanto, os direitos civis estão 

diretamente atrelados à noção confuciana de lealdade, da qual resulta um comportamento 

filial de reverência, obediência, apreciação e confiança sem reservas. 

Nesse empreendimento, as implicações pedagógicas do juche se mostram centrais 

ao regime. Kim Jong-Il faz questão de destacar o papel fundamental da educação e da arte 

como ferramentas poderosas para a formação dos “sujeitos da revolução”, para “armar” a 

população ideologicamente e inspirar nela “os mais elevados sentimentos” pela pátria, pelo 

Líder e pelo socialismo à maneira norte-coreana. 

Desse modo, a formação educacional ideológica e a instrumentalização ideológica 

da arte devem atuar e interagir com os três grandes atributos sociais do homem (KIM, 

1991, p. 12 e 13). No que se refere à Arte, esta ocupa um lugar bastante relevante na filosofia 

juche e para o desenvolvimento do socialismo norte-coreano. Dentre todas as linguagens 

artísticas, a música é considerada uma das modalidades basilares para a formação e o 

amadurecimento do “sujeito da revolução”. 

 
ARTE E PODER NO SOCIALISMO JUCHE: A INSTRUMENTALIDADE 

PEDAGÓGICA DA MÚSICA 

 

Uri Abogi, nosso pai, nada temos a invejar no mundo. 

Nossa casa é envolvida no abraço do Partido dos Trabalhadores, somos 
todos irmãos e irmãs. 

Mesmo que um mar de fogo venha em nossa direção, meigas crianças 

não precisam ter medo. 

Nosso pai está aqui. Nada temos a invejar. 

Uri Abogi, canção tradicional norte-coreana (autor 

desconhecido) 

 

 
As crianças entoam a melodiosa canção em um uníssono impecável, acompanhadas 

pelo acordeão da professora  Mi-ran.  Ela havia aprendido a tocar enquanto estudava para a 

licenciatura. A execução de peças no acordeão fez parte do seu exame final antes da 

formatura. Era considerado um instrumento “do povo”, já que era passível de ser carregado. 

Crianças de seis anos já podiam cantar de cor a música que exaltava a unidade monolítica 

entre as massas, o Partido e o Líder. O retrato do Grande Líder com seu sorriso exuberante 

despontava na parede da sala de aula. 
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A educação ideológica permeava todas as matérias estudadas, tal qual as canções 

que os pequenos norte-coreanos aprendiam desde a tenra idade. Com elas, aprendiam sobre 

o Pai Kim Il-Sung e a libertação do povo das garras dos imperialistas. Por meio delas, 

começavam a cultivar as virtudes esperadas dos futuros sujeitos da revolução, que levariam 

adiante o socialismo jucheano. Também aprendiam a identificar quem eram seus inimigos. 

A música, afinal, se mostrava uma ferramenta muito útil aos objetivos revolucionários da 

Ideia Juche
49

. 

Esse exemplo aponta para a função social atribuída à arte enquanto colaboradora na 

formação do sujeito, entendendo o seu potencial pedagógico e afetivo e a sua 

instrumentalização em torno dos preceitos da linha revolucionária. Na canção Uri Abogi 

está expresso o princípio da unidade ideológica e monolítica entre o Líder, o Partido e as 

crianças (representantes do povo e futuro da nação). A linguagem é triunfalista e dramática, 

com clara amostragem da visão de mundo proposta pela filosofia nacional: a nação é o lar 

do qual os norte-coreanos se orgulham. Como parte dessa sociedade – a “mais vantajosa do 

mundo” – eles nada têm a temer ou a invejar fora de suas fronteiras. 

A arte ocupa lugar privilegiado e tarefa importante, sendo compreendida como a 

expressão da cultura nacional revolucionária e, ao mesmo tempo, sua matéria formadora. A 

relação estreita entre música e ordem social na Coreia do Norte é estabelecida  mais 

fortemente nas palavras de Kim Jong-Il, o segundo presidente da sucessão dinástica do 

regime socialista jucheano. Ele foi o presidente que mais deu atenção à produção musical, 

chegando a escrever um livro intitulado A Arte Musical, a qual é nossa principal fonte 

acerca da perspectiva kimilsungiana-kimjongiliana sobre as funções formadoras da música. 

Compreender o pensamento de Kim Jong-Il é fundamental para a compreensão do 

lugar essencial da arte para essa sociedade, por isso é relevante elucidar de que modo o ex- 

presidente estrutura seus argumentos e como delineia um projeto cívico e educacional pela 

Arte. Destacamos a seguir um trecho crucial da obra mencionada por considerarmos que 

este funciona como exemplificador e, ao mesmo tempo, forjador dessa relação nos termos 

da ideologia nacional norte-coreana. 

Todo tempo histórico requer uma música que lhe corresponda e a 

música, por sua parte, o reflita. A música da Idade Média era de caráter 

                                                      
49

 Os dados foram extraídos do testemunho da professora norte-coreana, após desertar da Coreia do Norte 

juntamente com sua família, em fins dos anos 1990. As informações prestadas por ela compuseram um quadro 

elucidativo acerca do sistema educacional e das práticas pedagógicas do regime. A descrição acima pode ser 

encontrada em: DEMICK, Barbara. Nada a invejar: vidas comuns na Coreia do Norte. Companhia das Letras: 

São Paulo, 2013, p. 160. 
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feudal e mostrava as relações sócio-históricas dessa época, enquanto as 

diversas correntes surgidas na Idade Moderna mostravam a imagem do 

período que compreendeu a aparição do capitalismo, da revolução 

burguesa e da ascensão do capitalismo. Esta é a lei do avanço da 

histórica musical. Vivemos um novo tempo histórico, cuja missão é de 

materializar cabalmente as exigências da independência e da existência 

criadora das massas populares [...] A época atual, cujo curso é 

representado por essa luta revolucionária, requer imperiosamente uma 

arte musical que a estimule e defenda a independência das massas 

populares (KIM, 1991, p.4) 

 

Segundo o Querido Líder Kim Jong-Il, a música reflete as demandas do tempo 

histórico e também o serve, no sentido de que apresenta e propaga os valores hegemônicos 

de tal momento em determinada sociedade. Percebe-se que Jong-Il evoca exemplos da 

história europeia, estabelecendo o antagonismo entre a música produzida por sociedades 

imperialistas – a qual refletia os valores dos sistemas feudal e capitalista, considerados 

hierárquicos e opressores – e a arte musical a ser produzida pela Coreia do Norte durante e 

pós-revolução, que refletiria (simbolizaria) os ideais de independência e capacidade 

criadora popular. 

Ele fomentou a criação de grupos e espaços musicais, e direcionou a produção 

artística do país. Sua obra busca fornecer respostas à questão da “autêntica missão, papel e 

caráter da música”. Considerando a elucidação dessas problemáticas como uma tarefa, ele 

fornece orientações sobre o conteúdo e a forma que tal arte musical deveria ter para 

colaborar “ativamente na formação ideológica e estética do homem, destinando a convertê-

lo em um ente independente, ajudar a vida e luta criadora das massas populares, assim como 

refletir suas ideias de independência” (KIM, 1991, p.3). 

A nova ótica sobre o sujeito proposta pela Ideia Juche estende-se à arte, propondo 

também uma renovação no modo de conceber, abordar e fomentar a música. Se o homem é 

um ser social cuja independência é construída histórica e socialmente de acordo com suas 

demandas, a arte é concebida como um produto social da necessidade humana. Kim Jong-Il 

define a raiz social da arte nos seguintes termos: 

Para impulsionar suas atividades criadoras, o homem necessita, por sua 

natureza, de capacidade ideológica e espiritual, e de um fator que o 

satisfaça no plano estético e emotivo. A arte é um poderoso modo de 

suprir essa necessidade. Produto social da necessidade e consciência de 

independência e criatividade do homem, a arte contribui com o 

desenvolvimento desta mesma consciência. É sua faculdade social 

refletir as ideias e sentimentos das pessoas, educa-las ideológica e 

esteticamente e estimulá-las à luta. Na época atual, em que as massas 

populares têm se convertido em protagonistas que dominam o mundo e 

impulsionam poderosamente a revolução e a construção [social], é 
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natural que  a música, em correspondência com a faculdade social da 

arte, reflita as aspirações e exigências das massas, e a elas sirva (KIM, 

1991, p.5). 

 
 

A música é destacada dentre as linguagens artísticas como aquela que pode expressar 

as emoções humanas e transmitir em forma de som as experiências que os sujeitos 

adquirem e apreendem da realidade. Enraizada na experiência social humana, é uma arte 

cujos “sentimentos estéticos se originam dos impactos sociológicos”. A música tem o 

grande potencial de “manifestar as dimensões sociológica e emotiva do homem de um 

modo mais refinado e profundo que qualquer outra linguagem artística” (KIM, 1991, p.6). 

Percebe-se que a “legitimidade popular” atribuída à Ideia Juche é transmitida 

também à arte produzida por essa sociedade. Uma ideologia que reflete com autenticidade 

as aspirações populares não poderia produzir uma arte de caráter inverso. Dessa maneira, 

características evocadas como próprias da filosofia – unicidade, originalidade, caráter 

popular e revolucionário, nacionalismo, etc. – também serão estendidas à produção musical. 

O discurso oficial se vale do argumento de “verdade” – a democracia “verdadeira”, a 

“verdadeira” música – e a localiza na legitimidade da Ideia Juche, já que dela partem as 

concepções e as práticas sociais para todas as outras esferas da vida privada e pública. 

Dessa maneira, se estabelece uma relação circular entre o Estado, a Arte e o “Povo”. 

O povo – tratado na documentação de forma homogênea cultural e politicamente e, ainda, 

representando a maioria esmagadora dos cidadãos – é uma categoria fabricada 

ideologicamente e deliberadamente restrita. Isso se dá por duas razões: a primeira é a 

existência do songbun, um sistema de classificação hierárquica da população
50 de acordo 

com os critérios de lealdade ao regime, ao Partido e ao Líder que são estabelecidos pelo 

juche; a segunda é a associação direta dos direitos civis à lealdade nacionalista, como já 

visto anteriormente. Apreciar o regime, confiar no Partido, venerar o Líder e seguir a Ideia 

Juche sem reservas são regras sociais que funcionam como condição para a cidadania. 

Como dito por Kim Jong-Il, a democracia é para aqueles que são fiéis à nação. Portanto, a 

categoria “povo” é fabricada conforme tais critérios. 

Entretanto, esse “povo” é considerado como a maioria esmagadora da população e, 

ainda, retratado como uma massa coesa de trabalhadoras cujo amor e lealdade são 
                                                      
50

 Consideramos as influências confucianas do songbun, à medida que esse sistema se assemelha a visão de 

organização social em pirâmide proposta por Confúcio. Os critérios de verificação do songbun contém 

antecedentes familiares sanguíneos e também de atuação política. A reverência às autoridades e a lealdade ao 

rei, previstas por Confúcio são realocadas dentro do regime socialista norte-coreano, de modo a constituir um 

requisito para a cidadania, ou melhor, “graus” de cidadania. 
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espontâneos, já que os organismos políticos refletem seus desejos e eles são os 

“construtores” do socialismo. Seguindo esse argumento, o Partido dos Trabalhadores 

desponta como único representante legítimo desse povo, formando uma estrutura de Estado 

autocrático e centralizador responsável por dirigir a revolução, construir e desenvolver o 

socialismo norte-coreano e produzir os elementos necessários à sua manutenção e seu 

avanço. Nesse ponto, a Arte emerge como reflexo fiel dos valores, anseios e caráter desse 

“povo”. Junto ao Estado, a Arte colabora para a construção da nação e do socialismo 

jucheano cumprindo seu papel social pedagógico ideológico. 

Para que tal empreitada seja realizada, é necessário que a música produzida pelo 

regime corresponda aos princípios filosóficos e aos objetivos políticos e ideológicos da 

Ideia Juche. Em A Arte Musical, Kim Jong-Il apresenta as características requeridas da 

produção de uma música “autêntica”. Primeiramente, ela deve ser “fiel às exigências da 

época e servir a sua missão”, constituindo um tipo de música que se harmonize com as 

características e demandas do seu “tempo histórico”. O tempo histórico vivido pela Coreia 

do Norte, segundo Kim, é o de “materializar cabalmente as exigências de independência e 

da existência criadora das massas populares”. Assim, no curso desse tempo representado 

pela luta das massas, é imperiosa a criação de “uma arte musical que a estimule e defenda a 

independência das massas populares” (KIM, 1991, p.4). 

Logo, uma música “desinteressada” não interessa de modo algum. Mesmo os 

atributos diletantes e afetivos da música não devem ser esvaziados de significado e discurso 

ideológico. Nesse ponto, Kim Jong-Il passa a orientar o conteúdo da produção sob os 

seguintes termos: 

 

A música jucheana é revolucionária em seu conteúdo. [...] O conteúdo 

é importante na música. Ignorá-lo ou negá-lo é uma manifestação de 

esteticismo e formalismo, e, como tal, não passa de uma tentativa 

reacionária dirigida a eliminar da música a ideologia e o conteúdo são e 

revolucionário sob os rótulos de “arte pela arte” e da “beleza na sua 

forma pura”. Uma peça musical carente de conteúdo progressista e 

revolucionário não pode contribuir com a educação nas ideias 

revolucionárias, mas, pelo contrário, causa a ela consequências 

perniciosas (KIM, 1991, p.6). 

 

Ao responder a demanda do tempo histórico, a música jucheana conterá um 

conteúdo fortemente anti-imperialista e nacionalista. Uma peça musical que apresenta 

apenas “a natureza indiferente ou a beleza pura não traz outros resultados, senão abrir 

caminhos aos nossos inimigos” (KIM, 1991, p. 7). As expressões desse conteúdo 
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revolucionário se mostram tanto no âmbito afetivo-musical, quanto no âmbito de valores 

ideológicos escancaradamente defendidos nas letras e motivos das peças. O argumento de 

cientificidade no qual os ideólogos norte-coreanos insistem não anula o papel fundamental 

da dimensão afetiva, pois, sem ela, o nacionalismo se torna desnutrido e mecânico, 

enfraquecido. Para Kim Jong-Il, uma peça musical “encarna” com excelência a aspiração 

por independência das massas populares quando: 

[...] transborda de sentimentos e emoções estéticas como o heroísmo 

massivo, o espírito de sacrifício, o otimismo e a felicidade que se 

manifestam com base na ilimitada veneração ao Líder, na inabalável 

confiança no Partido e no orgulho e dignidade revolucionários por 

receber a sua direção (Kim, 1991, p.8). 

 
O assunto essencial da música jucheana, portanto, é primeira e prioritariamente, o 

Grande Líder. Relacionada e gerada dele, vem a estreita vinculação entre ele, o Partido e as 

massas, e a história de busca por independência e soberania que os une e move. O eixo 

central que alicerça a filosofia e o regime norte-coreanos se faz presente em todas as peças 

musicais produzidas a partir da ascensão de Kim Il-Sung, tanto nas modalidades eruditas ou 

clássicas, quanto nas populares. O núcleo nacionalista do qual emana a virtude máxima da 

fidelidade é o foco do discurso musical. 

Entretanto, o conteúdo revolucionário não é suficiente para empreender uma 

educação pela arte. Esse conteúdo precisa ser operacionalizado de tal forma que possa ser 

compreendido tanto pelo Primeiro Secretário do governo quanto pelo mineiro mais simples, 

pelas donas de casa e pelos universitários em Pyongyang. Ou seja, a forma dessa música 

deveria ser popular e conter uma linguagem acessível e inteligível (KIM, 1991, p.9).  

Conforme Kim Jong-Il, a forma popular da música jucheana promove o fim do 

abismo cultural entre os músicos profissionais e os intelectuais, e as massas populares. Essa 

característica também distingue a produção musical norte-coreana e, tal qual o conteúdo 

das peças, propaga críticas ao imperialismo ocidental. Assim, ele afirma: 

 
A música clássica profissional, que em outros tempos constituía a 

principal corrente da histórica musical, estava relacionada inteiramente 

com a indolente e luxuosa vida dos integrantes da alta sociedade; 

dificilmente as massas populares a compreendiam. Entretanto, os 

imperialistas, aproveitando de modo astuto e para fins reacionários a 

vocação musical das massas, difundiram a “música de massa” que os 

degenerava e paralisava sua consciência combativa; assim, a 

empregaram como meio de reprimi-los, explora-los e escraviza-los 

(KIM, 1991, p.10). 
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Por meio da destruição da concepção de música que permitia apenas a participação 

dos músicos profissionais, a música jucheana almejava a participação popular na construção 

de uma produção musical “autêntica”, ou seja, uma música que parte “desde a posição do 

povo”. Ao mesmo tempo, é preciso impedir a penetração da música de massas de caráter 

imperialista e não admitir a presença de nenhum elemento que “fomente o degradante e 

vulgar epicurismo e o gosto musical deformado e depravado” (KIM, 1991, p.11). 

O contraste entre a música jucheana e a música “de massas” das nações imperialistas 

é fundamental para o estabelecimento da identidade musical norte-coreana, reformulada 

sob a égide da ideologia juche. Enquanto a música “imperialista” anestesia a consciência 

revolucionária, a jucheana a desperta e fortalece. A primeira determina e reforça 

desigualdades, a segunda destrói as desigualdades da primeira e coloca as “massas” na 

posição de protagonistas. 

Por fim, Kim Jong-Il aponta para a necessidade de excelência na qualidade artística 

e estética das peças. Assegurar a acessibilidade da música não significa decair o nível de 

qualidade, pelo contrário, deve estimular produções cada vez melhores. Dessa forma, a 

correspondência com as demandas históricas e sociais, o conteúdo revolucionário centrado 

na unidade monolítica entre povo, Partido e Líder, e a forma popular expressa na linguagem 

acessível são coroadas pela “paixão estética”. O conjunto dessas qualidades promove a 

criação de uma arte musical apta para “servir à educação das massas populares, com ideias 

e sentimentos saudáveis e revolucionários, e que dão alegria a sua existência” (KIM, 1991, 

p.12). 

Os sentimentos de otimismo e alegria gerados pela música jucheana são canalizados 

para estimular as atividades criadoras humanas, como por exemplo, o trabalho. O trabalho é 

considerado a maior expressão do potencial criativo e transformador do homem, sujeito da 

revolução, e, portanto, um valor fortemente estimulado na sociedade norte-coreana (KIM, 

1990, p.23; 1991, p.13). É através do trabalho que os sujeitos individuais contribuem para o 

alcance do bem-estar coletivo. Novamente o tom confuciano aparece, na premissa de que o 

Estado e a organização social são “redimidos” através do cumprimento de cada indivíduo 

dos seus próprios papéis e deveres materializados na função que ocupam na sociedade. 

A Ideia Juche abomina o individualismo, considerado um tipo de veneno social 

herdado das culturas imperialistas. Pelo contrário, a felicidade dos indivíduos está atrelada à 

prosperidade coletiva, pois cada sujeito compartilha de um destino comum. O socialismo 

norte- coreano determina que apenas no coletivo é possível aos indivíduos alcançarem a 

independência (KIM, 1990, p.26). Portanto, o trabalho “dignifica” a revolução e a constrói 
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através da atuação de cada sujeito que se entende como peça de uma organizada estrutura 

que caminha rumo ao progresso do coletivo, o qual desenvolve e eleva o socialismo norte-

coreano. 

Além disso, as iniciativas individualistas são vistas como uma grande ofensa ao 

socialismo norte-coreano e à revolução coreana, a qual deve ser apreciada pelos cidadãos. 

Dentro da lógica do regime jucheano, as iniciativas individuais comunicam que a Ideia 

Juche, e o socialismo construído com base nela não são suficientes. Mais grave ainda é o 

fato de possuírem o significado simbólico de ofensa ao Líder, pois, se ele personifica o 

Estado e conduz a nação, não confiar em sua providência e na eficiência do que ele 

construiu e conquistou pelo país é um dos mais graves insultos e tratado em termos 

criminais. 

A produção musical também não é feita de modo individual. Os compositores não 

são os protagonistas das suas criações, mas sim o Partido como representante popular. O 

Estado controla a produção e veiculação de cultura no país, zelando para que a “cultura 

nacional” siga o modelo determinado pela liderança. Assim, não existe “eu” nas canções 

norte-coreanas. O protagonismo é sempre plural – “nós” – a não ser quando aplicado ao 

Líder. Ele é o único “eu” que desponta no discurso e na música jucheana. A ele é atribuída a 

composição das primeiras canções e óperas revolucionárias ainda no período das lutas 

antijaponesas (KIM, 1991, p.15). Dessa forma, o Grande Líder é também apontado como o 

fundador das tradições musicais jucheanas, além de seu maior motivo artístico. 

Compreendemos que a música contém um discurso. Este não se faz presente apenas 

nas letras das canções, mas também nos elementos estruturais musicais e na performance 

dos grupos. As dimensões técnica, poética, estética e ideológica interagem na construção de 

tal discurso. Consideramos dimensão técnica aquela na qual estão inseridas as estruturas 

musicais propriamente ditas: escolhas melódicas e de cadência rítmica – o pulso rítmico 

demarca não apenas gêneros ou estilos musicais, mas também intencionalidades – acordes e 

organização harmônica, a seleção de instrumentos utilizados e como eles interagem ou, em 

caso de instrumento solo, qual é a interação instrumento-peça. 

A dimensão poética contém os atributos da linguagem que versam sobre as 

representações mentais e visuais e, no caso das canções que são objeto de nosso trabalho, 

também as rimas, a métrica da letra, os significantes e significados evocados pela escolha 

de palavras, as figuras de linguagem, etc. 

A dimensão estética contém os atributos da linguagem musical que afetam e 

promovem emoções por meio do apelo a determinadas sensações tais como prazer, euforia, 
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otimismo, ou seriedade, reverência, solenidade. A estética musical está diretamente ligada à 

cultura na qual é executada e as intenções com que são trabalhados os atributos musicais. 

Mas, de modo geral, apresenta elementos como o lirismo, a dinâmica, a ressonância e o 

timbre. 

Por fim, a dimensão ideológica da música diz respeito ao comprometimento ou 

vinculação com determinado sistema de pensamento. É importante ressaltar que nenhum 

produto cultural é esvaziado de ideologia ou se encontra neutro em relação aos valores do 

tempo e da sociedade que o produz. Entretanto, sem a interferência humana, a música não 

serve a isto ou aquilo. São os seres humanos que atribuem sentido as coisas, construindo, 

desconstruindo ou ressignificando elementos e símbolos. O mesmo se aplica a música. No 

caso da música jucheana, ela se propõe claramente como um produto social 

ideologicamente orientado e alinhado com a filosofia da qual provém. 

A instrumentalidade pedagógica da música para a educação ideológica sob a 

filosofia juche estimulou a criação de diversos espaços e grupos de produção, ensino e 

veiculação desde o mandato de Kim Il-Sung. No entanto, foi no governo de Kim Jong-Il 

que as artes e principalmente a música recebeu maior investimento e visibilidade. Seguindo 

a linha de seu pai e antecessor, o atual presidente, Kim Jong-Un, tem investido no potencial 

ideológico e político da arte musical. Em que se pesem as continuidades necessárias a cada 

mandato presidencial, a criação da banda de K-Pop norte-coreano Moranbong, em 2012, 

fundou um marco histórico importante ao inaugurar uma nova forma de performar o 

discurso ideológico jucheano. Nesse sentido, é válido ter algum conhecimento sobre o K-

Pop e suas características, pois elas elucidam aspectos interessantes da inserção da cultura 

pop no regime. 

O K-pop é um gênero musical cujas definições ainda se encontram em debate e 

construção, exatamente pelo pouco estudo sobre ele. No entanto, podemos caracterizá-lo 

como um tipo de música originada na Coreia do Sul marcada a utilização de uma 

grande variedade de elementos audiovisuais somados àqueles que são normalmente 

identificados com a “cultura pop”. Os grupos mais famosos mundialmente são as boy bands 

sul-coreanas, apesar de a presença feminina se mostrar crescente. Em entrevista à Julia 

Sabagga pela The Vogue, o blogueiro Steven Stawski, expoente da cultura coreana no 

ciberespaço, afirmou que os grupos de K-Pop se caracterizam por: 

[...] conjuntos formados por integrantes atraentes, usando roupas da moda 

e cantando com profundidade e muita emoção. O estilo é mais abrangente 

e híbrido também: a maioria os singles passam pelo pop, com misturas de 
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rap, hip-hop, rock e música eletrônica. Mas, de modo geral, o estilo é 

marcado por algo muito único, semelhante às boys bands ocidentais, só 

que mais descarado (SABAGGA, 2017). 

 
Naturalmente, existem diferenças no que se refere ao padrão de moda, cores, 

coreografias e gêneros musicais se compararmos os idols sul-coreanos com as musicistas 

da Moranbong. No entanto, características estruturais do K-Pop estão presentes: o uso 

exagerado dos referenciais associados ao pop ocidental; a organização em forma de um 

conjunto com uma quantidade numerosa de vocalistas; roupas que expressam as novidades 

da indústria da moda, ainda que a moda norte-coreana seja considerada bastante 

conservadora para os padrões ocidentais. Além isso, a imagem é tão importante quanto a 

música. Por isso, os artistas de K-Pop são submetidos a uma série de imposições a fim de 

corresponderem ao padrão estético exigido. Na Coreia do Sul, as grandes empresas de idols 

se encarregam de transformar os jovens em fenômenos da cultura pop nacional; na Coreia 

do Norte, o Estado tomou para si essa responsabilidade, como veremos próximo capítulo. 

Com base nesses aspectos, identificamos a Moranbong Hill Orchestra como o grupo que 

representa e personifica um estilo de K-pop próprio da Coreia do Norte. 

Consideramos, afinal, que a construção e explanação desse quadro histórico, teórico 

e analítico acerca da Ideia Juche e suas implicações na construção da ordem social, constitui 

um caminho fecundo para a compreensão do lugar e da função da Arte nesse regime. Como 

exemplo disso, o recém-surgido K-pop norte-coreano oferece provocações interessantes 

acerca da complexidade das relações entre a ideologia, o regime e a produção musical em 

um período de novos desafios para o país. 

Fundada apenas meses depois da posse do atual presidente, Kim Jon-Un, a banda 

Moranbong e suas canções constituem, ao mesmo tempo, fonte histórica e objeto de estudo. 

Como será mostrado no capítulo seguinte, a banda Moranbong faz uso de uma diversidade 

de elementos audiovisuais com bastante peso simbólico, além de investir nas performances 

que, por si, já constituem um discurso muito revelador e peculiar. A discussão acerca da 

inserção das “tradições da música jucheana” na cultura pop é um dos objetivos desse 

capítulo, no qual traçaremos um histórico desse grupo musical e analisaremos algumas de 

suas canções e performances. 

Objetivamos demonstrar como a atuação da Moranbong tem sido relevante para o 

desenvolvimento de um projeto cultural cívico no âmbito do regime; para a reconstrução da 

confiança e da legitimidade junto à população na Era Kim Jon-Un, após o desgate dos anos 

1990 e uma sucessão envolta em expectativas, incertezas e violência; e para a reafirmação 
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de uma identidade norte-coreana homogênea, derivada da união monolítica das massas com 

o Partido e o Líder. Dessa forma, demonstraremos de que modo o regime socialista 

kimilsungiano-kimjongiliano do século XXI se propõe a unir, à um só tempo e pela 

mediação da arte, o “tradicional” e o “moderno” sob o mesmo alicerce e aclamação: “nada 

temos a invejar no mundo”. Visando responder às demandas do tempo histórico, o Juche 

subalterniza a Arte e se veste de pop, cria novos mecanismos para se inscrever nas crenças, 

nas mentes, no cotidiano e até mesmo nos corpos dos cidadãos. E, assim, fortalece os 

mesmos aparelhos de um regime autoritário que permanece resistindo à abertura. 
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CAPÍTULO 3 

 

MORANBONG HILL ORCHESTRA: A ARTE MUSICAL À SERVIÇO DO 

“NOVO HOMEM” À IMAGEM DO JUCHE 

 
Nevava forte na capital norte-coreana, enquanto o cortejo fúnebre era acompanhado 

por uma multidão em choro copioso pela morte do Querido Líder Kim Jong-Il, em 

dezembro de 2011. Ao lado da limusine preta que levava o caixão, Kim Jon-Un, o sucessor 

do Líder morto, caminhava taciturno e abatido. Os generais que compunham a cúpula mais 

íntima do governo até então e acompanhavam o cortejo seriam, em poucos anos, afastados 

de seus postos ou expurgados. O filho mais novo da dinastia Kim assumiu o governo 

envolto em querelas, dúvidas sobre sua competência, desconfiança quanto à sua preparação 

e previsões acerca do iminente colapso do regime juche. 

No entanto, oito anos depois, o mais novo Supremo tem demonstrado a resiliência e 

a implacabilidade que, hoje, lhe rendem comparações com seu avô, o Grande Líder Kim Il- 

Sung. O “Sol” da Coreia do Norte, ora alvo de chacotas midiáticas, ora objeto de análises 

jornalísticas e políticas, parece ter como objetivo transformar seu governo em um marco 

para a história da Coreia. O socialismo juche do século XXI se propõe a unir o legado 

autoritário do estado “kimilsungiano” a uma performance diplomática e propagandística que 

visa passar ares de modernidade e inovação àquela que é uma das sociedades mais fechadas 

do mundo. 

Kim Jon-Un assumiu o posto de líder máximo nacional após um período turbulento e 

duro para o país. O mandato de seu pai, Kim Jong-Il, foi marcado por sérios revezes e pela 

mais grave crise já vivida pela Coreia do Norte. Durante os anos 1994 e 1998, o país viveu o 

mais terrível estado de fome generalizada de sua história, conhecida como a Árdua Marcha. A  

escassez da produção, os problemas causados por uma série de desastres naturais e a 

ineficiência das estratégias do regime para lidar com a situação levaram a uma catástrofe 

generalizada cujo número de vítimas é estimado entre 240 mil e 3 milhões e meio de pessoas. 

Nesse capítulo, retomaremos a crise dos anos 1990 em seu período mais duro, a 

“Árdua Marcha”, e as medidas tomadas pelo governo para evitar o colapso do regime e criar 

possibilidades de recuperação econômica. Problematizaremos a relação entre o Estado 

socialista centralizador norte-coreano e as iniciativas privadas que emergiram de modo 

clandestino e desempenharam papel determinante para a sobrevivência da nação nessa década. 

Também explanaremos a mais recente transição dinástica da Coreia do Norte e a ascensão de 

Kim Jon-Un, abarcando suas primeiras medidas de legitimação e segurança governamental, os 
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investimentos de seu governo na área artística e as suas políticas econômicas e sociais. 

Situaremos a Moranbong Hill Orchestra nesse contexto, como fruto das contradições desse 

período e uma resposta aos desafios enfrentados pelo governo. Caracterizaremos a banda e sua 

breve e bem sucedida trajetória até este momento. Por fim, analisaremos algumas canções 

selecionadas, identificando o modo pelo qual tais peças tem instrumentalizado o discurso 

ideológico autoritário com vias à doutrinação cívica e ao fortalecimento do Estado nos moldes 

do Juche. 

 

ESCALA DESCENDENTE: A ÁRDUA MARCHA E A CRISE NORTE-COREANA 

DOS ANOS 1990 

A crise foi desencadeada por uma série de fatores internos e externos. O 

desmantelamento das URSS promoveu um forte declínio econômico e o acirramento das 

tensões internacionais. Por um lado, a Coreia do Norte perdia seu principal parceiro comercial 

e investidor com a implantação das reformas de Gorbatchov. A partir da década de 1990, 

Moscou se distanciou de Pyongyang e passou a cobrar o pagamento da dívida gigantesca que 

o antigo aliado possuía com o regime soviético. 

O desmantelamento do bloco socialista intensificou o isolamento da Coreia do Norte – 

que neste momento contava com China como principal aliada – e causou um profundo 

prejuízo econômico. Além disso, secas nos campos e inundações nas cidades geraram perdas 

para a produção, o que levou à crise alimentícia e ao período de fome desesperador vivido 

pelos norte- coreanos à época. A economia planificada se mostrou incapaz de recuperar a 

situação do país, levando a Coreia do Norte a uma situação de colapso iminente. 

As tensões internacionais aumentaram no mesmo período. A China, apesar de oferecer 

cooperação, estabeleceu condições que envolviam reformas que o regime não desejava 

implementar. Com o retorno das relações diplomáticas entre Pequim e Seul em 1992, o 

governo norte-coreano foi forçado a buscar alguma forma de convivência com seus inimigos 

mais famigerados: EUA, Japão e Coreia do Sul. A Coreia do Norte ingressou na ONU junto à 

Coreia do Sul em 1991, embora a relação entre os países ainda fosse marcada por muita 

instabilidade. Não obstante a gravidade da de crise econômica, alguns autores defendem que 

o estado permaneceu no controle do país em termos políticos e manteve uma postura calculista 

em termos diplomáticos (VISENTINI et. al., 2015, p.136). 

No entanto, a morte de Kim Il-Sung (1994), as catástrofes naturais em sequência que 

arruinaram a produção (1995 a 1997) e o estado de penúria econômica forçaram o regime a se 
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adaptar e flexibilizar seus aparelhos. Com grande parte de suas indústrias paralisadas e a sua 

produção agrícola drasticamente reduzida, a Coreia do Norte se tornou cada vez mais 

dependente economicamente da China e das demais potências. No entanto, quanto maior a 

dependência, mais forte a necessidade de buscar margens de autonomia para evitar a 

implantação de reformas indesejadas. Dessa maneira, o governo precisava desenvolver modos 

de reformular as estratégias de ação externa e interna para manter o regime, ainda que fosse 

forçado a algumas concessões. 

O preço pareceu ter sido mais alto do que Kim Jong-Il esperava. A Coreia do Norte foi 

forçada a uma abertura parcial através da entrada de investimentos e produtos externos e do 

estabelecimento de novas zonas econômicas – Zonas Industriais Especiais da RPDC –, além 

de uma liberalização e descentralização dos assuntos relacionados à administração camponesa,  

a fim de aliviar a crise alimentícia. O regime também foi obrigado a tolerar mercados 

particulares e vendedores ambulantes nas ruas (VISENTINI et.al., 2015, p.141 e 142). Ainda 

assim, o Partido buscava manter algum controle sobre essas atividades, e Kim Jong-Il pareceu 

adotar uma linha mais dura do que seu pai contra esse tipo de atividade. Para ele, até mesmo a 

questão da fome deveria ser resolvida “de um modo socialista”, pois estimular as pessoas a 

procurarem soluções de modo autônomo criaria “o egoísmo” entre elas. (DEMICK, 2013, 

p.198). 

No entanto, na situação em que a população se encontrava, nem mesmo os mais 

devotos ao Grande Líder podiam deixar de aproveitar a oportunidade. É o caso da Sra. Song, 

uma desertora norte-coreana “ex-devota” que, durante a penúria dos anos 1990, decidiu 

encontrar meios de sustento na economia informal. O seu relato descreve que: 

 

Milhares de mulheres estavam fazendo o mesmo que a Sra. Song. Eram 

empregadas de si mesmas. Não dirigiam lojas ou mercearias; não ousavam 

instalar os quiosques que eram tão onipresentes na Rússia da perestroika. Em 

matéria de negócios, elas só sabiam aquilo que lhes havia sido ensinado – 

que todo empreendimento privado era egoísta. Mas, por causa da fome e do 

desespero, estavam reinventando o conceito de uma economia de livre- 

mercado, o que significava desprender toda uma vida de propaganda. Elas 

tinham se dado conta de que havia valor na habilidade do intercâmbio (...). 

(DEMICK, 2013, p.201). 

 
Esses mercados urbanos que floresceram em meio ao caos da Árdua Marcha foram 

responsáveis pela sobrevivência de um grande número de pessoas. Além isso, a abertura 

aos investimentos estrangeiros e à ajuda humanitária promoveram a entrada de produtos 

chineses, sul-coreanos, japoneses, estadunidenses, etc. Além disso, os agricultores também 
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descobriram novas formas de recuperar a produção cultivando suas lavouras nas encostas 

dos montes e comercializando com as cidades, o que faziam à margem do controle estatal. 

Kim Jong-Il só viria a legalizar os mercados em 2002, no entanto, autoridades de 

cidades como Chongjin, onde se localizou o maior mercado da Coreia do Norte (Sunam), já 

haviam iniciado a regulamentação anos antes, indicando a redução de controle do Estado dos 

processos administrativos. No entanto, apesar do florescimento dessa economia dissidente, as 

pessoas continuavam morrendo e apenas algumas famílias enriqueceram ou tiveram 

condições de alimentar toda a casa durante aqueles anos. Mesmo depois que os salários foram 

restaurados, a alta inflação não permitia que um funcionário público comum ou uma 

professora comprassem comida para mais de três dias. (DEMICK, 2013, p.210). 

Nos anos 1990, o juche também passou por algumas alterações importantes na 

tentativa de alinhar-se às demandas do momento e sustentar o regime. Como fora obrigada a 

assinar um acordo de desnuclearização em 1991 e sentia-se cada vez mais pressionada pelos 

interesses das potências mundiais, a Coreia do Norte precisava de estratégias para manter vivo 

seu modelo de sociedade. Assim, logo após a morte de Kim Il-Sung em 1994, Kim Jong-Il 

lançou a doutrina Songun como nova política nacional. A tradução mais aproximada do termo 

seria “O Exército Primeiro”, e estabeleceu um lugar de proeminência para as Forças Armadas a 

partir do novo governo que se iniciava. Como já visto na breve trajetória histórica do PTC, a 

Songun continua sendo um dos baluartes do governo. Este trecho de um discurso do presidente 

Kim Jon-Un aos quadros o PTC em 2012 indica a posição fundamental que esta doutrina 

ocupa e a sua associação com o discurso nacionalista: 

A luta para defender o país socialista era o mais sombrio confronto com as 

forças aliadas imperialistas, a luta mais severa sem precedentes na sua 

história. Para passar por cima dos difíceis desafios que o país enfrentava e 

defende-lo, o General [Kim Jong-Il] construiu o longo e árduo caminho da 

liderança Songun, num espírito de vida ou morte. [...] demonstrou forte 

vontade e energia sobre- humana em suas inspeções de unidades militares na 

linha de frente, e para treinar soldados que se tornassem combatentes tais que 

um pudesse derrotar cem. Várias de suas inspeções permanecerão como 

testemunhos de devoção patriótica que demonstrou no caminho da liderança 

Songun para defender o país. Como pôde ser visto na recente parada militar 

feita para comemorar o aniversário do Presidente Kim Il Sung, nosso país, 

que foi despojado de sua soberania um século atrás por conta de sua débil 

força militar, se mostra agora ao mundo do alto de sua dignidade  como uma 

potência militar mundial; nosso país deve seu poderio militar sem igual à 

sábia liderança de nosso General. Onde quer que reflitamos sobre o caminho 

da liderança Songun seguida pelo General, que assumiu a responsabilidade 

pelo des-tino de seu país e sua nação, sempre observamos o quão valioso e 

nobre é o patriotismo que ele tinha em defender nosso país, nossa pátria 

(KIM, 2012). 
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Na esteira da doutrina Songun, o Exército passou a atuar como um dos motores da 

revolução. As Forças Armadas ocuparam o centro do sistema político norte-coreano e a 

influenciar todos os setores da sociedade. Além disso, uma grande porcentagem (pelo menos 

25%) de tudo que o país ainda conseguisse produzir nos anos da Árdua Marcha era destinada 

aos membros do Exército, em especial o alto escalão. (VISENTINI et. al., 2015, p.147). Nesse 

período, a RPDC também passou a investir fortemente em seu projeto nuclear. O mindset do 

“estado de guarnição” está na raiz desta doutrina, a qual toma a segurança nacional como 

prioridade máxima. Apenas estando pronto para defender-se de possíveis intervenções e 

ataques, e munido de armas nucleares para retaliar qualquer tipo de ameaça, é que o país pode 

sobreviver e prosperar. 

A posse de armas nucleares se tornou um forte argumento de dissuasão diante dos 

interesses ocidentais, das tensões regionais e das sanções econômicas que, volta e meia, são 

impostas à Coreia do Norte. Além disso, o país investiu intensamente na renovação de sua 

matriz energética, a fim de se desprender da dependência das importações de petróleo dos 

seus parceiros. O minério mais explorado atualmente é o urânio, graças às grandes reservas 

naturais disponíveis. 

Várias tentativas de acordos diplomáticos, assinaturas de tratados e barganhas de 

diversos tipos marcaram a política externa dos anos 1990. Apesar de todo o cenário de crise, a 

Coreia do Norte conseguiu manter a continuidade do regime nos anos 2000. Nos primeiros 

anos do novo milênio, o regime lidou com crises nucleares (2002, 2003, 2006) e retiradas de 

acordos diplomáticos e econômicos. A produção industrial ainda era apenas metade daquela 

em 1990 e o Estado precisava tolerar e conviver  com as iniciativas privadas que floresciam ao 

redor do país, já que o governo não conseguia atender a maior parte da população e as 

condições ainda eram bastante penosas. Oficialmente, tudo pertencia ao Estado e ao “povo”, 

embora os novos empreendedores fossem obrigados a pagar taxas e até mesmo propinas as 

autoridades. 

A virada do milênio foi, também, um momento nevrálgico para o rompimento da 

muralha cultural norte-coreana. Por conta do período de fome, muitas pessoas migraram para 

distritos coreanos na China ou desertaram. Os trabalhadores começaram a retornar dos 

distritos chineses em 2005 e, com eles, trouxeram estimados 350 mil aparelhos VHS e DVD, 

segundo dados apenas para o ano de 2006. O contrabando de produtos eletrônicos portáteis 

também se intensificou, de modo que a porcentagem de família norte-coreanos de posse 

desses produtos no início dos anos 2000 era estimada em 30%, o que é muito se 

considerarmos que, até esse momento, essa atividade era considerada um grave crime contra o 
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estado. Segundo alguns pesquisadores, o governo passou a fechar os olhos para essas infrações 

e a exercer menos controle sobre a população. “A crise gerou liberalização social”, conforme 

definem Visentini, Pereira e Melchionna. (2015, p.163). 

No entanto, é importante relativizar tal conceito de liberalização, uma vez que o Estado 

ainda possui um alto nível de controle sobre as atividades de “livre mercado”, 

institucionalizando-as a um nível muito mais limitado do que aquele que desfrutavam durante a 

década de 1990. É necessário ter cautela ao apropriar-se de conceitos próprios das experiências 

ou pensamento ocidentais como ferramentas e análise do contexto norte-coreano. No que se 

refere aos mercados e à aparente “liberalização” – ou, como alguns analistas afirmam, a 

nascente “economia de mercado norte-coreana” –, alguns fatos apontam para considerações 

mais complexas. Atualmente, a prosperidade desses mercados fomenta discussões e 

expectativas de grandes transformações políticas e sociais na direção de uma sociedade liberal 

entre os analistas da Coreia do Norte no Ocidente. Mas, como afirmou o embaixador brasileiro 

Roberto Colin, o cenário mais provável é que o estado coexista com as atividades informais de 

modo cauteloso e desenvolva manobras para que esse mercado contribua com a legitimidade e 

continuidade do regime ao invés de influenciar algum risco político ou transformação da 

estrutura social (PINTO, 2018).  

Nesse sentido, compreendemos que a “abertura” ocorrida nos anos 1990 foi 

totalmente forçada pelas conjunturas internas e externas e, em que pese a relevância inegável 

dessa brecha de atuação civil, não consideramos que o regime tenha feito nada para além da 

flexibilização necessária para evitar seu próprio colapso. De modo semelhante, as concessões 

e “liberalizações” que podem ser observadas nos anos 2000 e principalmente a partir da era 

Kim Jon-Un, também seguem uma linha de estratégia política cujo foco é a manutenção do 

status quo e das estruturas de poder do Estado. Esse cenário também demonstra que, ao menos 

até o momento, a Ideia Juche permanece mantendo como uma de suas características 

basilares constituir-se como uma resposta às demandas socio- históricas da nação. Portanto, 

não é incoerente afirmar que o regime flexibilizou seus aparelhos de controle e repressão 

social sem comprometer as bases ideológicas que o legitimam. 

Em termos legais, o Partido dos Trabalhadores retirou todas as menções ao 

comunismo e ao marxismo-leninismo apenas em 2009. No entanto, como já foi visto, o juche 

se consolida ainda nos anos 1970 como uma via ideológica socialista diversa do marxismo-

leninismo e também do stalinismo. Nesse sentido, as reformulações legais são oficializadas 

muito tempo depois de, na prática, já estarem em voga. Durante todo este período, dos anos 

1970 aos anos 2000, ocorreu um gradual abandono da identificação ou mesmo alinhamento 
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com o pensamento marxista- leninista e com o modelo soviético stalinista, dando lugar aos 

estatutos que determinam o Juche – também chamado “kimilsungnismo” – como a única 

ideologia orientadora do partido. 

As suas doutrinas, já expostas e analisadas neste texto, se inserem e ritualizam na 

sociedade norte-coreana por diversos mecanismos do Estado que possuem como alvo uma 

educação política e ideológica. Esses mecanismos, bem como seus modos de se 

operacionalizar e os instrumentos utilizados para tal, fazem parte das estruturas simbólicas e 

das relações de poder no interior da ordem política e social. Em outros termos, podemos 

afirmar que o Estado não consideraria as transgressões cometidas pelos empreendedores 

particulares norte-coreanos como uma ameaça a manutenção do regime, principalmente em 

um momento no qual esta flexibilização era necessária à sobrevivência material do mesmo. 

Observando atentamente a relação do Estado com a conjuntura deste período, 

percebemos que a sucessão de poder foi mantida graças às manobras políticas que não 

comprometessem o cerne fundamental do regime: a legitimidade da ideologia norteadora. 

Destacamos duas dessas manobras, à título de exemplo: a primeira, refere-se ao fato de que as 

atividades comerciais “liberais” eram exercidas majoritariamente por mulheres, as quais não 

constituíam uma ameaça política graças ao profundo machismo da sociedade norte-coreana – 

mais uma nota da influência confuciana. A maior parte dos homens foi obrigada a permanecer 

nos seus trabalhos formais, mesmo quando os salários estavam congelados ou quando não 

havia condições materiais de exercer suas funções laborais. Os próprios mercados, como 

integrantes de uma atividade econômica informal, recebiam um status inferior na cultura 

norte-coreana, e não é coincidência que fossem tradicionalmente frequentados por mulheres. 

Elas eram consideradas dispensáveis o bastante pelo regime para poder esquivar-se as suas 

jornadas de trabalho formais. 

A segunda manobra diz respeito às medidas de controle e repressão que foram 

retomadas por Kim Jong-Il tão logo o período mais grave da crise foi superado, ao fim de 

1998 e na virada para os anos 2000. Expurgos, detenções em campos e trabalho para velhas e 

novas categorias e criminosos da pátria e uma nova onda de execuções foi empreendida por 

Kim Jong-Il com vias ao resgate do controle disciplinador do regime. A justificativa era 

ideológica: as atividades privadas são típicas das sociedades imperialistas, burguesas, 

capitalistas e exploradoras nas quais o individualismo cria pessoas egoístas e sem 

compromisso com o bem nacional. 

Para garantir a manutenção do status quo, o Estado norte-coreano continuou investindo 

na formação ideológica e na expansão de seu poder bélico, não obstante o cenário 
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relativamente “liberalizado” no campo econômico e as margens de atuação civil que 

transgrediam a lógica controladora e disciplinadora do regime,. O relato da professora Mi-ran 

concedido à Demick após a sua deserção é elucidador. Ela viveu em Chongjin, província ao 

extremo norte do país onde se localizou o maior mercado privado no período da Árdua 

Marcha e, também, um dos locais nos quais mais claramente se percebe as contradições da 

sociedade norte-coreana. Acerca das condições educacionais nos anos 1990, seu relato afirma: 

 
As salas de aula eram do tipo padrão, com os devidos retratos de Kim Il-

Sung e Kim Jong-Il em posição de destaque acima do quadro negro (...) 

Livros e papel eram escassos, e mães ambiciosas tinham que copiar livros 

escolares à mão se quisessem que seus filhos estudassem em casa. (...) Miran 

ficou surpresa com a aparência esfarrapada das crianças. Ao ajudá-las a tirar 

seus agasalhos, ela descascava camada após camada até que o minúsculo 

corpo dentro delas se revelava. Ao segurar as mãos delas nas suas, percebia 

que seus  dedinhos infantis se fechavam em punhos pequeninos como nozes. 

Aquelas crianças de cinco ou seis anos não pareciam ter mais do que três ou 

quatro. Em Chongjin, os alunos dela eram filhos de operários e burocratas de 

fábricas; estes  agora  [em Saenggiryong, próxima de Chongjin] eram filhos 

de mineiros. (...) O dia letivo começava às oito da manhã. Mi-ran adotava seu 

sorriso mais radiante  para cumprimentar as crianças à medida que elas iam 

entrando na sala. Tão  logo as acomodava em suas respectivas cadeiras, ela 

pegava seu acordeão. Todos os professores eram requisitados a tocar o 

acordeão – esse tinha sido seu teste final para a formatura. Era chamado 

com frequência e “instrumento do povo”, já que era passível e ser carregado 

numa marcha para um canteiro de obras ou num dia de duro trabalho 

voluntário nos campos – nada como uma estimulante marcha tocada no 

acordeão para motivar os trabalhadores nos campos ou nos canteiros. Na sala 

de aula, os professores frequentemente cantavam “Não temos nada a invejar 

no mundo”, que tinha uma meloia monótona tão familiar às crianças da 

Coreia do Norte quanto “Parabéns  a você”. Mi-ran a tinha cantado quando 

era estudante e sabia as palavras de cor: Nosso pai, não temos nada a invejar 

no mundo Nossa casa é abraçada pelo Partido dos Trabalhadores. Somos 

todos irmãos e irmãs. Mesmo que um mar de fogo avance sobre nós, as 

doces crianças não precisam ter medo. Nosso pai está aqui. Nada temos a 

invejar no mundo. (DEMICK, 2013, p.158 a 160 [grifo nosso]). 

 

As aulas contavam ainda com a leitura de trechos de obras do Grande Líder Kim Il-

Sung e a repetição, pelas crianças, de trechos-chave em uníssono. Percebe-se que a 

doutrinação ideológica não retrocedeu nos anos da Árdua Marcha. Destacamos no relato e Mi-

ran a presença da música como instrumento mediador desta pedagogia jucheana, contribuindo 

para inculcar na população as crenças de lealdade, unidade, obediência, submissão e sacrifício 

cívico desde a primeira infância. O ponto e maior destaque era a figura do Líder. Conforme o 

relato e Mi-ran, a imagem e os ensinamentos e Kim Il-Sung jamais deixavam a sala de aula e 

as mentes das crianças. (DEMICK, 2013, p.161). É comum, inclusive, encontrar pinturas nas 

capas de livros e cartilhas, bem como quadros e fotografias nos quais ele aparece sorridente 
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rodeado de crianças de bochechas rosadas e olhares amorosos. 

A onipresença do Grande Líder era acompanhada por atitudes de devoção e 

reverência. Kim Il-Sung era o “pai” da nação, o Uri Abogi, o sempre-presente herói paternal 

que protege e cuida e sua nação. O culto à sua figura é um dos pontos mais característicos da 

doutrinação juche, pois é a devoção a ele e ao seu legado, representado pelo Partido dos 

Trabalhadores e continuado por seus descendentes, que garantem a união monolítica tão 

fundamental à sobrevivência e ao desenvolvimento do socialismo juche. Ele é, portanto, um 

dos principais motivos e temáticas das canções produzidas pelos grupos musicais norte-

coreanos, dos quais a banda Moranbong é herdeira. 

A partir de 2010, a Coreia do Norte sinalizou uma disposição a novas parcerias 

econômicas, ainda e sempre, sem abandonar os princípios do Juche e a doutrina Songun. 

Especialmente por meio da cooperação chinesa, principal aliado do país atualmente, a 

economia norte-coreana passou a se reerguer em 2011 e apresentar boas perspectivas futuras 

pelo aperfeiçoamento de suas novas políticas econômicas. (VISENTINI et. al., 2015, p.168). 

As estratégias utilizadas para a superação da crise – tanto no plano interno com a doutrina 

Songun e as manobras do regime diante dos empreendimentos particulares, quanto no externo 

através dos investimentos estrangeiros e principalmente chineses – finalmente pareceram dar 

frutos. 

A ORQUESTRA DO SUPREMO: A BANDA MORANBONG E ARTE MUSICAL 

NA COREIA DO NORTE DO SÉCULO XXI 

Em 2011, o Querido Líder Kim Jong-Il morre, após um período no qual realizou 

visitas a várias empresas chinesas para estudar alternativas de reformas econômicas e aplicá-

las ao país. Após um derrame sofrido em 2008, o então presidente passou a tomar 

providências para garantir a estabilidade política. Assim, o Partido dos Trabalhadores foi 

revigorado e fortalecido, com o objetivo de criar um ambiente político interno seguro e 

favorável para seu sucessor. Em 2009, uma revisão da Constituição de 1998 fortaleceu a 

organização da Comissão de Defesa Nacional e a recuperação da estrutura desgastada do 

Partido se tornou prioritária. Nesse momento, coube ao general Jang Song Thaek, cunhado e 

Kim Jong-Il, administrar o país até a sua recuperação. 

No entanto, Kim Jon-Un já era cotado como o principal e legítimo sucessor do 

Querido Líder. Sua legitimidade era ameaçada pela presença dos antigos generais e sua 

influência sobre os quadros mais tradicionais do Partido, os quais desconfiavam da 

competência do jovem Kim, então com 27 anos. Kim Jon-Un pôs fim à disputa pelo poder e 
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as controvérsias envolvendo sua sucessão após uma série de demissões, expurgos, prisões, 

exílios e execuções, das quais a mais simbólica e inesperada foi a do general Jang Song 

Thaek, braço direito de seu pai. 

Além isso, ele tomou providências para garantir sua autoridade controlando os quadros 

da inteligência norte-coreana, estreitando a aliança com as Forças Armadas pela reafirmação 

da doutrina Songun e, ainda, implementando suas políticas em um estilo muito próximo de 

seu avô, Kim Il-Sung. A postura do novo Kim revela a preocupação com a consistência do 

governo e com o desenvolvimento de estratégias econômicas eficientes. Ademais, o presidente 

tem se preocupado em não apenas fortalecer a sua imagem e posição diante da comunidade 

internacional e dos conhecidos adversários do regime, mas também internamente. 

Isto porque nem os mecanismos de repressão e coerção utilizados por seu pai em fins 

da década de 1990, nem mesmo a recuperação econômica a partir da virada do século, 

impediram o desgaste do regime diante de boa parte da população. A experiência da crise e 

dos meios de sobrevivência mediante a transgressão civil, o contato que os norte-coreanos 

passaram a ter com as realidades externas através de produtos importados e contrabandeados, 

e a ineficiência do governo e do Partido para sanar os problemas do país deslegitimaram o 

discurso oficial. Em Chongjin, cidade natal dos norte-coreanos entrevistados por Barbara 

Demick, o golpe da catástrofe alimentícia foi sentido de modo muito intenso e a taxa de 

desnutrição era uma das mais altas do país. A resposta da população foi o florescimento da 

economia informal, como já visto, mas também a promoção de uma resistência velada ou até 

inconsciente, demonstrada por uma insatisfação compartilhada que se expressou em forma e 

descrédito e desobediência.  

“Por que o governo simplesmente não nos deixa viver nossa vida em paz?”, 

as mulheres murmuravam umas para as outras no mercado. “Ninguém mais 

dá ouvidos ao governo”, disse-me um rapaz de Chongjin há alguns anos. 

Como qualquer cidade da Coreia do Norte, Chongjin tinha se extraviado da 

linha do partido. Em 2005, o Sunam de Chongjin era o maior mercado da 

Coreia do Norte, com maior variedade de mercadorias que qualquer local de 

comércio e Pyongyang. Lá se podia comprar abacaxi, kiwi, laranja, banana, 

cerveja alemã  e vodca russa. No próprio mercado era possível comprar 

DVDs piratas de filmes de Hollywood, embora os ambulantes mantivessem 

escondidos. (DEMICK, 2013, p. 238 e 239). 

 
Aos poucos, muitos jovens começaram a arriscar transgredir a lei para conhecer 

realidades externas e descobrir se as suas suspeitas acerca do regime eram verdadeiras. Foi o 

caso de Jun-sang, que à época era um jovem universitário norte-coreano com sérias descrenças 

acerca do governo, das intenções do Partido e da lealdade ao Líder. Como ele, outros jovens 

aprenderam truques para burlar os sistemas e bloqueios de informações norte-coreanos nos 
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rádios e nas televisões. Uma rede de jovens transgressores começou a surgir durante os anos 

1990, trocando livros, filmes e outros produtos culturais vindos principalmente da China, mas 

também da Coreia do Sul, da Rússia e até mesmo dos EUA (demick, 2013, P.251-255).  

Os mercados, como menciona o excerto acima, se tornarão um dos locais mais 

visados para um norte-coreano ansioso por adquirir tais produtos e conhecimento. A 

exposição a novas ideias, especialmente por parte os jovens da elite norte-coreana como era o 

caso de Jun-sang, contribuiu para o seu desencanto com o regime. Segundo seu testemunho, 

era possível notar uma “forma de comunicação silenciosa” entre os seus pares que 

demonstrava a sua descrença (DEMICK, 2013, p.258).  

Se a livre troca de ideias é impossível e a existência de agremiações como clubes de 

leituras são extremamente perigosos, estas não são as únicas formas de entrar em contato com 

ideias dissidentes e perspectivas que questionam o discurso oficial do regime. E questionar o 

discurso do regime é questionar o Partido e o próprio Líder. A dúvida, o questionamento, a 

pluralidade é um vírus letal para a unidade monolítica que mantém a ordem social norte-

coreana. Um relatório da Intermedia realizado em maio de 2012 por Nat Kretchun e Jane Kim 

mapeou modificações no ambiente midiático da Coreia do Norte a partir do fim dos anos 

1990. O relatório conclui que a entrada de mídias estrangeiras no país tem contribuído para 

uma transformação substancial no modo como as pessoas pensam e se relacionam com o 

regime e com o mundo exterior. 

Ainda que a oportunidade de acesso à mídia seja pequena em comparação aos padrões 

internacionais, isto significou uma grande mudança para o contexto norte-coreano, 

especialmente nas duas últimas décadas. Como resultado, mais norte-coreanos estão acessando 

realidades externas e desenvolvendo percepções positivas acerca do restante do mundo, 

enquanto, consequentemente, passam a criticar e desacreditar do seu governo. No entanto, o 

relatório também ressalta que, apesar de crescente, este acesso ainda se restringe à elite norte-

coreana, com melhores condições econômicas e posição social e política. Esse grupo seleto já 

possui dispositivos USB e equipamentos como computadores e celulares. O documento da 

Intermedia não considera uma virada contra o regime à curto prazo, mas aposta em uma 

potencial transformação à longo prazo através desta “abertura silenciosa” promovida pelo novo 

ambiente informacional e as pressões que estas transformações tem imprimido sobre o regime 

(KIM; KRETCHUN; 2012, p.3). 

O relatório da Intermedia também conta com testemunhos de norte-coreanos, em 

sua maioria jovem, cuja infância e adolescência foram marcadas pela vivência da espiral 

descendente dos anos 1990. Uma delas relata sua experiência nesses termos: 
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No início eu assistia as mídias estrangeiras por pura curiosidade. No entanto, 

com o passar do tempo, eu passei a acreditar nos conteúos. Foi uma 

experiência viciante. Uma vez que você começa a assistir, simplesmente não 

consegue mais parar. 

 
Mulher, 27 anos, de Yanggangdo, desertou em Janeiro de 2010. 
(KRETCHUN; KIM, 2012, p.3) 

 

Outra norte-coreana faz questão de destacar suas observações acerca da sociedade que 

deixou para trás e a importância das mídias estrangeiras para o fomento de novas formas de 

ver o mundo e o próprio país: 

[A Coreia do Norte] mudou muito. O nível de conscientização sobre tudo 

tem aumentado, desde aquilo que comemos até aquilo no que acreditamos e 

pensamos... Definitivamente é a mídia estrangeira que está causando essas 

mudanças. 

 
Mulher, 26 anos, de Pyongyang, desertou em Janeiro e 2010. 

(KRETCHUN; KIM, 2012, p.1) 

 
 

Os processos vividos pelo país dos anos 1990 até o momento histórico atual, e as 

transformações promovidas pelo novo ambiente informacional cujos mecanismos de ação 

fogem ao controle do Estado não passaram despercebidas. Por isso, o novo governo buscou 

responder à nova conjuntura. Nossa hipótese considera que o governo Kim Jon-Un tem se 

valido de algumas estratégias para rebater a invasão ocidental e recuperar a legitimidade do 

discurso e do regime. A diplomacia continua sendo de fundamental importância, e o novo Kim 

mostra ter herdado tanto a retórica bélica e nacionalista inflamada quanto as habilidades 

dialéticas e seus sucessores, especialmente e seu avô. Kim Jon-Un tem desenvolvido estas 

estratégias mantendo como alvo o desenvolvimento do socialismo juche, atento às demandas e 

desafios socio-históricos. 

Nesse sentido, seu governo tem investido pesadamente na produção artística e na 

expansão dos veículos de informação sobre o país para o mundo, o que tem positivado a visão 

de não poucos estrangeiros acerca do país e do governo. Nos últimos cinco anos, foi notável o 

surgimento e a expansão de sítios eletrônicos e canais em plataformas como o Youtube, 

dedicados a assuntos referentes à Coreia do Norte. O Explore DPRK caracteriza-se como “o 

canal oficial no Youtube da Iniciativa de Amizade Internacional Explore a RPDC”. Declara 

possuir autorização e aprovação das organizações norte-coreanas para “prover as melhores e 

as reais informações acerca da RPDC.”. 

O objetivo deste canal é servir como um contra-discurso à narrativa ocidental sobre o 

país, acusada de mostrar a Coreia do Norte como um “país hostil aos seus cidadãos e violador 
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dos Direitos Humanos” de modo desonesto. Para isso, o canal Explore DPRK busca “mostrar 

a verdade – a República Democrática Popular da Coreia é um lindo país com uma história e 

uma cultura grandiosas”. O canal disponibiliza desde transmissões oficiais de notícias da TV 

norte- coreana até clipes de música, vídeos de performances artísticas ou celebrações 

culturais, e também de cerimônias oficiais e notícias envolvendo Kim Jon-Un. Dentre as 

produções artísticas divulgadas pelo canal, a principal é a banda Moranbong. 

O canal Stimme Koreas é mais antigo e possui um número maior de visualizações. A 

performance da famosa canção “Meu país é o melhor”, executada pela Moranbong em estilo 

próprio e inovador para os padrões locais, possui quase um milhão e meio de visualizações. 

Outros vídeos de shows ou apresentações do grupo também estão dentre os mais assistidos e 

curtidos pelos internautas. Este canal disponibiliza vídeos com notícias e informações que 

chegam a surpreender. Um deles pretende mostrar a superioridade do treinamento do 

batalhão de elite do exército coreano através das artes marciais, e mostra um soldado 

suportando um golpe de machado no próprio punho, saindo supostamente ileso. 

 Muitos vídeos mostram multidões saindo “em apoio ao discurso do presidente Kim 

Jon-Un”, conforme a descrição dos administradores. Este foi um dos primeiros ciberespaços 

que encontramos a divulgar a banda Moranbong desde seu surgimento em 2012. No Brasil, o 

blog Solidariedade à Coreia Popular cumpre um papel similar, porém com divulgações em 

formato textual e a organização de encontros presenciais para discutir a Ideia Juche, construir 

narrativas positivas acerca do regime e fortalecer uma rede brasileira de apoio a este. Assim, a 

Coreia do Norte inseriu-se nos novos ambientes informacionais, disposta a disputar narrativas 

na comunidade internacional. 

No plano interno, o regime tem colocado em prática uma estratégia já conhecida, 

embora sob novas formas de operação e divulgação. A instrumentalização da Arte como 

ferramenta de educação ideológica e estética segundo a Ideia Juche, fomentando uma 

produção artística comprometida ideologicamente com a propaganda positiva do regime e a 

legitimação do discurso oficial. A banda Moranbong, criada no início do governo de Kim Jon-

Un em 2012, é o grupo mais popular do país atualmente. O grupo tornou-se conhecido 

internacionalmente por suas canções patrióticas, performances coloridas e extravagantes, 

figurinos inusitados e pela mistura impactante de elementos simbólicos que tocam a tradição 

erudita da música coreana, a rigidez de uma sociedade autoritária e militarizada e, de modo 

impressionante, a cultura pop. 
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DUETO DA ARTE E PODER: A MORANBONG HILL ORCHESTRA E O 

PROJETO CULTURAL CÍVICO NO ÂMBITO DO REGIME DITATORIAL 

NORTE- COREANO 

A Moranbong Hill Orchestra, ou simplesmente  banda Moranbong como é mais 

conhecida, é um grupo musical pop norte-coreano formado totalmente por mulheres. Criada 

em 2012 com a autorização e o fomento do Estado e de Kim Jon-Un, a Moranbong tem vivido 

uma trajetória muito bem sucedida, tendo se apresentado por todo o país e, recentemente, na 

China e na Coreia do Sul. As vocalistas da Moranbong utilizam figurinos considerados 

ousados para os padrões norte-coreanos, com saias acima dos joelhos, sapatos com saltos 

discretos e batons que destacam os lábios rosados. Já apareceram com vestidos de gala, como 

as divas do pop norte- coreano, mas geralmente se apresentam com figurinos que remetem a 

uniformes oficiais. 

A Morambong não é a primeira banda que produz uma música popular e de 

características eletroacústicas. O Grupo Musical Pochombo Eletronic Esemble, criado por Kim 

Jong-Il em 2007, é também um tipo de orquestra eletroacústica cujas canções foram 

consideradas revolucionárias esteticamente na sua época. O conteúdo é “revolucionário” 

conforme o descreve Kim Jong-Il em Arte Musical – aquele que educa os cidadãos 

ideologicamente, que instrui sobre as grandezas de seu país, sua história, seu Partido e seu 

Líder. Desde 2007, o grupo já lançou mais e 150 CDs e possui singles famosos como My 

Country is the best (“Meu país é o melhor”), também performado pela Moranbong. 

A tradição musical norte-coreana é atravessada por musicistas – em especial solistas – 

e orquestras de alta qualidade técnica. Esse gênero musical foi instrumentalizado com 

objetivos ideológicos e políticos desde as lutas antijaponesas. Segundo Kim Jong-Il em A Arte 

Musical, o Grande Líder Kim Il-Sung teria composto peças musicais inigualáveis para inspirar 

o povo no caminho da revolução e ensinar seus “filhos e filhas” a tornarem-se homens e 

mulheres independentes e ideologicamente fortes, resistindo às investidas imperialistas. 

Quando escreve seu tratado sobre a Música em 1991, com seu pai ainda em vida, ele destaca a 

função pedagógica dessa linguagem artística e a necessidade de fomentar uma produção 

nacional que tenha, ao mesmo tempo, um conteúdo enraizado na cultura tradicional do país e 

na Ideia Juche, uma linguagem popular, e uma estética e execução modernas e de alta 

qualidade. 

Na época, ele já lidava com a questão das influências ou da presença de elementos 

estrangeiros, e também com a discussão sobre que tipo de música ou gênero musical melhor 
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deveria representar a Coreia o Norte no mundo e servir para a formação pedagógica-ideológica 

da população. Esses temas emergem do contexto nacional e internacional correspondente ao 

desmantelamento da URSS e as consequências para a Coreia do Norte. Kim Jong-Il não 

parece ver grandes problemas nesses questionamentos, e trata de cada um deles oferecendo 

respostas a partir da lógica do juche e da conjuntura socio-histórica do país naquele período. 

Sobre os elementos estrangeiros, ele afirma: 

 

Dentro da música de um país existe, junto ao tradicional, formado e 

desenvolvido historicamente, o estrangeiro, introduzido no processo de 

intercâmbio da cultura musical. No entanto, este componente, influenciado 

pela exigência e pelo gosto estético da nação, vai assimilando 

paulatinamente seu viés nacional e diluindo-se em sua música com o passar 

do tempo. Portanto, quando se trata da música nacional, abarca em sentido 

amplo todo tipo de música que se desenvolva conforme os sentimentos e a 

sensibiliade estética do povo. (...) Devemos fomentar tanto a música 

nacional como a ocidental. Não porque depreciar ou abandonar agora a 

música e os instrumentos ocidentais que, desenvolvendo-se junto à música 

coreana, se aclimataram como nossos. O ponto crucial está em como os 

utilizamos (KIM, 1991, p.20 e 21). 

 
Vemos, portanto, a compreensão de Kim Jong-Il acerca dos sentidos dos elementos 

culturais. Os instrumentos e os gêneros musicais ocidentais, em si mesmos, não possuem um 

sentido intrínseco. Os sentidos são dados a partir da relação que se estabelece com eles. A 

Coreia do Norte não precisa abolir as influências ocidentais de sua produção  musical, mas sim 

subordiná-las à música coreana, ou seja, à Ideia Juche (KIM, 1991, p.21). 

A mescla entre elementos culturais ocidentais e nacionais é notória na Moranbong, que 

harmoniza uma orquestra com instrumentos clássicos e uma banda com características 

estruturais e instrumentais do pop. A orquestra é composta por trompetes, tímpanos, 

violoncelos, clarinetes, violinos e piano; é dividida entre os instrumentos de 

acompanhamento e os instrumentos de solo, os quais são o piano, os violinos e os violoncelos, 

que normalmente se posicionam próximos às vocalistas ou aos instrumentos de banda. Em 

seguida vem os instrumentos “modernos” e mais aproximados da cultura ocidental: guitarras, 

contrabaixos, teclados e bateria. Há também saxofones e violões, utilizados com menos 

frequência. Apesar de todos esses instrumentos serem associados ao ocidente, à história de 

muitos deles remete às trocas culturais entre diversos povos desde a Antiguidade. 

A invenção do violino, a título de exemplo, é atribuída ao italiano Gasparo de Saló. No 

entanto, é possível investigar as suas raízes a partir do erhu, um instrumento milenar chinês de 

duas cordas que deveria ser tocado com um arco preferencialmente feito de crina de cavalos. O 
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eurocentrismo o fez ser conhecido como “violino chinês”, no entanto, ele é provavelmente o 

antepassado mais antigo do instrumento italiano. Dessa forma, percebemos como as histórias 

das músicas de diversas culturas estão de tal forma entrelaçadas entre o nacional e o 

estrangeiro que não é possível estabelecer- lhes uma origem tão rígida. 

 

Figura 3: formação instrumental da banda Moranbong. Em destaque, a presença de instrumentos musicais 

diversos, associados à música erudita e popular. Atrás da banda, há membros de uma orquestra militar de 

pé em reverência à bandeira do PTC, que aparece na tela ao fundo. 

 

 
 

Fonte: The Times. Disponível em: https://www.thetimes.co.uk/article/row-over-moranbong-girl-band-

could- scupper-korea-s-olympic-reconciliation-wss68fh87. 

 

Compreendendo isso, Kim Jong-Il desloca a ênfase do seu argumento não para uma 

noção essencialista da música coreana, mas sim para uma noção sócio-histórica e simbólica. É 

interessante perceber esta característica, pois ela se alia a uma forma de analisar a sociedade 

influenciada pelo materialismo histórico e dialético. Ao mesmo tempo, a forte nota confuciana 

dialoga com essa influência no discurso de Kim Jong-Il, à medida que este defende o 

desenvolvimento de uma música nacional pedagógica que servisse à instrução ideológica e à 

elevação da moral dos cidadãos. Como afirmava o célebre filósofo chinês: “Que o caráter do 

homem seja formado pela poesia, fortalecido pelas leis da boa conduta, e aperfeiçoado pela 

música”
51

. 

                                                      

51
 100

A nota confuciana é notória em várias outras passagens de Arte Músical e possui uma importância 

fundamental no entendimento da compreensão que Kim Jong-Il possui acerca da música e suas funções 

http://www.thetimes.co.uk/article/row-over-moranbong-girl-band-could-
http://www.thetimes.co.uk/article/row-over-moranbong-girl-band-could-
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Outra questão abordada por Kim Jong-Il refere-se ao gênero musical mais apropriado à 

música socialista norte-coreana. Acerca disto, o Querido Líder considera: 

 

Necessitamos tanto da música moderna ao estilo daquela que promove o 

Conjunto de Música Eletroacústica Pochombo, como da clássica, na 
forma como a executa o Conjunto Artístico Mansudae.(KIM, 1991, p.28). 

 
 

Por “música moderna”, o ex-presidente parece compreender uma música que esteja 

alinhada à estética contemporânea. Fazendo jus à sua fama de “presidente playboy” por seu 

estilo considerado modernizador e ousado para os padrões norte-coreanos, o Querido Líder 

critica o restauracionismo afirmando que nem a valorização dos instrumentos ou as canções 

tradicionais coreanas, nem a preocupação com o fomento da música nacional deveriam servir 

de pretexto para uma postura conservadora no que diz respeito à evolução da produção 

musical. Ele afirma que: 

O respeito ao patrimônio cultural da nação não deve ser tratado como um 

critério niilista nem restauracionista. Opor-se ao restauracionismo é uma das 

orientações principais mantidas pelo nosso Partido para a formação de uma 

cultura nacional socialista. (...) Ainda tratando-se das canções populares 

criadas pelo povo, pode ser que contenham elementos antiquados que não 

são condizentes com a época. Devemos distinguir claramente, no patrimônio 

nacional musical, o progressista e popular do antigo e reacionário,  descartar 

este e tomar aquele, para adaptá-lo ao desenvolvimento segundo as 

exigências de classe ao gosto estético da época. Fomentar a música nacional 

de acordo  com o gosto estético moderno é uma exigência de nossos tempos. 

Devemos fazê-la progredir conforme as ideias, sentimentos e a sensibilidade 

estética do povo que faz a revolução (KIM, 1991, p.23). 

 
Aqui, a nota historicista do juche novamente desponta. A música que pode representar 

a Coreia do Norte socialista é aquela que está alinhada com o contexto socio-histórico e as 

demandas do país. Logo, o surgimento da Moranbong neste momento e lugar histórico 

corresponde à essas demandas, à saber, os desafios do regime para recompor sua legitimidade, 

fortalecer a sua ideologia orientadora e os aparelhos de doutrinação e controle estatais, e, por 

fim, reconstruir e representar uma identidade nacional norte-coreana tanto internamente quanto 

para a comunidade internacional. 

Sendo assim, não há contradição intrínseca nem prejuízo ideológico na presença de 

elementos ou influências ocidentais na música produzida e executada pelas bandas e 

orquestras norte-coreanas, pois mais vale o conteúdo da música e o sentido que ela está dotada 

                                                                                                                                                                      
políticas, culturais e sociais. Porém não conseguiremos dar conta da complexidade e riqueza deste aspecto 

nesse texto, sob o risco e tangenciar nosso objeto. 
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do que os instrumentos que serão utilizados ou o gênero escolhido. Kim Jong-Il posiciona a 

Arte subalterna à ideologia, ou melhor, como serva desta. 

Para ele a única arte saudável e significativa – e acrescentamos: possível – para o 

homem é aquela que tem algo a o ensinar e que insufla nele os valores do cidadão modelo: 

devoção ao Líder, lealdade ao Partido, espírito sacrifical patriótico, trabalhismo, civismo, 

nacionalismo, confiança na via socialista à maneira norte-coreana e obediência às leis de modo 

inquestionável, pois o Partido representa fielmente a vontade e os anseios de emancipação 

popular. 

Portanto, a arte oficial produzida pela RPDC está declaradamente comprometida e 

engajada com os interesses do poder representado pelo Estado, cuja hegemonia é expressa 

através do exclusivismo da produção musical e do controle a quaisquer formas de 

manifestação artística independente ou dissidente. Até mesmo as marcas regionais devem ser 

padronizadas para um estilo de música que soe mais agradável esteticamente. A estética 

popular, tratada por Kim Jong-Il como algo espontâneo, dado e já presente na cultura que 

precisa apenas ser tomado e desenvolvido, é, na verdade uma fabricação. 

Segundo as orientações contidas em Arte Musical, as melodias e canções próprias do 

noroeste do país e da costa oriental devem ocupar lugar de preponderância, pois tem 

“melodias suaves, belas e fluidas, e por transbordar sentimentos estéticos nacionais, são fáceis 

e entender e interpretar”. A tradição musical das regiões sulistas não deveria ser depreciada, no 

entanto, precisaria ser recriada e readaptada “conforme o gosto estético e os sentimentos 

estéticos atuais do povo”. Kim Jong-Il orientava, então, a suavização das melodias difíceis ou 

mordentes e a eliminação das vozes estridentes na execução. A estética nacional deveria soar 

de forma “clara, sem asperezas e agradavelmente” (KIM, 1991, p.23). 

Os grupos musicais que surgiram nos anos 1990, quer executassem canções mais 

próximas do estilo eletroacústico, quer mantivessem a tradição de música erudita e 

orquestrada, seguiam os critérios do Querido Líder. Todas as canções criadas precisam passar 

pela aprovação do Partido, bem como as adaptações e canções tradicionais. A mais famosa, já 

mencionada, é My country is the best (Meu país é o melhor), tradicionalmente interpretada 

pelo Pochombo. A roupagem atualizada da Moranbong é, tecnicamente, de uma superioridade 

notória.  

A banda executa uma versão instrumental, harmonizando as instrumentalidades e 

técnicas da música de orquestra e da música pop para transformar a melodia repetitiva e 

uníssona da canção em uma peça complexa com várias polifonias sobrepostas. A versão, 

ainda, dá lugar a solos de diversos instrumentos, inserindo uma dinâmica característica da pop 
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music no meio da execução dos instrumentos de orquestra, o que gera uma “quebra”, uma 

ruptura sonora que enriquece a monotonia da canção original conservando, ao mesmo tempo, a 

sua melodia original. A performance, gravada e disponibilizada no Youtube
52 pelo canal 

Stimme Koreas em 2015, oferece aos espectadores um show de luzes e sons, efeitos de palco 

como fogos de artifícios e luzes de neon que acompanham a cadência e movimento da 

execução musical. 

A banda explora dissonâncias harmônicas e cânones entre instrumentos eletroacústicos 

e clássicos. Também há solos fervorosos a começar pelo primeiro violino, violoncelo, 

saxofone e piano, transitando depois para a estridência da guitarra e, por fim, as quebras 

rítmicas do contrabaixo e da bateria acústica. O retorno triunfante à melodia principal reúne 

todos os instrumentos e prepara uma crescente que arranca ovações dos espectadores na 

finalização da peça. A melodia monótona e de estrutura tradicional estrofe/solo – refrão/coro 

da canção tradicional executada nos anos 1990 reaparece, em 2015, enriquecida e elevada a 

um patamar técnico muito superior. 

Além disso, a Moranbong reedita o discurso da canção retirando a sua letra para dar 

espaço e ênfase à instrumentalidade do grupo, sem, no entanto, abandonar ou perder o sentido 

profundamente ideológico e nacionalista de My country is the best, visto que o conteúdo já 

conhecido é apresentado em vestes triunfantes, com um andamento de marcha unido à 

extravagância dos elementos da cultura da pop music que reafirmam a superioridade do país, 

das suas belezas naturais, do seu povo trabalhador e unido, do seu Partido e do seu Líder, tal 

qual a letra e o clipe originais. A evolução e o desenvolvimento da música nacional, tal como 

sonhada e escrita por Kim Jong-Il, chega ao seu ápice histórico com seu filho e o grupo 

musical norte- coreano mais famoso da história do país. 

Neste único exemplo percebemos alguns pontos bastante relevantes. Primeiramente, 

que a música contém e é um discurso formado por componentes diversos que vão desde o 

âmbito técnico musical, as escolhas estéticas e as letras das canções, da performance das 

instrumentistas às coreografias disciplinadas e quase militarizadas das vocalistas. O 

militarismo, inclusive, é um elemento onipresente, identificando a solidificação da doutrina 

Songun. O Juche virou pop.  

Segundamente, e como uma consequência de nossa primeira observação, compreende-

se que, por conter um discurso de natureza polifônica e polissêmica, a canção não pode ser 

                                                      
52

 O clipe original desta canção pode ser encontrado através do seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=l-kuOwUAHIQ. Já a roupagem da Moranbong está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=fL7-7shibkw. 

http://www.youtube.com/watch?v=l-kuOwUAHIQ
http://www.youtube.com/watch?v=fL7-7shibkw
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analisada de modo fragmentado ou superficial, qual seja como costumava ser até pelo menos a 

década de 1980. A letra não é mais o único elemento a ser analisado, tampouco é o principal 

em vários casos. Outros elementos e estruturas passaram a ser valorizadas e privilegiadas na 

análise musical e musicológica. 

Luiz Tatit (1994) propõe em sua Semiótica da Canção um modelo de análise partindo 

do encontro entre letra e melodia, compreendendo a presença de gestos entoativos utilizados 

na fala cotidiana e preservados dentro da melodia e que orientam o desenvolvimento desta. 

Para o autor, é impossível chegar a uma análise da música popular ignorando as relações 

intrínsecas entre uma e outra. É preciso tomá-las como partes do mesmo todo, numa rede de 

significados mais complexa o que o que está exposto na poesia literária. 

A grande contribuição da análise semiótica da canção está em não mais separar a letra 

dos elementos sonoros da canção e permitir, a cada analista, uma autonomia para expandir 

suas análises por várias direções, alguns enfatizando mais a presença dessa “voz que fala na 

voz que canta”, outros aprofundando-se na elaboração musical e nos arranjos. Apesar de estar 

demarcada nacionalmente, a obra de Tatit e seu modelo são úteis à análise das canções 

selecionadas nesta pesquisa, pois não compreendemos possibilidade de separação entre os 

elementos melódicos e literários da canção. A Semiótica também se mostra um campo aberto 

a novas contribuições e a expansões de seus horizontes, uma vez que não se propõe um 

modelo único e fechado. Desse modo, nos valeremos das contribuições de Tatit sem, no 

entanto, enrijecer nossa análise tomando-o como única referência. Nessa discussão, também 

foram contribuições importantes os estudos de Ikeda e Wisnisk, no que se refere à visões mais 

abrangentes da musicologia e suas relações com a análise histórica. 

Por fim, para chegar à compreensão da instrumentalização da música nas canções da 

Moranbong, analisaremos algumas peças selecionadas, identificando nelas as funções da arte 

em relação às demandas do regime, dentre elas: a reafirmação da ideologia juche; a 

legitimação do governo e dos aparelhos do Estado; a colaboração com a educação ideológica 

da população; a afirmação de uma identidade nacional segundo o kimilsungianismo-

kimjongilismo. 
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“TESOUROS NACIONAIS”: AS CANÇÕES DO K-POP PATRIÓTICO DA 

MORANBONG COMO INSTRUMENTOS IDEOLÓGICOS DE LEGITIMIDADE 

 
As canções da Moranbong Hill Orchestra seguem uma linha ideológica clara, 

comprometidas com a ideologia estatal. Alguns elementos característicos destacam a banda e a 

sua função pedagógico-ideológica. 

O militarismo, como já dito, é um elemento onipresente nas performances e nas 

canções da banda. Não apenas as letras das canções estão permeadas de uma retórica bélica, 

mas também os motivos de várias delas se referem à história de lutas pela independência, aos 

feitos militares do general Kim Il-Sung pela libertação do país, às conquistas militares do 

projeto espacial ou nuclear. Em algumas apresentações, a tela transmite ao fundo imagens do 

presidente Kim Jon-Un em acampamentos ou testes militares, que os espectadores respondem 

em ovação. Ademais, as componentes da banda frequentemente aparecem em uniformes
53

. 

Por fim, as coreografias das vocalistas são surpreendentemente disciplinadas, com 

movimentos contidos e mecânicos, denotando a disciplina militar inscrita nos corpos. 

A banda é composta apenas por mulheres, algumas já conhecidas personalidades 

norte- coreanas, como as vocalistas Kim Yu-kyong e Ryu Ji-na. Além das duas cantoras já 

reconhecidas como celebridades nacionais, também integram os vocais: Kim Seol-mi, Pak 

My-kyeong, Jung Su-hyang, Pak Seon-hyang, Ra Yu-mi, Ri Su-kyong e Ri Myeong-hui. 

Nos instrumentos, somam-se onze membros, com destaque para Seon-u Hyang-hui, 

primeiro violino e líder de banda, e a guitarrista Kang Ryeong-hui.  Diferente das bandas 

sul-coreanas majoritariamente masculinas, aqui há musicistas femininas que tocam seus 

próprios instrumentos. A educação musical coreana valoriza principalmente a qualidade 

técnica e a precisão, portanto, todas as componentes foram selecionadas levando em conta 

prioritariamente as suas habilidades técnicas, e não necessariamente artísticas ou estéticas. 

As mulheres da Moranbong passaram por algumas imposições estéticas para que 

chegassem ao visual atual: cortes de cabelos curtos, mais ou menos semelhantes, figurinos 

idênticos do tipo militar, maquiagens bastante leves e tipo físico muito similar. Segundo 

Korhonen Pekka (2014), escritor da Sino NK, estas modificações apontam para uma 

redução cada vez maior da individualidade das musicistas. Nesse sentido, não apenas há 
                                                      
53

 A única exceção consistiu na apresentação de estreia do grupo cujo título foi Western culture features. Neste 

concerto, Moranbong apresentou uma série de clássicos ocidentais, contando com My Way de Frank Sinatra e 

trechos de Fantasy, da Disney. No entanto, essa apresentação foi única e, a partir da segunda aparição, a banda 

ganhou um visual completamente novo. A aura ocidental se restringiu aos elementos mais sutis e as canções 

executadas a partir daí não possuíam nenhum tipo de associação ao Ocidente. Alguns analistas acreditam que 

este fato representa um sinal de que a Coreia do Norte estava passando por um período de oscilação das tensões 

políticas e, a partir de 2013, o governo tratou de retomar o controle e escancarou o viés ideológico da banda. 
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um componente ideológico que aponta para o repúdio do individualismo pelo juche, mas 

também o patriarcalismo intenso da sociedade norte-coreana. 

 
Figura 4: Vocalistas da Moranbong Hill Orchestra em apresentação no ano de 2015. Em destaque, o 

figurino e a coreografia militarizados. 

 

 

Fonte: Time Magazine. Disponível em: http://time.com/5103724/north-korea-moranbong-band-winter- 

olympics/. 

 
 

Apesar isso, a criação e ascensão de um grupo exclusivamente feminino, pela 

primeira vez na história da Coreia, é sinal de algum tipo de preocupação com o lugar da 

mulher. Talvez haja relação com a crescente relevância das mulheres da dinastia Kim. A 

primeira elas é a esposa de Kim Jon-Un, Ri Sol-Ju. Ela já foi cantora e líder de torcida, 

segundo disse Sierra Madden, colaboradora da North Korea Leadership Watch, à BBC 

News. Além isso, teria viajado pelo Japão e Coreia do Sul e acredita-se que sua posição de 

primeira-dama tem lhe permitido a influência política para trazer temas importantes 

referentes às mulheres e às crianças
54

. 

Alguns analistas do regime da RPDC acreditam que o fato de a banda ser 

exclusivamente feminina é parte da estratégia política da era Kim Jong-Un para cooptar os 

estratos sociais pertencentes à elite, à classe média e à juventude, incluindo as mulheres 

(CATHCART et. al., 2014).  Em concordância com esses autores, ressaltamos também o 

fato de que, recentemente (2017), a irmã de Kim Jon-Un foi eleita e recebida como 

membro do Partido, o que consiste um fato sem precedentes na história do país. No 

                                                      
54

 Um artigo de destaque sobre a atuação da primeira dama é: Quem é Ri Sol-Ju, a misteriosa mulher que se 

transformou na primeira-dama da Coreia do Norte. BBC News Brasil, outubro de 2017. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41814520. Acesso em 17 de fevereiro de 2019. 

 

http://time.com/5103724/north-korea-moranbong-band-winter-
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-41814520
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entanto, destacamos que a presença dessas mulheres nas questões que envolvem a política e 

a cultura no âmbito do regime autoritário norte-coreano não aponta, até onde podemos ver, 

para uma mudança substancial na estrutura patriarcal desta sociedade, tampouco identifica 

alguma virada de cunho democrático. Mas denota a presença e participação feminina nos 

negócios de estado como colaboradoras – e não combatentes – na construção da era Kim 

Jon-Un. 

A Arte, apropriada pelos aparelhos de controle do estado, serve a um propósito 

necessário a todo governo autoritário e, em especial, em tempos de dúvidas sobre sua 

legitimidade: a fabricação do consenso. A função pedagógica ideológica da Moranbong 

passa por esse processo de fabricação, reforçando ideais já conhecidos pela população e 

massivamente propagados através das transmissões de rádios e TVs ao grande público, 

enquanto os estratos sociais privilegiados podem assistir as performances ao vivo e a cores. 

Este grupo musical pode ser considerado o ápice dos anseios artísticos de Kim 

Jong-Il expressos em Arte Musical, pois concentra todos os critérios prescritos pelo 

Querido Líder para a construção de uma música “autenticamente nacional”. Letras 

acessíveis e de fácil compreensão; canções sem estridências, sejam vocais ou instrumentais; 

conteúdo totalmente alinhado à Ideia Juche e as práticas e doutrinas a ela associadas, 

principalmente a linha Songun; música que harmoniza com qualidade as influências 

ocidentais e as tradições musicais coreanas; repertório que inclui canções populares já 

conhecidas, repaginadas com uma execução moderna e triunfante; culto à personalidade do 

Líder e temáticas completamente voltadas ao nacional, à lealdade ao Partido, à 

superioridade do socialismo coreano, ao estímulo para que os cidadãos estudem sua 

ideologia e cultivem os bons valores de um povo independente. 

A canção Com orgulho é uma das favoritas do público tanto nacional quanto 

internacional, dado o número de visualizações da performance no Youtube. O traje militar 

de cor branca, as insígnias das patentes de oficiais e os passos de danças totalmente 

coordenados são iluminados pelos lasers e as cascatas de luz atrás da banda, compondo a 

visão de uma banda sinfônica militar pop. A melodia é fluida e alegre. A letra e a execução 

escancaram um tom de triunfalismo: 

Passos corajosos, caminhamos à frente, com orgulho / Chamando e 

cantando alto, com orgulho / Nós somos únicos nesse mundo / Em nosso 

país  socialista / Vamos deixar os outros para trás, com orgulho / Todos 

unidos como uma única árvore plantada com orgulho (...) Uma única 

mente, um único espírito, caminhamos com orgulho / Uma única mente, 

uma única vontade, com orgulho / Nós somos únicos nesse mundo em 

nosso país socialista / Vamos brilhar acima de todos com orgulho / Nosso 



114 
 

Marechal nos guia / Em nosso país socialista (MORANBONG HILL 

ORCHESTRA, 2017). 

 

O discurso ultranacionalista ecoa o moto “nada temos a invejar no mundo”. Os 

norte- coreanos são únicos e afortunados por terem o Líder como guia e o Partido para 

direcionar a sua sociedade ao melhor país de todos. A letra parece ressoar a voz de Kim 

Jong-Il ao afirmar em seus textos a superioridade do modelo socialista norte-coreano e a 

admiração que este desfrutava dos doutros países. 

O epicentro do juche também é relembrado no trecho “Uma única mente, um único 

espírito, caminhamos com orgulho / Uma única mente, uma única vontade, com orgulho”. 

A união monolítica tão enfatizada por Kim Jong-Il como o cerne da sociedade e condição 

fundamental para a manutenção e o desenvolvimento do socialismo norte-coreano. Este 

tema é um dos mais encontrados nas canções, pois aponta para o principal motivo das 

músicas norte-coreanas: o próprio Líder. A canção Uma Grande Família enfoca este 

discurso com mais assertividade ainda: 

 

Um paraíso florido tão cheio de alegria / O nosso povo é uma Família, tão 

cheio de orgulho / La, la está canção vamos cantar em alta voz / Nossa 

terra da felicidade – Uma grande família / Todos enlaçados como um só / 

O nosso Marechal nós seguimos e apoiamos (...) Em ventos turbulentos, 

mesmo em tempestades furiosas / Nossa grande família permanecerá 

firme / La, la está canção vamos cantar em alta voz / Nossa terra da 

felicidade – Uma grande família (MORANBONG HILL ORCHESTRA, 

2017). 

 

 

Nesta peça, a influência milenar do confucionismo é identificada mais uma vez na 

perspectiva patriarcal e paternalista da relação do Estado com os cidadãos. Todos os norte- 

coreanos são uma grande família, vivendo em um paraíso na terra do qual se orgulham. São 

agraciados por terem a liderança do Marechal. Em resposta a todo esse contexto de 

satisfação, nada mais tem a fazer a não ser “seguir e apoiar” o Líder. A letra pode parecer 

surreal, visto que há menos de 25 anos o país vivia a grave crise de fome que dizimou 

milhares de habitantes. À época, as pessoas perceberam que a provisão do Líder não iria 

salvá-las da morte e buscaram sobreviver por seus próprios meios. 

Aqui, o discurso é inverso. O Marechal Kim Jon-Un cuidará da felicidade do povo. 

Aos jovens instruídos e privilegiados com mais acesso ao mundo exterior, esta canção pode 

ser no mínimo risível. No entanto, para a maior parte da população cujo acesso à 

informação ainda é controlado pelo Estado, a recuperação econômica dos últimos anos 

combina bem com a aura de “abertura” envolvendo a banda e as suas canções dançantes, 
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promovendo uma sensação de otimismo e confiança. A canção, afinal, insta a população a 

permanecer firme em tempos turbulentos, tais quais aqueles já vividos nos anos 1990. 

Diferente de Com Orgulho, esta canção é permeada de triunfalismo. A temática 

familiar da letra é harmonizada a uma melodia doce e quase aconchegante, em especial na 

introdução da canção, executada em um cânone a três vozes, logo antes da bateria de Han 

Sun-Jong introduzir uma cadência de pop rock mesclada ao fusion. A melodia vocal fluida 

e quase infantil no refrão contrasta com uma execução instrumental enérgica e rápida. A 

Moranbong demonstra destreza técnica ao inserir uma modulação com solos de piano e 

violinos superpostos, enquanto a guitarra e os teclados guiam um crescente com seus 

sintetizadores para, ao final, tornar-se triunfante e interagir com a plateia através de palmas 

ritmadas. 

Dotada de uma execução muito distinta, a canção Mão do Destino nos parece ser a 

mais enfática quanto à relação de devoção e lealdade esperada da população. A música é 

executada em solo, contando com a interpretação tecnicamente impecável e artisticamente 

emocionante da soprano Ryu Jin-A. A violinista Seon-u Hyang-hui também participa desta 

performance com um solo agudo e fluido, com notas brilhantes tocadas de modo suave e 

romântico. A canção lembra muito, na verdade, as melodias românticas coreanas. A 

expressão de Ryu Jin-A é de entrega, ora envolta em uma aura de devoção apaixonada, ora 

tomada por uma fervorosa alegria. A sua interpretação toca os ouvintes, cuja emoção é 

registrada de forma quase despretensiosa pelas câmeras que filmam os espectadores por 

trás do foco da cantora. 

Eu não posso seguir o longo caminho da vida sozinha / Há uma mão que 

eu seguro e sigo / A mão que ameniza a longa estrada e dá asas aos meus 

pés / De mãos dadas com o Partido Mãe, irei até o fim da minha vida / Oh, 

a mão do destino / Me guia passo a passo, para que eu não tropece / Não 

me deixa sequer por um momento / Se eu soltar esta mão, serei  como um 

barco a vagar em águas turbulentas / De mãos dadas com o Partido Mãe, 

irei até o fim da minha vida / Oh, a mão do destino. (MORANBONG 

HILL ORCHESTRA, 2015). 

 

 

O telão ao centro do palco mostra imagens da moderna Pyongyang e seus arranha-

céus à beira do mar, crianças e soldados uniformizados e sorridentes, balançando balões e 

bandeiras em saudações. Mais uma modulação serve como preparação no arranjo para  a 

última estrofe. Ao fundo, o monumento símbolo do Partido desponta na tela, subindo 

triunfante ao som das cordas e da voz da cantora: 

 
(...) Segurando essa mão como a linha do meu destino / Eu irei até o monte 
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da esperança / Na estrada, eu te sigo / O sol brilhará intensamente / De 

mãos dadas com o Partido Mãe, irei até o fim da minha vida / Oh, a mão 

do destino. (MORANBONG HILL ORCHESTRA, 2015). 

 
 

Se em Uri Abogi o Líder é cantado como pai da nação, Mão do Destino exalta a 

figura que simboliza a mãe da Coreia do Norte. O Partido-Mãe é o segundo fundamento no 

tripé da união monolítica que sustenta a sociedade “kimilsungiana”. Em seus textos, Kim 

Jong-Il defendeu a legitimidade do Partido enquanto representante dos anseios e da vontade 

da população. Aqui, esta figura é posicionada de modo romântico como uma mão maternal 

onipresente. A melodia fluida e aguda, com um acompanhamento baseado na orquestra de 

cordas, adiciona uma sonoridade doce à canção que, em termos semânticos, fortalece a 

associação com a figura da maternidade. 

Ao mesmo tempo, a devoção filial apaixonada expressa na interpretação da 

vocalista leva os ouvintes a não duvidarem da verdade com relação ao que está sendo 

cantado. A afetividade é explorada tal qual recomendado por Kim Jong-Il, valendo-se da 

potencialidade da música para interagir com o espírito e os sentimentos de quem ouve. 

Mediante o afeto, a experiência com a música reforça os sentimentos positivos pelo 

governo, graças a uma doutrinação enraizada desde a primeira infância. 

 
Figura 5: Ryu Jin-A em performance de Mão do Destino, em 2015. 

 

 

Fonte: Morandisco. Disponível em: https://morandisco.wordpress.com/2015-10-11b/. 

 
 

O discurso reforça os valores da lealdade inquestionável e da dependência com 

relação ao Estado. Diferente da tradição socialista marxista e mesmo da stalinista-leninista, 

o pensamento “kimilsungiano” não só considera a presença do estado como fundamental 
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para a vitória do comunismo no mundo, mas também necessária para impedir uma 

retomada capitalista ou imperialista no mundo. (CHEONG, 2000, p.140 e 141). 

Aqui, o Partido, representante maior do Estado, é descrito como um guia que se faz 

presente ao lado dos seus filhos e filhas nos momentos difíceis – uma possível referência à 

Árdua Marcha – e que os leva até o “monte da esperança”. Uma referência clara ao Monte 

Paektu, uma montanha vulcânica mitológica localizada no extremo norte do país, na 

fronteira com China. Não por coincidência, é considerado o local de fundação do reino 

milenar Koguryo, do qual a Coreia do Norte reclama seu legado histórico. É, também, o 

local mitológico do nascimento de Kim Jong-Il, envolvendo o Querido Líder em uma 

narrativa sagrada. A “esperança” que repousa no monte, portanto, coincide com a própria 

lembrança do Líder, e sua presença e orientação. Como disse a professora Mi-ran em seu 

testemunho, a figura quase divinal do Líder nunca sai das mentes os norte-coreanos. 

O fato de a canção atribuir ao Partido o poder sobre o destino das pessoas 

demonstra o nível e dependência que é estimulado pela doutrinação ideológica na Coreia 

do Norte. A individualidade é completamente apagada, apesar de a canção ser escrita e 

executada na primeira pessoa. No lugar do indivíduo, desponta a coletividade sob a 

categoria “povo”, o terceiro ente no tripé da unidade monolítica. O destino individual é 

muito menos importante do que o destino da nação. E, para que a nação avance, é 

necessário que o povo colabore com o desenvolvimento do socialismo ocupando o seu 

lugar neste tripé e cumprindo o que é esperado de cidadãos comprometidos com o bem 

nacional. 

Essa é uma estratégia discursiva comum à retórica autoritária, a qual a ideologia 

juche eleva a um patamar de devoção cultual e quase religiosa. Ironicamente, a linguagem 

lembra uma salmodia cristã. Como uma divindade, o Partido é onipresente, sustenta nas 

dificuldades, guia por um caminho correto e impede o seguidor de “tropeçar” ou se 

“perder” deste bom caminho. 

Com um discurso semelhante ao de Mão do Destino e um componente de devoção 

cultual – ou salmódico, por assim dizer – mais assertivo ainda, a canção Glória ao 

Partido dos Trabalhadores é literalmente dedicada a exaltar os feitos do Partido, defender 

sua legitimidade e autoridade e glorificar, como diz o título, a sua atuação na história do 

país. Apresentada no aniversário de 70 anos do Partido em 2015, a letra da canção diz: 

Glória ao Partido / Graças, ao Partido / Que fortaleceu a Coreia por 

centenas de vezes / Glória ao nosso digno Partido! / Com respeito, nós 

honramos e entregamos nosso destino à bandeira vermelha de nosso 

Partido / Em sua memória, gravamos em nós as marcas que protegeram 
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tantos milhões (..) São tantos filhos e filhas / Tantos quanto as estrelas / 

Por toda esta terra há monumentos erguidos em sua honra / Glória ao 

Partido / Graças, ao Partido / Que formou sua unidade como uma rocha / 

Glória ao nosso benevolente Partido! / Obedeceremos com um só 

coração / De mãos dadas com nossa nação / Iremos iluminar o mundo 

com sua bandeira / Rugindo os feitos de Paektu / Glória ao Partido / 

Graças, ao Partido / Que fortaleceu a Coreia por centenas de vezes / 

Glória ao nosso grande Partido! (MORANBONG HILL ORCHESTRA, 

2018).  

 
 

Enquanto as vocalistas da Moranbong entoam a canção em uma das poucas 

performances com divisão de vozes durante toda a execução, a tela transmite imagens de 

vários grupos de norte-coreanos. Marinheiros, estudantes, transeuntes, todos sorridentes e 

festivos. A bandeira vermelha e, depois. o monumento do Partido, tomam o foco do 

espetáculo, mais destacado ainda pelas cores vermelhas das luzes de palco. 

 

Figura 6: Performance da banda Moranbong em homenagem ao aniversário de 70 anos do Partido dos 

Trabalhadores da Coreia. À direita, está a bandeira do PTC. À esquerda, o símbolo do Exército. 

Visualmente, há a associação do Partido à doutrina Songun. Em destaque, as vocalistas se encontram em 

posição de continência. 

 
 

 
 

Fonte: Concil of Foreign Relations. Disponível em: https://www.cfr.org/blog/north-koreas-band-came-

home- and-inter-korean-talks-broke-down-what-next. 

 

A melodia permanece suave e solene, e novamente assiste-se a uma marcha militar. 

Os movimentos coreografados das vocalistas são, também, reverentes e doces. As mãos 

sempre em posição de entrega, contemplação e devoção. Os gestos são mais robóticos e 

http://www.cfr.org/blog/north-koreas-band-came-home-
http://www.cfr.org/blog/north-koreas-band-came-home-
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militarizados que nas canções anteriores, conforme a ocasião e a plateia requerem. Aqui, a 

ênfase é histórica e, ao mesmo tempo, a retórica familiar permanece. A harmonização das 

vozes em terças consonantes promove uma lembrança hinódica à estrutura estrofe-coro da 

canção. 

A hinodia nacionalista é exaltada como o gênero mais apropriado para imprimir e 

fortalecer sentimentos cívicos e patrióticos. Os estilos de hinodia seguem uma estrutura e 

recursos discursivos parecidos, como o simbolismo filial. Aqui, no entanto, o ente dotado de 

uma maternidade sagrada é o Partido em lugar da nação, como se aquele personificasse 

este. E, no discurso da ideologia juche, de fato é esta relação que ocorre. 

Uma linguagem parecida está em Meu Coração. A canção é, no entanto, muito 

singular em meio às demais que selecionamos até aqui. A sua linha melódica é dançante, 

dotada de características um tanto folclóricas nas quais é possível identificar efeitos 

sonoros diferenciados. A canção é alegre, com uma cadência bem marcada de stacattos 

leves, gerando uma sonoridade agradável quase festiva. É solada também por Ryu Jin-A e 

conta com os backing vocals das demais vocalistas adicionando maior riqueza vocal à 

melodia repetitiva. A música é dinamizada por contra tempos da bateria e escalas 

superpostas pelo piano e violinos, além da harmonia vocal movendo-se do uníssono para a 

polifonia em três vozes. 

A temática desta vez é a “Pátria Mãe”, claramente reconhecida pela categoria da 

nação. O amor patriótico é o principal valor cívico estimulado por esta canção. 

Uniformizadas, as vocalistas não dançam nesta apresentação. Apenas a solista interpreta, 

com movimentos contidos e rosto sempre sorridente, a canção cuja poesia brinca com 

metáforas relacionando as belezas naturais do país com a grandeza e beleza da devoção 

filial à nação.  

Como o céu, como o céu de estrelas brilhantes / Não derramou ela luz no 

caminho da minha vida? / E meu coração, meu coração, cheio de amor 

por meu país / Não espalhou esta luz brilhante e resplandecente? / Nascida 

e criada pela Pátria Mãe tão amorosa / Minha vida depende de minha 

nação / Eu devotarei meu fervoroso amor / À minha preciosa Mãe Pátria / 

Como as estrelas brilhantes / Para sempre brilharão no céu / Como um rio, 

como um rio corrente / Não endireitaria as nossas curvas acentuadas /E o 

meu coração, meu coração, cheio de amor por meu país / Não bateria forte 

imediatamente? / O berço que faz sonhos de felicidade se tornarem 

realidade / Não há lar sem a Mãe Pátria / Eu devotarei meu sangue e suor / 

À prosperidade de minha Mãe Pátria / Como um rio que incansavelmente 

corre / Endireitando nossas curvas acentuadas / Sob a terra, sob a terra, 

enterrada em nosso solo / Como uma joia eterna, ainda brilhará / Por toda 

a minha vida, toda a minha vida / Guardarei meus sentimentos patrióticos / 

Consagrados como um tesouro / Minha vida brilhará dentro de seus 
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braços / Eu não teria futuro sem a minha Mãe Pátria / Devotarei tudo que 

eu tenho / À minha digna Pátria Mãe / Por toda a minha vida e para sempre 

/ Fielmente, eu a entregarei tudo (MORANBONG HILL ORCHESTRA, 

2015). 

 

A entrega patriótica do cidadão é a temática desta canção, que parece embalar uma 

marcha alegre. Estão implícitos valores como o trabalho – “devotarei meu sangue e suor à 

prosperidade de minha Mãe Pátria” – e a lealdade sacrificial – “devotarei tudo que tenho”, 

“fielmente, eu a entregarei tudo”. A retórica filial retorna associada mais claramente ao 

nacionalismo e ao patriotismo. A individualidade novamente é sobrepujada por um ente 

maior e coletivo, onde repousa o futuro do cidadão norte-coreano. O povo é evocado como 

aquele que colabora para a prosperidade da pátria, e esta como aquela que cuida e ensina 

“como um rio que endireita nossas curvas acentuadas”, numa metáfora poética referente às 

montanhas sinuosas do país. 

Os recursos discursivos parecem se repetir, e realmente o fazem. A doutrinação 

ideológica não tem como característica uma linguagem diversificada. É justamente na 

repetição, no inculcar de valores repetida e rotineiramente, que a educação pela doutrina se 

torna ritualizada. O ritual tanto expressa a crença quanto promove e gera própria substância 

desta. As temáticas principais alimentam umas às outras, pois giram em torno do tripé da 

união monolítica da ideologia juche que compõem a tônica nacionalista. 

A figura de Kim Jon-Un não deixa de ser exaltada pela banda feminina de sua 

criação. A canção Ele é nosso Camarada Kim Jon-Un é uma das peças criadas em sua 

homenagem. É interessante perceber as semelhanças e associações de sentidos entre Kim 

Jon-Un e a nação. A figura do Líder personifica a própria mãe-pátria nesta canção. É 

notável que a estrutura montada para esta performance tenha sido a mais grandiosa, 

contando inclusive com um número maior de musicistas e a presença da State Merited 

Orchestra and Chorus, uma orquestra militar conservadora, numerosa e masculina. Apesar 

disso, a Moranbong é quem “rouba a cena” nesta canção. 

A música também é uma marcha, com estrofes alegres e ritmadas e um refrão 

triunfante ao pronunciar o nome do Marechal. A poesia busca identificar o Supremo com 

seu povo, apresentando-o como “um dentre nós”, sem, no entanto, deixar de destacá-lo. A 

canção demonstra que o culto à figura do Líder continua muito vivo, ainda que não chegue 

ao patamar de Kim Il-Sung, a quem pertence a posição de Presidente Eterno. No entanto, o 

herdeiro legítimo do Grande Líder, o jovem Marechal Kim Jon-Un, não se permite ser 

ofuscado. A descrição da canção, em termos líricos, é também salmódica, retratando o 
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presidente com termos extravagantes e metáforas quase cultuais. Como se observa: 

Ele é o sol o destino no qual confiamos / Ele é o esteio no qual podemos 

nos amparar / Sempre se encontra no meio de nós / Ele nos dá esperança  

e renova nossas forças / Nossa felicidade – Camarada Kim Jon-Un / 

Nossa glória – Camarada Kim Jon-Un / O povo viverá sob seu cuidado 

para sempre / Nosso Camarada Kim Jon-Un / Ele é o pai que cuida de 

todo o povo / Ele é o professor que nos ensina a sabedoria / Cuidando de 

todo o país / Ele constrói um paraíso para o seu povo / Nossa felicidade – 

Camarada Kim Jon- Un / Nossa glória – Camarada Kim Jon-Un / O povo 

viverá sob seu cuidado para sempre / Nosso Camarada Kim Jon-Un / Ele 

é o general que defende o povo / Ele é o sol iluminando todo o mundo / 

Ele é quem dá dignididae ao nosso grande povo / E abre para nós um 

futuro róseo / Nossa felicidade – Camarada Kim Jon-Un / Nossa glória – 

Camarada Kim Jon-Un / O povo viverá sob seu cuidado para sempre / 

Nosso Camarada Kim Jon-Um (MORANBONG HILL ORCHESTRA, 

2016). 

 
Sol, esteio, esperança e força, felicidade e glória. Um pai, um professor, um general 

protetor, um governante que constrói um paraíso na terra, um companheiro. Kim Jon-Un é 

apresentado nesta canção com adjetivos que seu avô um dia recebera. É comum que o Líder 

seja reconhecido como um homem de extrema sabedoria, entendido de basicamente todos 

os assuntos, de arquitetura à biologia, de paisagismo à questões bélicas. Acredita-se, 

literalmente, que o Líder é preparado para estar apto a aconselhar e direcionar todos os 

assuntos referentes ao país. É também comum, desde Kim Il-Sung, que os presidentes 

norte-coreanos visitem as instalações das obras estatais, sejam zoológicos ou 

acampamentos militares. 

Os movimentos coreografados das vocalistas são simples e reverentes, ainda que 

mais um pouco mais espontâneos e alegres do que em Glória ao Partido. O recurso 

audiovisual mais uma vez transmite imagens, primeiramente de flores típicas do país. A 

partir do primeiro refrão, percebemos alguns dos feitos notáveis da era Kim Jon-Un, desde 

um zoológico a escolas e acampamentos militares, etc. Além disso, a tela mostra diversas 

ocasiões nas quais o presidente aparece sendo ovacionado por multidões. Na plateia, as 

ovações também começam, ao som do nome do Supremo. O palco vai se tornando mais 

enfeitado e iluminado à medida que a execução da música cresce e uma modulação prepara 

o solo da guitarrista Kang Ryeong-Hui que logo é acompanhada pelas cordas em uma base 

melódica aguda e crescente. 

É válido destacar que a divisão de vozes no refrão junto a uma inversão harmônica 

adiciona dinâmica à canção, preenchendo-a com efeitos de “leque aberto” e estribilho, que 

dão ênfase à entonação melódica exatamente quando o nome do Líder é pronunciado. Aqui, 
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o elemento identificado por Tatit em sua obra se torna mais revelador. Não é por 

coincidência que este recurso harmônico é utilizado exatamente neste momento. Ele 

dinamiza a canção e a dota de força, brilho e triunfo, em especial ao fim da canção. As 

vocalistas, envolvidas por luzes coloridas e imagens de flores lilás e um céu límpido, 

cantam em extensões mais agudas e sustentam o acorde final enquanto o instrumental 

executa uma modulação acordética crescente e finaliza a execução em um fortíssimo agudo 

e poderoso, enquanto a imagem do sol desponta na tela. 

Tudo é límpido, triunfante e, ao mesmo tempo, belo, ao relacionar a figura de Kim 

Jon-Un com as belezas naturais do país e com o astro-rei, ao invés de associar sua pessoa 

com imagens de lançamentos nucelares, força militar e grandes monumentos como 

normalmente ocorre. Nessa performance, a canção busca aproximar a figura do Líder do 

povo e da nação, chamando-o de Camarada, um termo muito comum utilizado pelos 

socialistas para se relacionar a seus companheiros de luta. Isto contrasta com a 

representação quase divinal de Kom Jon-Un como sol, pai, provedor. Esta dupla 

caracterização é típica do estado paternalista e da política notadamente personalista da 

Coreia do Norte. O estado autoritário é personificado pelo governante, posicionado como 

figura central da união monolítica. 

O jovem que chegou ao poder envolto em desconfianças internas e chacotas 

internacionais, aqui é exaltado como o sucessor legítimo de seu avô e seu pai, e o Benfeitor 

da Coreia moderna, o qual tem feito o socialismo norte-coreano progredir e ser conhecido 

no mundo todo. É assim que Kim Jon-Un é cantado como um sol a iluminar “todo o 

mundo” e é quem “dá dignidade ao povo” por meio de um governo que cuida dos cidadãos 

e faz o país prosperar. A positividade do governo fortalece os argumentos de legitimidade e 

autoridade do poder do Líder e, por isso, da ideologia. 

A retomada da doutrina Songun foi aclamada pela elite, ligada aos quadros altos do 

Exército e do Partido, pois a segurança nacional e os projetos bélicos e nucelares ainda são 

compreendidos como a única garantia real do país contra os interesses rivais dos países 

capitalistas. A classe média aguarda boas perspectivas econômicas das novas políticas 

econômicas e acordos diplomáticos. A juventude, ainda que desacreditada e bombardeada 

com informações midiáticas estrangeiras que geram uma atitude negativa para com o 

governo, passa agora ao centro da disputa de narrativas, através da instrumentalização da 

arte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desse estudo, buscamos demonstrar de que modo a inserção do juche na 

cultura pop e a instrumentalização das canções da banda Moranbong correspondem a uma 

função ideológica e pedagógica da arte dentro do regime, a qual contribui para reforçar a 

legitimidade deste governo, da ideologia e da liderança. A identidade nacional norte-

coreana estabelecida pelo discurso oficial é relembrada, ensinada e inculcada através das 

canções da banda que se tornou o fenômeno artístico mais popular dos últimos anos no 

país. “Somos únicos no mundo em nosso país socialista”, uma nação de história e povo 

únicos que encontrou, por suas próprias forças, criatividade e independência, uma via 

socialista mais vantajosa que todas as outras. Para os devotos, a recuperação da crise dos 

anos 1990 e as boas perspectivas econômicas do governo Kim Jon-Un, bem como a 

retomada do controle das manifestações dissidentes, representa uma confirmação de que 

este slogan permanece vivo. 

As demandas do poder vindas do Estado norte-coreano à Arte não são diferentes 

das exigências dos estados totalitários europeus do século XX, no entanto, elas estão mais 

escancaradas no discurso oficial norte-coreano do que naqueles. O uso da Arte para fins 

ideológicos é explícito, legitimado pelo discurso nacionalista da Ideia Juche, o qual 

também não demonstra embaraço ao afirmar a existência de uma ditadura declarada aos 

“inimigos da nação”. Desta forma, concluímos que a música está situada no político e na 

relação com o político, constituindo um elemento fundamental para a percepção e a análise 

da sociedade kimilsungiana-kimjongiliana. 

Por meio da análise da trajetória norte-coreana, do estudo, da caracterização e do 

exame da ideologia juche dentro do processo histórico do país, e da análise das canções da 

Moranbong Hill Orchestra, concluímos que a instrumentalização ideológica da música 

integra um projeto cultural cívico no âmbito deste regime. Este efetua estratégias de 

legitimidade e doutrinação inserindo o Juche na “modernidade”, conforme as necessidades 

de manutenção do status quo da dinastia Kim e da elite ao seu redor, que compõem os 

quadros principais do Partido e são o sustentáculo do poder. 

Esta aura de “modernidade” e a aparente disposição ao diálogo com o Ocidente não 

nos parece indicar intenções de reformas estruturais, tampouco uma abertura política. A 

Coreia do Norte consiste um estado autoritário fortemente militarizado e hierarquizado, 

governado por uma dinastia acostumada a ser cultuada e a exercer o poder de forma 

centralizada, e que efetua táticas e manobras que garantam a inserção positiva do país na 
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geopolítica mundial sem abrir mão do Juche. Os canais de informação e propaganda acerca 

da RPDC na internet demonstram que o ciberespaço passou a ser uma importante 

ferramenta para propagar e reforçar a narrativa oficial, em um momento no qual as 

transformações no ambiente informacional e midiático do país tem gerado rachaduras no 

sistema e levado uma parcela da população a descredibilizar o governo. 

A Moranbong Hill Orchestra também compõe esta disputa de narrativas. Acoplada 

aos tentáculos do Estado, as canções respondem às demandas de manutenção da posição 

interna do governo e promovem uma positivação deste em uma parte da comunidade 

internacional. Apropriando-se da música, o socialismo kimilsungiano-kimjoniliano 

permanece vivo no cotidiano da população, nas instituições e nos rituais; utiliza-se dela 

como instrumento pedagógico para uma doutrinação ideológica, a qual se faz presente em 

todos os níveis educacionais e laborais do país; constitui e fortalece mecanismos de 

legitimação da autoridade e do “modo coreano” de viver baseado na Ideia Juche, 

reafirmando a estrutura de poder vigente desde Kim Il-Sung; e, pela inserção desta música 

oficial no gênero pop, serve à propaganda e a reafirmação de uma identidade nacional 

baseada no tripé ideológico – Líder, Partido, Povo. 

A Arte ocupa, portanto, um lugar de notoriedade nesta sociedade, que jamais 

consiste em puro entretenimento ou lazer. Pelo contrário, ela é subordinada ao Estado, deve 

responder às exigências do poder e servir para a formação ideológica do cidadão. Se 

Aaron Copland estiver correto e a música, em alguma forma viva, acompanhar, sustentar 

e dotar a existência humana de um significado expressivo, não parece impreciso dizer que, 

enquanto as sociedades humanas prosperarem, a música também continuará sendo alvo dos 

poderes antagônicos e poderá ser apropriada e subordinada as demandas dos interesses 

hegemônicos.  

O entendimento dessas dinâmicas complexas e contraditórias entre o estado e a arte 

na Coreia do Norte ainda é um campo bastante novo e pouco explorado na historiografia. 

Este trabalho não seria capaz de esgotar a temática e pretendeu, de fato, dar o primeiro 

passo no universo de possibilidades de investigação que temos à frente. Ademais, 

esperamos ter contribuído com o fomento de outras pesquisas. Embora o regime norte-

coreano não dê sinais de crise ou colapso, as rachaduras em suas estruturas já nos 

permitiram avançar bastante e esperamos que ainda mais seja alcançado. 

Enquanto o regime norte-coreano persistir, a Arte permanecerá sendo alvo de 

apropriações, usos e abusos, servindo aos propósitos do estado. No entanto, se por um lado 

a música é passível de ser manipulada e subalternizada às ideologias e aos governos 
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autoritários, ela também pode constituir uma força mobilizadora para os objetivos opostos. 

Como ressaltou Wisnisk, a música é, por natureza, imprevisível e rebela-se contra os 

mecanismos que visam reduzi-la e discipliná-la. E, embora não tenhamos ainda acesso às 

manifestações diretas de crítica ou sinais de que as relações de poder na RPDC estejam se 

modificando contra o regime, podemos afirmar que nenhum tipo de autoritarismo existe 

sem algum nível de resistência. 

Mesmo veladas, as estratégias silenciosas e indiretas de uma população dissidente 

podem se tornar relevantes para o futuro da sociedade norte-coreana neste século. Afinal, as 

vozes dissidentes também começaram a infiltrar-se no cenário das disputas de narrativas 

através dos testemunhos de desertores, da atuação de refugiados norte-coreanos no mercado 

clandestino de produtos informacionais, e da participação de outros tantos nas iniciativas 

que buscam conscientizar a comunidade internacional acerca o desrespeito aos Direitos 

Humanos no país. Embora não possamos fazer suposições, acreditamos que a mobilização 

crescente de norte-coreanos fora do território pátrio indica também a existência de 

movimentações internas que, pouco a pouco, podem causar modificações de impacto na 

sociedade. Quem sabe a própria música encontre brechas para romper com sua 

subalternização que foi imposta e, enfim, nos permita ouvir as vozes norte-coreanas 

contando suas próprias histórias e canções. 
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http://www.youtube.com/watch?v=ArThn6SHuE4
http://www.youtube.com/watch?v=0VIBFAFnaZ8
http://www.youtube.com/watch?v=0VIBFAFnaZ8
http://www.youtube.com/watch?v=h8Xs1Hht-vc
http://www.youtube.com/watch?v=h8Xs1Hht-vc
http://www.youtube.com/watch?v=xTw0d3gldV4
http://www.youtube.com/watch?v=xTw0d3gldV4
http://www.youtube.com/watch?v=rCQ3iJLuw8M
http://www.youtube.com/watch?v=rCQ3iJLuw8M
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