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RESUMO 

 

A CONSTITUIÇÃO PACIFISTA DO JAPÃO (1946) EM FACE DO ATUAL 

CONTEXTO REGIONAL DE SEGURANÇA DA BACIA DO PACIFICO 
 

AUTOR: Douglas Francisco Bolina Sibuya 

ORIENTADOR: Maj QCO Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

O Japão encontra-se em um contexto geopolítico regional de segurança muito conturbado em 

que há diversos países como a China, a Rússia e a Coréia do Norte que constantemente 

apresentam atritos com o Japão e os Estados Unidos da América, que é seu principal aliado, 

além das desavenças as quais são fruto de disputas históricas japonesas com os países da 

região. A maior parte desses atritos se dão com a China que, diversas vezes, invade as águas 

territoriais e o espaço aéreo japonês e com a Coréia do Norte que, frequentemente, executa 

teste nucleares na região. Também, devido ao expansionismo japonês até a Segunda Guerra 

Mundial, muitas ilhas ficaram em litígio no fim da Guerra e esses locais são alvo de disputa 

na região. Como exemplo dessas disputas, pode se citar as Ilhas Senkaku reivindicadas pelos 

chineses e as Ilhas Kunashiri, Etorofu e Shikotan que o Japão reivindica dos russos. Esse 

cenário exige que o Japão possua forças armadas que possam ser utilizadas na defesa do país 

em caso de conflito, porém a Constituição Pacifista, criada com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, em seu artigo 9°, impede que possua forças armadas. Com o início da Guerra da 

Coréia, o Japão criou a Polícia Nacional de Reserva que deu origem, posteriormente, as 

Forças de Autodefesa, porém essas instituições possuem capacidades e armamentos que as 

equiparam a forças armadas. Isso criou uma incongruência no sistema legislativo japonês que 

se estende até os dias atuais, fazendo-se necessária uma alteração na Constituição Pacifista 

para que solucione esse impasse, tendo em vista que não possuir uma força potencial de 

guerra para sua defesa é inviável devido ao eu contexto geopolítico regional de segurança 

atual. 

 

Palavras-chave: Japão. Constituição Pacifista. Forças de Autodefesa. Contexto regional de 

segurança.  
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ABSTRACT 

 

JAPAN'S PACIFIST CONSTITUTION (1946) FACE THE CURRENT REGIONAL 

SECURITY CONTEXT OF THE PACIFIC BASIN 

 

AUTHOR: Douglas Francisco Bolina Sibuya 

ADVISOR: Maj QCO Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

Japan is in a very troubled geopolitical regional security context in which there are several 

countries such as China, Russia and North Korea that are constantly at odds with Japan and 

the United States of America, which is its main ally, besides the disagreements that are the 

result of historical Japanese disputes with the countries of the region. Most of these odds are 

with China, which often invades Japanese territorial waters and airspace, and with North 

Korea, which often performs nuclear tests in the region. Also, due to Japanese expansionism 

until World War II, many islands were in dispute at the end of the war and these places are the 

subject of dispute in the region. As an example of these disputes, we can mention the Senkaku 

Islands claimed by the Chinese and the Kunashiri, Etorofu and Shikotan Islands that Japan 

claims from the Russians. This scenario requires that Japan has armed forces that can be used 

to defend the country in the event of conflict, but the Pacifist Constitution, created with the 

end of World War II, in its article 9, prevents it from having armed forces. With the start of 

the Korean War, Japan created the National Reserve Police, which later gave rise to the Self-

Defense Forces, but these institutions have capabilities and weapons that equate them to 

armed forces. This created an incongruity in the Japanese legislative system that extends to 

the present day, making an amendment to the Pacifist Constitution necessary to resolve this 

impasse, considering that not having a potential war force for its defense is unviable due to its 

current geopolitical regional security context. 

 

Keywords: Japan. Pacifist Constitution. Self-Defence Forces. Regional security context.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Império do Japão foi uma nação que em diversos momentos de sua história o 

belicismo esteve arraigado em seu povo. Essa característica persistiu até a Segunda Guerra 

Mundial, quando houve a sua derrota e a sua consequente ocupação pelos Estados Unidos da 

América (EUA), levando a profundas mudanças políticas, sociais e culturais nessa nação 

milenar. 

Dentre essas mudanças, destacam-se o desmantelamento das suas forças armadas e a 

promulgação de uma nova constituição. Conhecida como Constituição Pacifista, em seu artigo 

9º são renunciados os direitos de beligerância do Estado e de manutenção de forças armadas. 

Ao longo dos anos que se seguiram, diversas evoluções ocorreram no contexto 

regional de segurança do Japão e em seu cenário interno, com apoio do governo dos EUA, no 

tocante a “forças armadas”, porém não houve alterações em seu texto constitucional. Essa 

situação traz o seguinte problema: há motivos, no que diz respeito à segurança regional, que 

justifique uma alteração em sua Carta Magna, mesmo considerando o papel dos EUA? 

Para solucionar essa questão, este trabalho objetivou estudar o contexto histórico em 

que a constituição pacifista japonesa foi criada e entender como evoluiu o contexto regional 

de segurança do Japão. Além disso, observou-se o que seria alterado na constituição pacifista 

para que as Forças de Autodefesa do Japão tornem-se Forças Armadas plenas. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Compreender a necessidade de alteração na constituição pacifista japonesa em face ao 

contexto regional de segurança. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Entender o contexto histórico em que a constituição pacifista foi criada; 

 Avaliar a evolução do contexto regional de segurança do Japão após a Segunda Guerra 

Mundial até os dias atuais; 

Verificar o que precisaria ser alterado na constituição; 
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 Subsidiar a Cadeira de Geopolítica com material específico para uso didático visando 

a futuras aulas sobre esse tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTO DA CRIAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO PACIFISTA 

 

O Império do Japão vivia um período de expansionismo que culminou em uma 

humilhante derrota ao fim da Segunda Guerra Mundial. Após a rendição, o país foi ocupado 

pelos EUA para que as reformas políticas e econômicas que deveriam ser implementadas 

fossem acompanhadas. Para isso, foi designado o General Douglas MacArthur, que chefiaria a 

ocupação que durou sete anos (1945-1952) (UEHARA, 2003). 

Durante esse período, foi redigida uma nova constituição que seria promulgada em 

1947 e que continua em vigor até os dias atuais. Nela são estabelecidas transformações 

extremamente significativas no Japão: fim do poder político do imperador e a extinção das 

forças armadas japonesas (MACHADO, 2017). 

Essas transformações se deram pelo receio de que o Japão voltasse com uma política 

expansionista após a Segunda Guerra Mundial devido ao trauma causado por esse conflito e 

seus predecessores. Porém a Guerra Fria apresentou um novo contexto geopolítico global em 

que se percebeu que o Japão precisava de forças armadas. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DA CONSTITUIÇÃO 

 

A Constituição Pacifista é formalmente considerada uma reforma da Constituição 

Meiji, embora não tenha mantido as cláusulas pétreas. Sua redação é baseada em princípios 

democráticos e pacifistas, o que mostra a grande diferença em comparação com a anterior que 

foi outorgada pelo imperador (KANAYAMA; ALVES, 2013). 

Esses princípios são inicialmente definidos na Declaração de Potsdam, que foi 

redigida em 26 de julho de 1945. O respeito pelos direitos humanos fundamentais e a 

liberdade de palavra, de religião e de pensamento deveriam ser estabelecidos pelo governo 

japonês como meio de fortalecer as tendências democráticas no povo japonês. Nesse 

documento também é citado que as forças aliadas retirar-se-iam do Japão apenas quando o 

país possuir um governo pacífico por livre vontade expressa pelo povo japonês.  

O governo japonês, para cumprir esses princípios, estabeleceu o fim do poder político 

do imperador no art. 4º, o qual se encontra já no primeiro capítulo da constituição, que rege 

sobre sua nova situação. Além disso, extinguiu as forças armadas, por meio do art. 9º, que 

remove o direito de beligerância do Japão. (JAPÃO, 1946). 
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Artigo 9. Aspirando sinceramente a paz mundial baseada na justiça e ordem, o povo 

japonês renuncia para sempre o uso da guerra como direito soberano da nação ou a 

ameaça e uso da força como meio de se resolver disputas internacionais. Com a 

finalidade de cumprir o objetivo do parágrafo anterior, as forças do exército, 

marinha e aeronáutica, como qualquer outra força potencial de guerra, jamais será 

mantida. O direito a beligerância do Estado não será reconhecido. (JAPÃO, 1946). 

  

Porém, com início da Guerra de Coréia em 1950, viu-se a necessidade de criação de 

tropas de defesa no Japão que pudessem auxiliar as forças americanas, tendo em vista que as 

tropas americanas, antes estacionadas no arquipélago japonês, agora, com o esforço de guerra, 

foram deslocadas à península coreana. 

 Dessa forma, houve a primeira relativização do art. 9°: a criação da Polícia Nacional 

de Reserva em 1950. E, como maneira de formalizar o reconhecimento do direito do Japão de 

garantir sua autodefesa e de participar de decisões coletivas sobre segurança, foi firmado o 

Tratado de Segurança entre Japão e Estados Unidos da América em 1951 (MAKI, 1990, p. 74 

apud KANAYAMA; ALVES, 2013). 

 Dando continuidade a essa postura, em 1952, foi criada a Guarda Marítima e a Polícia 

Nacional de Reserva tornou-se Força de Segurança Nacional, embriões das atuais Forças de 

Autodefesa que foram criadas em 1954 com o objetivo de defender o Japão contra invasões 

diretas e indiretas (MAKI, 1990, p. 74 apud KANAYAMA; ALVES, 2013). 

 Contudo, a composição, tanto em efetivo, quanto em materiais e equipamentos, das 

Forças de Autodefesa do Japão é compatível a de forças armadas de diversos outros países, ou 

seja, podem vir a serem consideradas forças potenciais de guerra. Isso faz com que a 

existência dessas instituições entre em conflito com o que é prescrito no art. 9° da 

Constituição Pacifista. 

Com isso, a constitucionalidade das Forças de Autodefesa e de suas predecessoras 

foram questionadas diversas vezes no sistema judiciário japonês. Porém, quando foi proposta 

uma ação relativa à inconstitucionalidade da, então, Polícia Nacional de Reserva, a Suprema 

Corte, unanimemente, não aceitou a ação, alegando que somente poderia proferir decisões em 

casos concretos e, quando houve casos concretos, alegou que não poderiam ser revistos atos 

do Poder executivo com alto nível de discricionariedade pelo Poder Judiciário baseando-se na 

teoria dos atos de governo (KANAYAMA; ALVES, 2013). 

De acordo com Japão (1946): “Artigo 81. A Suprema Corte é a corte de último recurso 

com poder de determinar a constitucionalidade de qualquer lei, ordem, regulamentação ou ato 

oficial.”. Portanto, a Suprema Corte é a última instancia no controle incidental de 
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constitucionalidade e seria a única instancia no controle abstrato (KANAYAMA; ALVES, 

2013). 

Para dar fim às controvérsias nas diversas instâncias dos tribunais japoneses, em 1989, 

a Suprema Corte decidiu da mesma maneira que a Corte de Tóquio em 1981, que afirmou a 

impossibilidade da emissão de qualquer pronunciamento relativo à constitucionalidade das 

Forças de Autodefesa devido à complexidade para verificar seu o potencial de guerra e à sua 

natureza discricionária (KANAYAMA; ALVES, 2013). 

Contudo, é visível que a Suprema Corte se esquiva de um julgamento definitivo 

relativo às FAD, o que induz a uma conclusão de que, caso fosse feito, o resultado da decisão 

seria voltado à inconstitucionalidade dessas instituições, visto que é claro no artigo 9° a 

proibição de qualquer potencial de guerra. 

A alegação de que é difícil verificar o potencial de guerra das FAD tenta, claramente, 

tornar vago o disposto no artigo 9° e, de certa forma, é inconsistente, pois o Japão possui uma 

das maiores forças militares do planeta. Na tabela abaixo que mostra as 10 maiores potências 

militares do mundo, pode-se verificar que, de acordo com os índices analisados pelo site 

Global Fire Power, o Japão está na quinta posição, o que pode se fazer considerar o país como 

uma potência militar no globo. 

 

Tabela 1 – 10 maiores potências militares do mundo 

País Posição 

Estados Unidos da América 1° 

Rússia 2° 

China 3° 

Índia 4° 

Japão 5° 

Coréia do Sul 6° 

França 7° 

Reino Unido 8° 

Egito 9° 

Brasil 10° 
 Fonte: Elaboração própria com base nos dados do site Global Fire Power, 2020. 

  

Embora o poder militar japonês não seja suficiente se comparado com seu entorno 

regional, é impossível não admitir que a quinta maior potência militar do mundo não possui 

potencial de guerra. Uma alteração no artigo 9° refere-se mais à legitimação das FAD que à 
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sua capacidade militar propriamente dita, visto que o Japão já possui forças militares 

compatíveis as suas capacidades econômicas. 

 

2.3 CONTEXTO REGIONAL DE SEGURANÇA DO JAPÃO 

 

O fim da Segunda Guerra Mundial define uma nova política externa para o Japão que 

pode ser dividida em 4 fases, de acordo com Saito (1990), e mais uma pós-Guerra Fria como 

descreve Uehara (2003). É importante entender essas fases para facilitar a compreensão da 

evolução das Forças de Auto-Defesa do Japão tendo em vista o contexto internacional. 

Na primeira fase surge a Reserva de Polícia Nacional, predecessora das atuais Forças 

de Autodefesa (FAD). Ela surge como consequência da Guerra da Coréia em que grande parte 

das forças americanas que estavam no Japão no fim da Segunda Guerra Mundial fossem 

deslocadas para a Coréia deixando o Japão sem defesas. 

Na segunda, terceira e quarta fases o Japão apresentou um grande desenvolvimento 

econômico devido a sua postura de separação de assuntos políticos dos econômicos. Porém 

esse posicionamento fez com que o país recebesse diversas críticas da comunidade 

internacional por não participar da manutenção da paz mundial. Com isso, o Japão promoveu 

alterações na sua política externa na quinta fase que é marcada pelo fim da Guerra Fria 

(OLIVEIRA, 2017). 

Contudo, essas alterações que permitiram as Forças de Autodefesa atuarem em 

missões de paz internacionais ainda não eliminaram os questionamentos sobre a necessidade 

de constituição de forças armadas plenas. Os países em seu entorno, como China, Coréia do 

Sul, Coréia do Norte e Rússia, ainda apresentam questões históricas e políticas que mantêm 

um considerável distanciamento entre essas nações do extremo oriente. 

 

2.3.1 CHINA 

 

A China, como ator mais relevante atualmente no leste asiático, é uma das principais 

preocupações do Japão em seu entorno. Com a busca pela hegemonia regional, os chineses 

estão com uma economia cada vez mais forte e com uma capacidade militar 

proporcionalmente expressiva (MAGALHÃES, 2007). 

A crescente economia chinesa dos últimos anos indica como é possível o grande 

crescimento militar chinês dos últimos anos. O gráfico abaixo elaborado com base em dados 

do Banco Mundial apresenta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês entre os 
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anos de 1960 e 2018 e expõe como a China emergiu a segunda economia global, 

ultrapassando o Japão que, atualmente, possui o terceiro maior PIB do mundo. 

 

Gráfico 1 – Crescimento do PIB chinês em comparação com o do Japão e o dos EUA 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL (2020) 

 

Um maior PIB indica um maior capital em circulação no país, isso permite que possua 

mais recursos para investir em suas forças militares. Um PIB alto costuma impactar 

positivamente nos gastos com defesa. A tabela abaixo exemplifica essa relação comparando o 

PIB com os gastos com defesa dos EUA, China e Japão. 

 

Tabela 2 – Comparação do PIB com os gastos com defesa de 2018  

País PIB Gastos com defesa Porcentagem (%) 

EUA 20.544 643,3 3,13% 

China 13.608 168,2 1,24% 

Japão 4.971 47,3 0,95% 

(Valores em bilhões de dólares) 

Fonte: elaboração própria com base nos dados de 2018 da IISS e do Banco Mundial, 2020. 

 

Mantendo, por mais de 30 anos, um grande aumento nos gastos com defesa sem 

transparência, busca-se um rápido aprimoramento de seu poder militar em termos, tanto 

qualitativos, quanto quantitativos, com foco nas áreas nuclear, naval, aérea e de mísseis. 

Também pretende se adquirir superioridade informacional como meio de desenvolver as 

capacidades operacionais de suas forças militares e ganhar capacidades nos campos de 
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combate assimétricos para impedir que forças militares superiores exerçam sua força.  

(JAPÃO, 2019, p. 58). 

A China aumenta seus gastos militares constantemente, pois acredita que a construção 

de fortes capacidades de defesa e poderosas forças militares constitui uma estratégica missão 

para modernizar o Estado e que isso é o que garante a segurança do Estado em um 

desenvolvimento pacífico. (JAPÃO, 2019, p. 59). 

 

Gráfico 2 – Gastos chineses com defesa 

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 61). 

 

Desde 1989, as despesas chinesas com defesa nacional anunciadas pelo país cresceram 

de forma acelerada todos os anos. É interessante notar que, nos 30 anos entre 1989 e 2019, o 

valor nominal de gastos com defesa nacional anunciados pela China cresceu, 

aproximadamente, 48 vezes e, nos 10 anos entre 2009 e 2019, cresceu, aproximadamente, 2,5 

vezes. (JAPÃO, 2019, p. 61). 

Nos gráficos a seguir, é possível observar como esses gastos impactam no número de 

submarinos, contratorpedeiros e fragatas modernas e de caças de quarta e quinta gerações. 
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Gráfico 3 – Número de submarinos possuídos pela China 

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 69). 

 

Gráfico 4 – Número de contratorpedeiros e fragatas possuídos pela China 

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 69). 

 

Gráfico 5 – Número de caças possuídos pela China 

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 69). 
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No gráfico anterior, é pertinente reparar que grande parte dos caças possuídos pela 

China são de desenvolvimento e fabricação chineses, o que demonstra a grande capacidade 

tecnológica desse país. Tendo em vista que poucos países no mundo possuem esse tipo de 

tecnologia, é essencial o monitoramento das atividades desse país como importante ator 

geopolítico regional.  

Esse crescimento avantajado das capacidades militares chinesas também se verifica 

nos mísseis balísticos possuídos por esse país. No gráfico abaixo, pode-se observar como o 

número de mísseis balísticos chineses vem aumentando nos últimos 19 anos e quantos a 

China possui de cada tipo. 

 

Gráfico 6 – Número de mísseis balísticos possuídos pela China 

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 64). 

 

Desde a década de 1950, a China empenha esforços para o desenvolvimento de armas 

nucleares e de mísseis balísticos. Acredita-se que, com isso, busca garantir dissuasão, 

complementar as forças convencionais e manutenir sua voz na comunidade internacional. 

Além disso, a China alega que adere a política de não utilização em primeiro lugar desse tipo 

de armamento e supõe-se que sua estratégia nuclear é para impedir um ataque nuclear em seu 

território por meio da manutenção de um arsenal capaz de executar um ataque nuclear 

retaliatório (JAPÃO, 2019, p. 62). 

Porém, mesmo com essas suposições, a manutenção de um arsenal nuclear e o 

desenvolvimento de mísseis balísticos pela China faz com que outras nações se preocupem. A 

imagem abaixo apresenta o alcance dos mísseis balísticos chineses e uma visão do globo em 

que se pode ter uma ideia da abrangência do alcance desses mísseis no planeta. 
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Figura 1 – Alcance dos mísseis balísticos chineses 

  
Fonte: JAPÃO (2019, p. 65). 

 

É relevante ressaltar que os alcances representados na imagem são feitos a partir de 

Pequim, porém a China possui veículos de lançamento móveis, o que permite o lançamento 

de alguns mísseis balísticos de qualquer parte do território. Também possui mísseis balísticos 

lançados por submarino, que permitem lançamentos nas águas de qualquer parte do planeta. 

Além disso, as bases de lançamento fixas ficam distribuídas pelo território chinês, isso 

alteraria, consideravelmente, as regiões do globo que os mísseis poderiam alcançar com 

relação as que são apresentadas na imagem, tento em vista as vastas dimensões desse país.  

As atividades chinesas em domínios navais e aéreos foram expandidos e intensificados 

rapidamente, destacando-se as desenvolvidas nas proximidades do Japão em que aeronaves e 

embarcações militares chinesas foram observadas conduzindo treinamentos e atividades 

relativas à inteligência. Com as recentes atitudes da China, acredita-se que está buscando 

adquirir capacidades para a condução de operações em águas e espaços aéreos mais distantes 

(JAPÃO, 2019, p. 70).  

Outras perigosas atividades, além das intrusões nas águas territoriais e no espaço aéreo 

japoneses, são executadas por unidades chinesas que podem causar consequências indesejadas. 

Dentre essas ações incluem-se a entrada de uma embarcação chinesa na direção do radar de 

controle de fogo de um contratorpedeiro da Força Marítima de Autodefesa do Japão e o vôo 
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de caças a jato excepcionalmente próximo a aeronaves das Forças de Autodefesa do Japão, 

entre outras atividades que infringem a liberdade de vôo (JAPÃO, 2019).  

As intrusões em território marítimo e espaço aéreo japoneses não ocorrem somente nas 

proximidades das Ilhas Senkaku, que é local reivindicado pela China. Em 2017, foi 

confirmada a passagem de embarcações chinesas próximo a Tsushima (Prefeitura de 

Nagasaki), a Ilha de Okinoshima (Prefeitura de Fukuoka) e pelo Estreito Tsugaru, além do 

deslocamento do Cabo Sata até as Ilhas Kusagakiguntou (ambas da Prefeitura de Kagoshima) 

(JAPÃO, 2019, p. 75). 

 

Figura 2 – Recentes atividades chinesas nos arredores do Japão 

 
 Fonte: JAPÃO (2019, p. 75). 

 

A China executa exercícios diários ao redor das Ilhas Senkaku, no Mar do Leste da 

China, com embarcações policiais fazendo parecer comum sua presença na região. Com isso, 

os chineses buscam estabelecer sua jurisdição na região como um fato consumado (ABE, 

2012).  

Embarcações de vigilância chinesas adentram as águas territoriais japonesas nos 

arredores das Ilhas Senkaku desde dezembro de 2008, porém, a partir de setembro de 2012, 

essas intrusões foram fortemente intensificadas quando o Governo Japonês adquiriu os 
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direitos de propriedade sobre as ilhas Uotsurishima, Kitakojima e Minamikojima, as quais 

fazem parte do arquipélago das Ilhas Senkaku (JAPÃO, 2019, p. 74). 

Ao longo dos anos, a China tem fortalecido sua postura operacional, invadindo águas 

territoriais japonesas com embarcações cada vez maiores. Desde agosto de 2014, pelo menos 

uma das embarcações que constantemente adentram águas japonesas são de 3.000 toneladas 

ou mais de deslocamento. Além disso, a partir de fevereiro de 2015, tem sido confirmada a 

entrada simultânea de 3 embarcações desse tipo diversas vezes em águas territoriais japonesas 

e, a partir de dezembro de 2015, aparecem embarcações chinesas que carregam armamentos 

(JAPÃO, 2019, p. 74). 

 

Figura 3 – Ilhas Senkaku  

 
Fonte: GOOGLE EARTH (2020) 

  

Outro local que possui grande expansão das atividades chinesas é o Mar do Sul da 

China, na qual ela reivindica a soberania sobre ilhas da região. Essa crescente expansão 

preocupa, não somente os países diretamente envolvidos nessa disputa no sudeste asiático, 

mas também preocupa outros países como o Japão e os EUA devido ao grande fluxo de carga 

transportada por navios que passam pelo local. 

Com relação aos trabalhos de reivindicação do Mar do Sul da China, destacam-se os 

realizados nas Ilhas Spratly e nas Ilhas Paracel, as quais também são disputadas por vizinhos, 

incluindo alguns estados membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Nesses 

arquipélagos, a China vem construindo, nos últimos anos, instalações militares que buscam 

fortalecer sua presença na região. Incluem-se entre essas infra-estruturas pistas de pouso e 

decolagem, portos, hangares e instalações de radares (JAPÃO, 2019, p. 76). 
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Figura 4 – Mar do Sul da China  

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 78). 

  

A exemplo disso, foram construídos no Recife Fiery Cross um grande porto com 

capacidade para receber combatentes de superfície e uma pista de pouso e decolagem com 

3.000 metros de comprimento, a qual permite a operação de caças e bombardeiros (JAPÃO, 

2019, p. 76). 

 

Figura 5 – Ilhas Artificiais  

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 78). 
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2.3.2 RÚSSIA 

 

A Rússia possui uma considerável quantidade de forças militares remanescentes nas 

proximidades do Japão, incluindo forças de capacidade nuclear, que são motivos de atenção 

por parte dos japoneses. Embora a atual presença das Forças Armadas Russas na região seja 

menor que em tempos passados, suas atividades estão aumentando com intenções 

relacionadas ao envio de mais unidades e de estruturas militares de desenvolvimento (JAPÃO, 

2019). 

O Japão reivindica a soberania sobre as Ilhas Kunashiri, Etorofu e Shikotan, as quais 

são ocupadas por tropas russas. Nas duas primeiras, está estacionado um efetivo de, 

aproximadamente, 3500 homens, que se estima que aumentou nos últimos anos. Além disso, a 

Rússia anunciou em novembro 2016 o envio de mísseis de costa para essas ilhas e, em janeiro 

de 2018, um aeroporto construído em 2014 para uso civil na Ilha de Etorofu foi convertido 

para uso conjunto de civis e militares, sendo enviados três caças Su-35 em agosto do mesmo 

ano. Ademais, continuam sendo feitos exercícios militares russos nas ilhas como o anunciado 

em abril de 2018 que envolveu mais de 2500 homens, além de lançadores múltiplos de 

foguetes, blindados e helicópteros (JAPÃO, 2019). 

 

Figura 6 – Ilhas Kunashiri, Etorofu e Shikotan  

 
Fonte: GOOGLE EARTH (2020) 

 

2.3.3 CORÉIA DO NORTE 

 

Outra nação que preocupa bastante o Japão é a Coréia do Norte. Com seus diversos 

testes nucleares, os norte-coreanos buscam adquirir um considerável arsenal nuclear para se 
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tornarem uma legítima potencia nuclear como objetivo primário ou, como objetivo secundário, 

abdicar de seu programa nuclear como barganha por benefícios políticos e/ou econômicos 

(MAGALHÃES, 2007). 

A Coréia do Norte vem desenvolvendo armas de destruição em massa e aprimorando 

as capacidades operacionais de seus mísseis balísticos. Nos últimos anos, foram executados 

seis testes nucleares e repetidos lançamentos de mísseis balísticos. Além disso, estima-se que 

existam unidades cibernéticas de larga escala em suas capacidades militares assimétricas, que 

são empregadas no roubo de segredos militares e no desenvolvimento de capacidades para 

atacar infra-estrutura crítica de países estrangeiros (JAPÃO, 2019, p. 92). 

O estágio atual de desenvolvimento do programa nuclear da Coréia do Norte é incerto 

devido, em grade parte, ao seu regime ser muito fechado. Porém, com os seis testes nucleares 

ocorridos nos últimos anos, acredita-se que houve um considerável avanço nas tecnologias de 

construção dessas armas de destruição em massa (JAPÃO, 2019, p. 95). 

Anúncios feitos pela Coréia do Norte em outubro de 2003 e em maio de 2005, além da 

declaração de setembro de 2015 relativa à volta à operação normal de todas as instalações 

nucleares de Yongbyon, indicam que há produção e extração de plutônio, o qual é um 

material de fissão que pode ser utilizado em armas nucleares (JAPÃO, 2019, p. 95). 

Ademais, em junho de 2009, foi anunciado o início das atividades de enriquecimento 

de urânio, seguido, em 2010 pela reabertura de suas instalações de enriquecimento de urânio 

com uma planta equipada com milhares de centrifugas, tendo essa planta sido aumentada em 

agosto de 2013. Esses eventos indicam o aumento das capacidades de enriquecimento e a 

possibilidade do uso conjunto de plutônio e urânio altamente enriquecido no desenvolvimento 

de armas nucleares pela Coréia do Norte (JAPÃO, 2019, p. 95). 

 Em paralelo a isso, acredita-se que o regime norte-coreano busca miniaturizar armas 

nucleares de forma que possam ser colocadas em cabeças de guerra para serem montadas em 

mísseis balísticos. Isso possibilitaria a utilização dessas armas de destruição em massa sem a 

necessidade de aviões bombardeiros, os quais são facilmente identificados pelas defesas 

inimigas e possuem alcances relativamente baixos quando comparados aos mísseis balísticos 

(JAPÃO, 2019, p. 96). 

Outra situação que preocupa bastante outras nações é os anúncios feitos durante a 

visita de Kim Jong-un ao Instituto de Armas Nucleares da Coréia do Norte, em 3 de setembro 

de 2017, que declararam a capacidade norte-coreana de desenvolvimento de bombas de 

hidrogênio que podem ser montadas em misseis balísticos intercontinentais. Durante essa 

visita, foi realizado o sexto teste nuclear da Coréia do Norte, o qual foi o maior já realizado 
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dentre os seis, indicando a real possibilidade de ser uma bomba de hidrogênio (JAPÃO, 2019, 

p. 96).  

Os mísseis balísticos norte-coreanos também se encontram em constante 

desenvolvimento e atingindo níveis de alcance cada vez maiores. Os arsenais da Coréia do 

Norte possuem, desde mísseis balísticos de curto alcance, até mísseis balísticos de alcance 

intermediário e mísseis balísticos intercontinentais, sendo que muitos deles podem ser 

transportados por um TEL (Transporter-Erector-Launcher)
1
. Além disso, possui mísseis 

balísticos lançados de submarino, o que pode estender o alcance de emprego deste tipo de 

armamento. 

 

Figuras 7 – Mísseis balísticos desenvolvidos ou possuídos pela Coréia do Norte 

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 99). 

 

Na imagem acima, é possível ver a diversidade de mísseis balísticos possuídos pela 

Coréia do Norte e seus respectivos alcances, o que permite ter uma noção da atual capacidade 

tecnológica desse país asiático. Ademais, as tecnologias para desenvolvimento desse tipo de 

                                                             
1 TEL (Transporter-Erector-Launcher): veículos que funcionam como lançadores móveis de mísseis balísticos. 
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armamento poucos países no mundo possuem, isso demonstra o alto nível de esforços e 

investimentos na área militar efetuados por essa nação. 

 

Figuras 8 – Alcance dos mísseis balísticos norte-coreanos 

    
Fonte: JAPÃO (2019, p. 99). 

 

Ainda, nessa outra imagem, pode se verificar as dimensões do alcance dos mísseis 

balísticos da Coréia do Norte. É interessante notar que, além dos mísseis de alcance 

intermediário que podem atingir todo o território japonês, a Coréia do Norte também possui 

mísseis balísticos intercontinentais que alcançam, desde a costa oeste dos EUA, até a maior 

parte da Europa. Isso também mostra porque tantos países no mundo, muitos deles integrantes 

da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), preocupam-se com o 

desenvolvimento desse tipo de armamento por parte dos norte-coreanos. 

Também, é relevante observar que a Coréia do Norte possui TELs, que são veículos 

que funcionam como lançadores móveis. Esse tipo de viatura permite que seja mais difícil a 

detecção de sinais de lançamento pelo inimigo, além de estender o alcance dos mísseis, tendo 

em vista que podem ser lançados de qualquer parte do território do país. 
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Figuras 9 – TEL (Transporter-Erector-Launcher) 

 
Fonte: JAPÃO (2019, p. 103). 

 

O trecho abaixo, retirado do Livro Branco de Defesa do Japão, representa a grande 

preocupação do Japão, que, com certeza, também se verifica em outras nações da região como 

a Coréia do Sul, com as atividades bélicas da Coréia do Norte: 

 
De toda forma, os desenvolvimentos relatados precisam ser monitorados 

cuidadosamente. O desenvolvimento de armas nucleares da Coréia do Norte, 

considerado em conjunto aos esforços norte-coreanos para o aprimoramento das 

capacidades dos mísseis balísticos, incluindo o aumento do alcance dos mísseis 

balísticos, que são veículos de entrega de armas de destruição em massa, põe uma 

grave e iminente ameaça à segurança do Japão e mina, seriamente, a paz e a 

segurança da região e da comunidade internacional. Portanto, isso nunca poderá ser 

tolerado. (JAPÃO, 2019, p. 96, tradução nossa).
2
 

 

2.3.4 CORÉIA DO SUL 

 

A Coréia do Sul, embora seja uma aliada do Japão na região frente às outras nações do 

extremo oriente, ainda possui questões mal resolvidas decorrentes da ocupação japonesa sobre 

a península coreana ocorrida até o fim da Segunda Guerra Mundial. Questões essas que, 

eventualmente, levam a desentendimentos entre essas nações e que, futuramente, em um 

diferente cenário, podem agravar a relação entre esses países e evoluir para uma situação 

conflituosa. 

 No final de 2018, a Suprema Corte da Coréia do Sul determinou o pagamento de 

indenizações pelas empresas japonesas Mitsubishi e Nippon Steel & Sumimoto Metal 

referente ao uso de mão de obra escrava durante a ocupação japonesa na Península Coreana 

                                                             
2

 “In any case, related developments need to be monitored carefully. North Korea’s nuclear weapons 

development, considered in conjunction with North Korean efforts to enhance ballistic missile capabilities, 

including extending the range of ballistic missiles that are the delivery vehicles of WMDs, poses a serious and 

imminent threat to the security of Japan, and seriously undermines peace and security of the region and 

international community. Therefore, it can never be tolerated.” 
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entre os anos de 1910 e 1945. Tal medida foi repudiada pelo Governo Japonês, pois esse 

impasse relativo a trabalhos forçados já havia sido solucionado em um tratado assinado em 

1965 (EM, 2019). 

 Essa situação desestabilizou a relação diplomática existente entre os dois países 

reacendendo o sentimento antijaponês em grande parte da sociedade coreana que ocasionou o 

boicote de produtos e o cancelamento de viagens ao país. Posteriormente, o Japão removeu a 

Coréia do Sul da lista de parceiros comerciais favorecidos, ação que foi interpretada pelo 

Governo Sul Coreano como sendo uma retaliação à decisão da Suprema Corte, embora o 

Japão tenha alegado questões relativas à segurança de suas exportações. Como resposta a tal 

medida japonesa, a Coréia do Sul também removeu o Japão de sua lista de parceiros 

comerciais favorecidos. Contexto em que o presidente da Coréia do Sul Moon Jae-in chegou a 

proferir que a Coréia “jamais seria derrotada novamente pelo Japão” (EM, 2019). 

 

Figuras 10 – Manifestantes  

 
Fonte: EM (2019).  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, que consiste na realização de um estudo que 

busca a compreensão do assunto pesquisado visando à construção de hipóteses. Foi 

desenvolvida por meio de análise qualitativa, que visa o estudo de aspectos subjetivos de um 

assunto, os quais não podem ser quantificados. Para a elaboração do trabalho, foram utilizadas 

fontes bibliográficas tais como notícias, artigos e revistas cientificas que tratem do assunto, 

além de utilizar a Constituição do Japão, o Livro Branco de Defesa do Japão e tratados 

internacionais como base para a pesquisa.  

Buscou-se encontrar, em artigos e revistas científicas, principalmente, as questões 

relativas às características da Constituição Pacifista e às consequências provenientes da 

criação das FAD e suas antecessoras. Também, a Constituição do Japão e os tratados 

internacionais foram utilizados como fontes prioritárias de seus textos para a retirada de 

trechos específicos e para leitura e interpretação própria do disposto em seu conteúdo. 

Com relação à geopolítica regional do Japão, deu-se foco no uso do Livro Branco de 

Defesa do Japão, tendo em vista que, nele, está presente uma visão ampla e completa do 

contexto regional de segurança da Bacia do Pacífico do ponto de vista japonês de forma que é 

possível visualizar a preocupação desse país com relação ao seu entorno regional. 

A única exceção referente à geopolítica regional foi na passagem relativa à Coréia do 

Sul, pois, visto que ambos os países são aliados dos EUA e entre si na região, tendo em vista a 

China, a Rússia e a Coréia do Norte como sendo possíveis inimigos em comum, o Japão evita 

comentar acerca de possíveis desavenças com a Coréia do Sul em seu Livro Branco de Defesa. 

Porém, em notícias, é possível visualizar com clareza que questões históricas ocorridas antes e 

durante a Segunda Guerra Mundial ainda persistem na lembrança do povo coreano e que isso 

pode vir a se tornar uma ameaça ao Japão. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Japão se encontra em um contexto regional de segurança muito conturbado, tendo 

em vista as diversas disputas territoriais com a China e a Rússia e os constantes atritos com a 

Coréia do Norte. O grande crescimento da China como potência econômica e militar e as 

constates evoluções tecnológicas da Coréia do Norte relativas a armas nucleares e mísseis 

balísticos apresentam grande risco a segurança do território e do povo japoneses. 

As Ilhas Senkaku, atualmente, é um foco nos atritos entre o Japão e a China, tendo em 

vista sua reivindicação sobre o referido arquipélago. Fruto disso, os chineses executam 

diversas atividades nos arredores dessas Ilhas, muitas vezes invadindo território marítimo e o 

espaço japoneses, como objetivo de demonstrar seu poder militar e impor sua jurisdição na 

região. Além disso, essas invasões não ocorrem apenas nas imediações das Ilhas Senkaku, já 

houve diversas ocorrências dessas atividades ao redor de todo o Japão, o que demonstra o 

risco que China apresenta na região.  

As Ilhas Kunashiri, Etorofu e Shikotan, que estão sobre controle russo, são 

reivindicadas pelo Japão por muitas décadas. Como consequência disso, sempre houve grande 

presença militar nessas Ilhas, que se reduziram com a queda da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), porém a presença militar da Rússia expandiu-se nos últimos 

anos com a intensificação de exercícios militares e o aumento de efetivo, equipamentos e 

estruturas militares na região. Tendo em vista a proximidade dessas Ilhas com o território 

japonês, essas atitudes russas apresentam considerável risco ao Japão. 

A península coreana é outra região que expõe perigo ao arquipélago japonês, embora a 

metade sul e a norte apresentem em diferentes escalas. A Coréia do Norte possui armas 

nucleares e mísseis balísticos que podem atingir todo o território japonês além de desenvolver 

cada vez mais essas armas e de efetuar diversas ameaças. Já a Coréia do Sul, ainda que seja 

um aliado em comum dos EUA e que possua uma relação relativamente estável e amigável 

com o Japão, questões históricas provenientes do expansionismo japonês até a Segunda 

Guerra Mundial ainda estão presentes na memória do povo coreano, podendo apresentar um 

risco, mesmo que baixo, ao Japão. 

Todas essas ameaças fazem com que seja essencial que o Japão possua forças com 

capacidade para se defender em caso de conflito, porém o artigo 9° da Constituição Pacifista 

impede que o país possua qualquer potencial de guerra, o que não é uma opção considerando 

o entorno regional japonês. 
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Com isso, seria necessária uma alteração na Constituição Pacifista de forma que 

permita forças armadas, pois, embora o Japão possua as Forças de Autodefesa que tem 

potencial de guerra equivalente a de forças armadas, é essencial que estejam condizentes com 

o que prevê a constituição do país. 

Analisando a historia das Forças de Autodefesa, a Suprema Corte do Japão, diversas 

vezes, esquivou-se do julgamento a respeito de sua constitucionalidade. Com isso, supõe-se 

que um julgamento em que, se levasse o escrito na Carta Magna do país na forma literal, a 

determinação seria que são inconstitucionais, pois é claro em seu artigo 9° que não pode haver 

nenhum potencial de guerra.  

Portanto, a não previsão constitucional que embase as Forças de Autodefesa do Japão 

é um risco para a defesa do país, pois, com isso, ficam a mercê do próprio sistema judiciário 

japonês e de pressões externas. É inconsistente e incoerente a existência de forças armadas 

que não estão previstas na carta magna de seu país.   
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