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RESUMO 
 
  

A histórica disputa sino-japonesa pela soberania das ilhas Diaoyu/Senkaku, 

localizadas no Mar da China Oriental, constitui ponto nevrálgico para o equilíbrio de 

forças que atuam no Leste Asiático. Neste estudo, o objetivo é apresentar o 

paradoxo existente entre as relações político-comerciais sino-japonesas e as 

disputas pelas ilhas, indicando a tese de que, apesar do tenso cenário geopolítico, o 

fluxo de comércio marítimo entre os dois países permanece elevado e atenua um 

possível conflito armado entre os países, além da presença norte-americana na 

região. A fim de dar conta do objetivo, a monografia se divide em três partes 

complementares entre si. A primeira trata do recorte teórico conceitual em torno da 

soberania e território. Em seguida, apresenta-se o debate jurídico-internacional 

sobre direito à soberania de porções do mar. Por fim, o estudo se volta ao cerne do 

objeto de estudo: o resgate histórico das disputas sino-japonesas pelas Ilhas 

Diaoyu/Senkaku e o paradoxo político já sinalizado. A metodologia recorre à revisão 

bibliográfica calcada em literatura estrangeira anglo-japonesa, assim como ao uso 

da elaboração de gráficos e de recurso cartográfico, este último baseado em dados 

AIS oriundos do aplicativo Marine Traffic. 

 

Palavras-Chave: Disputa geopolítica; Relações sino-japonesas; Ilhas 

Diaoyu/Senkaku. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 
The historic Sino-Japanese dispute for sovereignty over the Diaoyu / Senkaku 

Islands, located in the East China Sea, is a sore point for the balance of forces 

operating in East Asia.In this study, the objective is to present the paradox between 

Sino-Japanese political-trade relations and disputes over the islands, indicating the 

thesis that, despite the tense geopolitical scenario, the flow of maritime trade 

between the two countries remains high and attenuates possible armed conflict 

between countries, as well as the US presence in the region. In order to meet the 

goal, the monograph is divided into three complementary parts. The first deals with 

the conceptual theoretical framework around sovereignty and territory. The following 

is the international legal debate on the right to sovereignty of portions of the sea. 

Finally, the study turns to the core of the object of study: the historic rescue of Sino-

Japanese disputes over the Diaoyu / Senkaku Islands and the already signaled 

political paradox. The methodology uses a bibliographic review based on Anglo-

Japanese foreign literature, as well as the use of graphing and cartography, the last 

one based on AIS data from the Marine Traffic app. 

 

Keywords: Geopolitics dispute; Sino-japanese relations; Diaoyu / Senkaku Islands. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

.  

A China permaneceu durante longa data como um país dominante na Ásia. 

Os atuais territórios da Coreia e Japão já foram partes integrantes do “Império do 

Meio”.Nessa senda, por séculos, os japoneses estiveram sob a órbita de influência 

chinesa em um processo facilitado não somente pela proximidade geográfica, como 

também por questões culturais (a escrita japonesa, por exemplo, é composta por 

caracteres de origem japonesa, Hiragana e Katakana, e por caracteres adquiridos da 

dinastia Han, conhecidos como Kanji). Apesar da aparente estabilidade, uma série 

de eventos iniciados no século XIX marcou o início das tensões entre as potências 

em tela, de modo que disputas territoriais marítimas se consolidaram ao longo dos 

últimos dois séculos na intrincada relação sino-japonesa. 

Nas relações atuais do Leste Asiático, a disputa sino-japonesa pelas ilhas 

Diaoyu/Senkaku configura-se como uma das principais temáticas no que diz respeito 

aquela região(ITOH,2017). A realização deste trabalho se justifica pelo fato de que 

tanto a China quanto o Japão se posicionam no cenário internacional como duas 

grandes potências capazes de influenciar questões regionais e globais. O 

relacionamento político entre os países, no entanto, tem sofrido constantes 

desgastes, devido principalmente à escalada contínua das tensões na contestação 

da soberania das ilhas, fato com poder suficiente para gerar uma significativa 

instabilidade para o Leste Asiático 

O tema em análise não é objeto de pesquisa de muitos estudos já realizados 

no Brasil, de modo que a maior parte do material já publicado sobre a disputa está 

disponível apenas em outros idiomas, principalmente inglês e japonês. Esta 

monografia visa contribuir para incrementar a bibliografia disponível em português 

sobre o assunto, servindo aos acadêmicos oriundos de outros campos além da 

Geografia, tais como o Direito, a História e as Relações Internacionais. 

O objetivo central do estudo consiste em analisar como o contexto da disputa 

pela soberania das ilhas Diaoyu/Senkaku vem afetando as relações sino-japonesas 

nos últimos dois séculos e como esta disputa se materializa no espaço, visando 

revelar, em última instância, o paradoxo histórico que permeia a contestação pelo 

arquipélago, sinalizando para o fato de que a contenda, se, por um lado, foi capaz 
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de aumentar as rusgas políticas entre os países em tela, por outro, não amenizou o 

imbricamento econômico constituído entre os mesmos nas últimas quatro décadas. 

Para fins de execução do estudo, a metodologia recorre à revisão bibliográfica 

calcada em literatura estrangeira anglo-japonesa, assim como ao uso da elaboração 

de gráficos e de recurso cartográfico, este último baseado em dados AIS oriundos 

do aplicativo Marine Traffic. O AIS (Sistema de Identificação Automática em inglês) é 

um sistema de rastreamento automatizado amplamente utilizado no mundo 

marítimo. Graças a esse sistema é possível obter informações de qualquer 

embarcação navegando em determinada área. Tais informações são fornecidas 

pelos equipamentos AIS que atualmente, devido a questões legais, encontram-se a 

bordo de praticamente todos os navios que estão aptos à navegação, de modo que 

os dados são coletados a bordo e transmitidos para os principais servidores da 

empresa Marine Traffic (AIS,2019). 

Assim, a partir das considerações iniciais, a primeira etapa do estudo 

constitui-se em uma revisão teórica de conceitos cruciais que fundamentam a 

disputa. Em seguida as ilhas serão situadas espacialmente, momento em que as 

suas peculiaridades geográficas virão à tona. Na terceira parte buscar-se-á realizar 

um breve delineamento histórico da disputa, realizando quatro distintos recortes 

temporais que objetivam apontar os principais marcos históricos e jurídicos do 

conflito. Uma sintetização dos argumentos reivindicatórios utilizados pelas duas 

partes no litígio é apresentada e, finalmente, buscar-se-á responder o porquê do 

conflito pela soberania das ilhas Diaoyu/Senkaku, apesar das elevadas tensões e 

rusgas históricas, não desaguou para um confronto armado entre China e Japão. 

 

 

2 RECORTE TEÓRICO-CONCEITUAL: TERRITÓRIO E SOBERANIA 

 

       O pensamento geopolítico clássico possui raízes nos eventos que marcaram 

a passagem do século XIX para o XX na Europa, sendo seu principal objeto de 

análise o Estado-nação, especificamente o modus operandi com que o mesmo 

organizava seu território com vistas a se projetar no cenário internacional. Apesar 

do termo geopolítica somente ter sido cunhado pelo jurista sueco Rudolph Kjéllen 

em 1905, será o geógrafo Friedrich Ratzel quem irá delimitar as bases 

conceituais que posteriormente seriam instrumentalizadas pela geopolítica 
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(COSTA, 2016). Nesse sentido, Ratzel propôs que os Estados seriam 

organismos concebidos em uma íntima conexão com o seu espaço vital 

(lebensraum), espaço compreendido como as condicionantes físicas do território 

e base indispensável para vida do homem. Seguindo essa lógica 

O que se pode concluir dessa concepção de Ratzel, portanto, é que 
a sua matriz conservadora e autoritária não estaria simplesmente no fato de 
que ela sobrepõe condicionantes naturais aos processos sociais e políticos, 
mas justamente na ideia subjacente de um Estado forte, centralizador e 
“posto por cima” da sociedade, como ele próprio explicita ao afirmar que a 
unidade do Estado depende da unidade territorial e que esta, por sua vez, 
depende dos liames espirituais entre os habitantes, o solo e o Estado. 
Trata-se, assim, de uma unidade nacional-territorial comandada pelo poder 
central (COSTA, 2016, p.36). 

Oportuno destacar as influências do pensamento de Ratzel e dos demais 

autores da chamada geopolítica clássica nos acadêmicos japoneses no contexto da 

II Guerra Mundial. Sob essa égide, 

O fato é que, em vez de ser obediente, a aplicação da geopolítica 
no Japão na primeira metade do século XX foi criativa e correspondia à 
própria linguagem e história japonesa. Através da apropriação assertiva da 
geopolítica, o sujeito e, consequentemente, o objeto da teoria foram 
substituídos, seus conceitos reinterpretados produtiva e criativamente. 
(WATANABE,2018, p.26, tradução nossa). 

 

Esta apropriação única de conceitos ocidentais por parte dos japoneses nos 

oferece um pequeno vislumbre de como a mentalidade oriental é particular, de modo 

que compreender o télos da disputa marítimo territorial sino-japonesa não constitui 

tarefa trivial, exigindo uma abordagem geopolítica que seja, no mínimo, 

multifacetada. Consoante tal entendimento já prelecionava a geógrafa Bertha 

Becker: 

A busca de novos paradigmas da ciência e o rompimento das 
barreiras entre as disciplinas – a transdisciplinaridade – parecem hoje 
tornar-se uma exigência, e o rompimento de barreira entre a 
Geografia e a Geopolítica numa perspectiva crítica, integrado à 
natureza holística e estratégica do espaço, pode representar um 
passo importante nesse caminho, pois que o poder e o espaço e 
suas relações são, sem dúvida, problemáticas contemporâneas 
significativas. (BECKER,2012, p.117) 

As análises realizadas neste estudo estão alicerçadas no requisito da 

transdisciplinaridade, agregando conceitos e saberes oriundos de campos como o 

Direito e a História, de modo a iluminar o tortuoso e obscuro caminho que permeou 

as relações sino-japonesas nos últimos dois séculos. Seguindo esta premissa, faz-se 

necessária uma revisão de dois conceitos vitais para a compreensão e 
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caracterização da disputa marítimo territorial sino-japonesa pelas ilhas 

Diaoyu/Senkaku, a saber: soberania e território. 

O conceito de soberania é um dos mais complexos da ciência política, com 

muitas definições, algumas totalmente contraditórias, de modo que uma definição 

usual e aceita perante a ordem internacional é a de que um Estado será considerado 

soberano se não sofrer interferência na gerência de suas questões internas por parte 

de outros Estados estrangeiros (DE BENOIST, 1999). No passado, a noção de 

soberania confundia-se amiúde com a de poder ilimitado. Atualmente, porém, 

prevalece a premissa básica pela qual o ente estatal atua dentro de certos limites, 

estabelecidos internamente pelo ordenamento jurídico nacional e, externamente, 

pelo balizamento do Direito Internacional (PORTELA, 2016). 

Observa-se então que o conceito de soberania, na esteira da 

modernização e da crescente interdependência das relações econômicas e 

comerciais globais, tem sido considerado pela literatura como anacrônico, sujeito à 

múltiplas variações e interpretações. Nessa esteira, segundo KRASNER, 

Se a soberania é entendida como a organização e eficácia das 
estruturas de autoridade doméstica, a capacidade de exercer controle sobre 
os movimentos transfronteiriços, o direito de entrar em acordos 
internacionais ou uma estrutura institucional caracterizada por 
territorialidade e autonomia, depende das construções analíticas e das 
preocupações empíricas de determinados analistas. Não existe uma 
definição única de soberania porque o significado do termo depende do 
contexto teórico em que ele está sendo usado (KRASNER,1995, p.121) 

 

Nessa senda constata-se que, embora sujeito à variações contextuais, a 

acepção clássica do conceito, ou seja, de que Estado soberano é aquele que não 

sofre limites em suas questões internas a partir da atuação de atores exógenos, 

ainda desempenha um papel relevante para a dinâmica internacional e regional 

contemporânea, pautando os interesses e reivindicações que permeiam as disputas 

marítimo territoriais entre China e Japão que serão abordadas ao longo deste 

trabalho. 

No tocante ao conceito de território, ab initio deixa-se claro que uma 

definição, qualquer que seja, nunca será dotada de completude, indicando apenas 

uma ou algumas características de um dado fenômeno (SACK, 1986). O conceito de 

território é caro às acepções geopolíticas clássicas de modo que, visando uma não 

limitação à tais concepções, pretende-se distinguir dois arcabouços teóricos distintos 

que permeiam a noção de território: o jurídico e o geográfico. Almeja-se, assim, 
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efetuar uma abordagem transdisciplinar que amplie os horizontes da análise aqui 

realizada. 

O conceito jurídico de território é compreendido como elemento material do 

conceito de Estado1, ou seja, a base física ou âmbito espacial do poder e da sua 

soberania (MAZZUOLI, 2007). Sob esse prisma, o território seria composto pelos 

seguintes elementos naturais: solo, subsolo, as águas interiores2, o espaço aéreo 

acima de suas fronteiras3, do mar territorial, a zona contígua, a plataforma 

continental e a zona econômica exclusiva (PORTELA,2016). Relevante destacar 

ainda que, a relação jurídica do Estado com o território é objeto de uma vasta gama 

de teorias sintetizadas nas noções de dominium e imperium. Pela primeira acepção, 

o Estado seria proprietário do território, consubstanciando-se em titular de direito real 

exercido sobre o solo; objeto com o qual o ente estatal teria relação de domínio 

absoluto e exclusivo. Já de acordo com a noção de imperium, não existiria domínio 

estatal propriamente dito, mas sim uma relação pela qual o Estado exerceria seu 

poder sobre pessoas e por meio das mesmas o poder recairia sobre o território.  

(PORTELA,2016). 

Quando nos voltamos para a contribuição da Geografia para a elucidação do 

conceito de território, faz-se necessário delinear brevemente o escopo de outros dois 

conceitos vitais para a práxis geográfica: espaço e poder. 

O espaço, cuja existência é anterior ao território, pode ser interpretado como 

locus da reprodução das relações sociais de produção (LEFÉBVRE, 2008). Desta 

forma, não há que se falar em sociedade sem espaço pois é a própria sociedade 

quem produz o espaço e nele se reproduz. Considerando ainda o espaço como uma 

combinação entre sistemas de objetos e de ações que interagem entre si, observa-

se que são as ações, em última análise, que delimitam o escopo dos objetos, dando-

lhes sentido, ou seja, é o uso do espaço que qualifica o mesmo (SANTOS, 1996). 

                                            
1 BRASIL. Decreto nº 1.570, de 13 de abril de 1937, artigo 10. Convenção sobre os Direitos e Deveres dos Estados (Convenção de Montevidéu). Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D1570.htm. Acesso em: 04 dez. 2019.  
2 Águas situadas no interior da linha de base do mar territorial. CONVENÇÃO  das Nações Unidas sobre Direito do Mar (CNUDM).  UNITED 

NATIONS Convention on the Law of the Seas. Disponível  em <https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf> . 

Acessado em 10 out. de 2019. 

3 Fronteiras são os limites físicos do território e do exercício do poder Estatal.  REZEK, F. Direito internacional público. 13. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 

2011. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D1570.htm
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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O poder pode ser conceituado de forma relacional, ou seja, pode ser 

identificado como uma relação estratégica complexa, não passível de ser adquirida, 

simultaneamente intencional e não subjetiva, permeada sempre por alguma forma 

de resistência (FOCAULT, 1999). Diante deste panorama, o território pode ser 

considerado, então, como um espaço delimitado e definido por e a partir de relações 

de poder, verdadeiro campo de forças (rede de relações sociais),capaz de definir 

simultaneamente um limite entre grupos internos ao mesmo, os insiders, e grupos 

externos, os chamados outsiders (SOUZA, 1995). 

Analisando as reivindicações sobre a soberania das ilhas 

Diaoyu/Senkaku, os conceitos jurídico e geográfico de território complementam-se e 

posicionam as ilhas como territórios em disputa. Antes de procedermos para a 

análise da disputa sino-japonesa em si, partindo do ponto de que hoje as 

reivindicações dos Estados carecem de profunda legitimação perante a ordem 

internacional, sendo a guerra vista como ultima ratio, convém complementar os 

conceitos de soberania e território com questões oriundas do Direito do Mar. 

 

 

3 AS DISPUTAS MARÍTIMO TERRITORIAIS E A INCORPORAÇÃO DO 

CONCEITO DE SOBERANIA AO DIREITO DO MAR 

 

 

                  A emergência de novos atores no cenário internacional nas últimas 

décadas, especialmente nos anos 1980 e 1990 com a instauração de uma nova 

ordem multipolar ao redor do globo, tem convocado teóricos a defender a tese do fim 

do Estado-nação como ator principal das relações internacionais. Advoga-se que as 

mudanças oriundas da terceira revolução industrial, provocadas pelo uso intensivo 

de conhecimentos científicos e tecnológicos, inseriram atores não-estatais, como 

empresas transnacionais, organizações não-governamentais e blocos regionais, em 

uma nova dinâmica global, comprometendo o poder e protagonismo outrora 

concedido ao Estado-nação (VESENTINI, 2016). A disputa analisada neste trabalho 

se arrasta há quatro décadas e envolve interesses marítimo-territoriais de dois 

Estados, cujas ações, sejam elas do campo político, econômico ou cultural, 

possuem desdobramentos significativos tanto em escala regional quanto mundial. 

Nesse sentido, apesar das mudanças advindas com o fim da Guerra Fria e a 
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emergência da atuação de atores não-estatais no cenário internacional, a disputa 

sino-japonesa reforça a tese de SOUZA JUNIOR (2001) de que os Estados 

nacionais permanecem como atores dinâmicos no atual sistema político e que os 

demais atores não-estatais não participam do sistema internacional como meros 

coadjuvantes; são responsáveis por repassar recursos de poder aos Estados. A 

autonomia do poder estatal seria fruto, portanto, dessa transmissão de forças 

[recursos de poder] entre o Estado-nação e os demais atores não-estatais (SOUZA 

JUNIOR, 2001). 

Partindo dessa premissa e considerando que o trabalho versa sobre conflitos 

e tensões entre os Estados chinês e japonês, a análise geopolítica se volta para um 

breve resgate das disputas por domínios marítimo-territoriais como afirmação da 

soberania estatal em áreas de interesses estratégicos.  

De início, vale ressaltar a natureza jurídica-internacional do campo de forças 

em jogo. A elaboração de normas sobre o Direito do Mar ocorreu de forma tardia, 

considerada sua importância histórica e utilização dos mares desde as civilizações 

mais primitivas. Sobre os direitos perante o uso e controle, conforme apontou 

MENEZES (2015), duas teses surgiram no contexto de ascensão das potências 

marítimas no século XV: o mare liberum, do jurista Hugo Grócio; e o mare clausum, 

do inglês John Selden. A primeira tese defendia que os mares não eram suscetíveis 

de apropriação por nenhum Estado, sendo o direito de navegação impassível de 

alienação. Já a segunda tese advoga que os mares seriam sim passíveis de 

apropriação. O que se observou ao longo dos anos, foi um domínio da tese grociana 

no que tange o ordenamento marítimo internacional. Nessa senda preleciona o 

jurista brasileiro: 

Tal discussão se arrastou por tempos, e a imperatividade das necessidades 
econômicas dos Estados colonizadores, por conta das rotas do comércio e 
de conquista, foi timidamente consagrando o princípio da liberdade dos 
mares por uma conveniência política, levando a sua generalização 
circunstancial. Do mesmo modo, a proteção da costa adjacente ao Estado 
também foi tratada como uma questão fundamental para os interesses dos 
Estados, receosos com sua proteção estratégica, embora adotassem 
posições discordantes quanto à extensão do exercício de proteção 
(MENEZES,2015, p.). 

A consagração da utilização no sistema internacional do mare liberum 

começa a ser posta em xeque com algumas mudanças que ocorrem após a 

Segunda Guerra Mundial, momento marcado no campo jurídico pela criação da ONU 

e de um sistema baseado na universalidade. Nesse sentido, no campo do direito do 
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mar ainda prevaleciam atos unilaterais dos Estados quando o processo legislativo 

internacional sobre as delimitações dos mares culminaram nos limites previstos pela 

Primeira Convenção da Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

A primeira convenção evidenciou uma nova etapa no modo com que os 

Estados deveriam reivindicar seus interesses no mar. Em efeito, ocorreu uma 

mudança da liberdade ilimitada no mar para uma premissa com privilégios 

soberanos sobre determinados espaços oceânicos. Essa mudança, conforme 

apontou HUI-YI (2015), serviu como presságio para uma ênfase excessiva e 

desproporcional na soberania sobre espaços marinhos que continua em voga. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 (CNUDM), 

terceira convenção realizada e vigente até o presente momento, é o ponto de partida 

para esta nova forma de apropriação e uso do mar, uma vez que demarcou e 

obscureceu os limites territoriais dos Estado. A CNUDM dividiu o oceano em 

segmentos distintos nos quais os Estados signatários receberam “pacotes” 

diferenciados de direitos soberanos que variam de "soberania total", existente a 20 

quilômetros da costa (Mar Territorial), a "sem soberania", nos segmentos 

demarcados como Alto Mar (HAVICE,2018). Assim, a disputa pelas ilhas 

Diaoyu/Senkaku está  atrelada à delimitação da Zona Econômica 

Exclusiva(doravante ZEE), ou seja, o espaço do mar territorial conferido ao Estado 

costeiro com o objetivo de permitir a exploração econômica de uma totalidade de 

área cuja extensão é demarcada a partir das linhas de base até o limite de duzentas 

milhas marítimas (cerca de 370 quilômetros). 

As atribuições do Estado perante a sua ZEE, de acordo com o artigo 56 da  

CNUDM, envolvem o direitos de soberania para os fins de exploração e 

aproveitamento; conservação; administração de todos os recursos naturais das 

águas sobrejacentes ao leito, do leito e do subsolo do mar; e outras atividades com 

vistas à exploração e aproveitamento da zona para fins econômicos(CNUDM,1982). 

Sob esse contexto, fica patente os interesses sino-japoneses em inserir as ilhas 

sobre seus territórios; afinal, o Estado que detiver a soberania perante as ilhas criará 

no entorno das mesmas uma ZEE, podendo realizar as atividades anteriormente 

mencionadas. Pode se dizer que, considerando as riquezas descobertas no entorno 

do arquipélago, tais atividades transmutar-se-iam em significativos ganhos 

econômicos para a nação detentora. 
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A reivindicação pela soberania das ilhas Diaoyu/Senkaku, objeto de estudo 

em tela, abrange diversos embates da turbulenta e complexa relação sino-japonesa. 

Assim, o próximo capítulo buscará situar a posição das ilhas, fornecendo também 

uma breve caracterização da geografia física das mesmas, para posteriormente 

fornecer um escopo histórico das relações sino-japonesas nos últimos dois séculos. 

 

 

4 A DISPUTA SINO-JAPONESAS DAS ILHAS DIAOYU/SENKAKU 

 

 

             As ilhas Diaoyu(釣魚台列島) / Senkaku(尖閣諸島)4 são, na verdade, uma 

cadeia de oito pequenas ilhotas localizadas nas águas do Mar da China Oriental, 

cerca de 120 milhas náuticas a nordeste de Taiwan, 200 milhas náuticas a leste da 

China e 200 milhas náuticas a sudoeste de Okinawa, Japão (Figura 1). Apenas cinco 

das oito ilhotas são habitáveis, de modo que a geologia do arquipélago é marcada 

por rochas de formação vulcânica datadas do Neógeno5. Além disso, todas as ilhas 

compartilham características geográficas comuns caracterizadas por altos picos e 

falésias íngremes. (SHAW,1999). 

Historicamente as ilhas detinham pouco valor intrínseco, devido ao fato de 

estarem localizadas em posições remotas e possuírem poucas condições de 

habitabilidade, sustentando apenas uma flora escassa de pouco valor econômico, 

exceto por algumas atividades de pesca e coleta de penas (SHAW,1999). Contudo, 

em 1969, uma pesquisa da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Ásia e 

o Extremo Oriente (UNECAFE) revelou a existência de grandes reservas de petróleo 

na plataforma continental no entorno do arquipélago o que, por sua vez, 

representaria um valor de cerca de US$ 6 trilhões(HUI-YI,2015). Além do petróleo, 

                                            
4 Diaoyu é o nome chinês dado ao arquipélago, significando, em uma tradução aproximada, "Plataforma de Pesca". Já o termo Senkaku é empregado pelos 

japoneses, representando, na verdade, uma tradução do antigo nome ocidental das ilhas, Ilhas Pinnacle, que foi dado pela Marinha Britânica ao avistá-las 

durante missões de navegação no Extremo Oriente em meados do século XIX. KYOSHI, Inoue. Japanese militarism & Diaoyutai(senkaku) island. 

Skycitygallery, 2018. Disponível em <http://www.skycitygallery.com/japan/diaohist.html>. Acesso em: 05 de dez. de 2019. 

5 Na escala temporal geológica o Neógeno corresponde ao espaço de tempo que se iniciou há 23 milhões de anos e continua até o presente, caracterizado 

principalmente por faunas e floras progressivamente mais próximas àquelas existentes atualmente. Para mais detalhes, ver escalas produzidas pela 

Comissão Internacional de Estratigrafia. TABELA Cronoestratigráfica Internacional. International Commission on Stratigraphy, 2017. Disponível em: 

<http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale>. Acesso em: 05 dez. 2019. 

 

 

http://www.skycitygallery.com/japan/diaohist.html
http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale
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estima-se que 200 bilhões de metros cúbicos de gás natural também estejam 

localizados na região. (LOHMAYER, 2008). 

A partir da geografia física e da posição das ilhas, verificam-se disputas 

estratégicas históricas, para fins de apropriação dos recursos naturais ou de 

soberania nacional entre China e Japão. Assim, para melhor compreender os 

fundamentos das atuais reivindicações pela soberania das ilhas, bem como o porquê 

das mesmas constituírem um paradoxo nas relações sino-japonesas, a priori faz-se 

necessário realizar uma breve retrospectiva histórica, envolvendo quatro distintas 

fases da disputa. 

Figura 1 - Distâncias auferidas a partir da maior ilha do arquipélago, a ilha Uotsuri. 

                

Fonte: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF JAPAN. Mofa, 2013. Disponível em: 

<https://www.mofa.go.jp/index.html>. Acesso em: 10 de out. de 2019. 

 

 

4.1 As razões iniciais da disputa (1895-1970) 

 

 

O século XIX foi marcado pelo processo de expansão imperialista das 

principais potências europeias, que estavam se industrializando ferozmente desde a 

primeira revolução industrial, em um movimento que também fora favorecido pelos 

avanços significativos nos meios de transporte, evidenciado pela construção de 

grandes ferrovias, portos, dentre outros (HOBSBAWN, 2015). Outro fator crucial 

para a expansão dos impérios foi, conforme apontou MASON (2017), o 

https://www.mofa.go.jp/index.html


21 
 

desenvolvimento tecnológico de armas cada vez mais letais, especialmente aquelas 

que visavam o incremento do poder naval6 das potências dominantes. 

Em meio a esse processo expansionista das grandes potências 

imperialistas, a China revelava suas vulnerabilidades diante do envolvimento com o 

Ocidente por meio das derrotas sofridas na Guerra do Ópio contra a Grã-Bretanha 

(1839-1842, 1856-1860) e na guerra sino-francesa (1884-1885), o que culminou por 

provocar um profundo impacto nas relações regionais tradicionalmente hierárquicas 

do Leste Asiático (PERDUE, 2015). Além disso, as incursões ocidentais na China 

também desempenharam um papel importante ao preparar o cenário para a tentativa 

japonesa de conquistar uma hegemonia regional (GREVE; LEVY, 2018; MASON, 

2017). 

O Japão, por sua vez, inicia naquele momento o seu processo de abertura 

para o Ocidente e conquista uma crescente pujança industrial e econômica após a 

Restauração Meiji de 1868.Esta nova era representou muito mais do que a 

restituição do poder ao imperador e o fim do shogunato Tokugawa. 

Trata-se de um profundo redimensionamento das forças 
sociais no cenário político-econômico levado a cabo pela elite do país 
(grandes senhores capitalizados, grandes negociantes, intelectuais e 
tecnocratas de famílias poderosas) a partir de uma escolha: participar 
com alguma força no circuito capitalista (SAKURAI, 2007, p.133). 

Os planos e medidas para a nova diretriz do Fukoku kyohei (“enriquecer a 

nação, fortalecer as armas”) estavam em pleno andamento e será sob essa égide 

que o Japão encontrará uma oportunidade para contestar a influência chinesa na 

Coreia7, um estado rico em minerais e já consolidado como um dos mais 

importantes tributários do Império Chinês (GREVE; LEVY, 2018). De forma sucinta, 

pode se afirmar que os embates sino-japoneses pela Coreia culminaram na Primeira 

Guerra Sino-Japonesa (1894-1895). 

Sobre os desejos expansionistas japoneses no período imediatamente 

anterior à eclosão da guerra, bem preleciona o Almirante Afonso Barbosa: 

O Japão, naquela altura, já perseguia a realização do destino 
manifesto de estabelecer a hegemonia no Leste Asiático com a 
subjugação da China. Era natural, portanto, que dispusesse de uma 

                                            
6 Poder Naval é uma expressão que não se confunde com Poder Marítimo. O primeiro é a expressão militar do segundo, e sua função precípua consiste em 

contribuir para o fortalecimento dos seguintes elementos: população, soberania população, sociedade e governo; geopolítica marítima; recursos; economia 

marítima. Dessa forma, quanto mais forte for uma marinha de guerra, mais fortes serão os elementos mencionados, gerando um círculo virtuoso na 

consolidação do poder marítimo de um Estado. TILL, GEOFFREY. Seapower: a guide for the 21st century. 3ed. London: Routledge, 2013. 

7 A recusa dos coreanos em reconhecer o novo governo Meiji aliado a posição coreana subserviente à China (apenas o governante chinês possuÍa a 

alcunha de "imperador", enquanto o governante japonês seria chamado de "grande rei") reforçou o pretexto para invasão japonesa. TSUZUKI, Chushichi. 

The Pursuit of Power in Modern Japan 1825-1995. Oxford University Press, UK, 2000.  
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estratégia nacional de cunho político e militar para orientar a realização 
do sonho da hegemonia pretendida (BARBOSA, 2009, p.310). 

 

A marinha japonesa despontava tecnologicamente no horizonte, causando 

graves temores ao Ocidente8, principalmente na Grã-Bretanha, que detinha a 

posição de soberana nos mares (HOBSBAWN, 2015). A vitória japonesa na Batalha 

naval de Yalu prenunciava as potencialidades do poderio marítimo japonês(que fora 

novamente posto à prova na Batalha de Tsushima9),o que também sinalizara para 

os grandes embates que ocorreriam no início do século XX. Sobre o saldo da guerra, 

observou-se que: 

A percepção da fraqueza chinesa levou a intrusões muito 
mais agressivas pelas potências estrangeiras na China, enquanto a 
percepção da força japonesa levou à inclusão do Japão nas fileiras 
das potências imperiais. O Japão havia se transformado do objeto do 
imperialismo em um de seus perpetores. A guerra marcou o declínio 
terminal da velha ordem confucionista voltada para dentro e a 
ascensão da ordem ocidental da política global (PAINE ,2005, p.4, 
tradução nossa). 

A primeira menção à posse das ilhas ocorre, ainda que de forma indireta, 

com o fim da Primeira Guerra Sino-Japonesa, especificamente com a assinatura do 

Tratado de Shimonoseki (Shimonoseki Jōyaku).. Este, por seu turno, previu em seu 

artigo 3º a cessão, em caráter perpétuo, da soberania dos seguintes territórios, a 

serem entregues aos japoneses: a ilha de Formosa (Taiwan) e as demais que 

estariam no seu entorno (JAPÃO,1895). 

Sobre a ocupação das ilhas neste período, relevante destacar que o governo 

japonês havia enviado, uma década antes do grande conflito com os chineses 

(1880), uma expedição às referidas ilhas, de modo que, após constatado que as 

mesmas não eram habitadas por nenhum Estado, o governo japonês passou a 

reivindicar sua soberania naquele território sobre o princípio jurídico do terra nullius10 

(HUI-YI,2015). 

                                            
8 A percepção ocidental do novo poderio marítimo japonês foi habilmente descrita no relato do então Secretário da Marinha do EUA. HERBERT, Hilary A. 

The Fight off the Yalu River. The North American Review, v. 159, n. 456, p. 513-528, 1894. 

9 A batalha de Tsushima marcou não somente a vitória japonesa na Guerra Russo-Japonesa (1906), como também a consagração do Japão como maior 

potência marítima do Leste Asiático. Além disso, interessante notar a consagração também do canhão de grosso calibre, implicando em uma revolução na 

construção dos navios de guerra. Ver VIDIGAL, Armando; ALMEIDA, Francisco Eduardo Alves de; RODRIGUES, André Figueiredo. Guerra no Mar: 

Batalhas e Campanhas Navais que Mudaram a História. Rio de Janeiro: Record, 2009. 

10 A conceituação do termo Terra Nullius é complexa e possui variações históricas. Para este trabalho, pode ser compreendido como a designação de 

determinada porção de terra desabitada/sem dono. BORCH, Merete. Rethinking the origins of terra nullius. Australian Historical Studies, v. 32, n. 117, p. 

222-239, 2001.  
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Após a incorporação oficial das ilhas à jurisdição japonesa (Prefeitura de 

Okinawa), o governo japonês arrendaria11 quatro das oito ilhas ao empreendedor 

Koga Tatsushirō, permitindo que o mesmo utilizasse as ilhas como base produtiva 

para a pesca do Bonito (Katsuobushi). Estima-se que no auge da produção 

pesqueira, mais de 200 japoneses teriam habitado a ilha. Com a morte de Koga 

(1918), seu filho Zenji assumiu a produção até 1940, momento em que, em virtude 

da Segunda Grande Guerra, os colonos japoneses deixaram as ilhas, que seguem 

desabitadas até os dias de hoje (ITOH, 2017). 

No que tange às reivindicações chinesas sobre o arquipélago, o período 

destacado foi evidenciado por um silêncio chinês. Se por um lado as condições do 

país após a derrota para o Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa não deixaram 

margem para qualquer reivindicação perante às exigências do Tratado de 

Shimonoseki, por outro os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial foram 

marcados por significativos problemas internos (Guerra Civil Chinesa de 1946 a 

1949) e externos (Guerra da Coreia12). Além disso, o reconhecimento de Taiwan na 

ordem internacional13 e a assinatura do Tratado de Paz de São Francisco14 

marcaram o rompimento das relações sino-japonesas até meados da década de 

1970, quando, diante da nova política externa de Deng Xiaoping e das riquezas 

recém-descobertas no entorno de Diaoyu/Senkaku, ocorre o reatamento das 

relações com o Japão e as reivindicações pela soberania das ilhas emerge. 

 

 

4.2 As disputas sino-japonesas no âmbito da crise do petróleo e de redefinição 

do capitalismo global (1970-1990) 

                                            
11 O arrendamento era referente as ilhas Uotsuri, Kuba, Kita-kojima e Minami-kojima, e foi constituído por uma cessão gratuita das ilhas pelos primeiros 30 

anos, de modo que, vencido este prazo, iniciar-se-ia a cobrança de um aluguel. NAKAUCHI, Yasuo et al. Issues Surrounding the Senkaku Islands and the 

Japan-China Relationship: A History from Japan’s Territorial Incorporation to the Present Day and Contemporary Issues. 2017. 

12 O desencadeamento da guerra era resultante de circunstâncias internas (a guerra civil iniciada anteriormente), regionais (a nova geopolítica da Ásia 

Oriental) e mundiais (resposta soviética ao desencadeamento da Guerra Fria na Europa). VIZENTINI, PAULO FAGUNDES; PEREIRA, Analúcia Danilevicz. 

A discreta transição da Coreia do Norte: diplomacia de risco e modernização sem reforma. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 57, n. 2, p. 176-195, 

2014. 

13 Taiwan teria um assento no Conselho de Segurança da ONU até meados da década de 1970, quando passou a não ser mais reconhecida como Estado 

independente da China. WHY is Taiwan ineligible for "participation in the United Nations”. chinaembassy, 2019. Disponível em <http://ae.china-

embassy.org/eng/zt/twwt/t150866.htm>. Acesso em 02 de out. de 2019. 

14 O tratado foi celebrado entre Japão e as potências aliadas vitoriosas, servindo como documento oficial do término da Segunda Guerra. Apesar das 

sanções impostas ao Japão, o tratado não especificou para quem o país deveria renunciar a seus antigos territórios, nem definiu os limites precisos desses 

territórios; criando questões de delimitações territoriais até hoje pendentes. HARA, Kimie. 50 years from San Francisco: Re-examining the peace treaty and 

Japan's territorial problems. Pacific Affairs, p. 361-382, 2001. 
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                    O início dos anos 1970 foi marcado não somente pela já mencionada 

descoberta de grandes reservas de petróleo e gás no entorno das ilhas estudadas, 

como também pelo reatamento das relações entre China e Japão(HE,2013). Os 

esforços de Zhou Elai, primeiro membro do partido Comunista a ocupar o cargo de 

primeiro-ministro da República Popular da China, em reestabelecer conexões com o 

Japão estavam atrelados ao apoio norte-americano à Chiang Kai-shek (Taiwan) e ao 

embargo imposto pelos EUA à China. Naquele momento a China ainda estava 

debilitada por causa da Guerra, de modo que a demanda por capitais externos era 

grande. Nesse contexto, embora a União Soviética tenha prestado assistência, esta 

não era suficiente para as necessidades chinesas, contribuindo para que os 

chineses voltassem novamente sua atenção para seu próspero vizinho, o Japão. 

Nesse sentido, 

Historicamente, a China havia sido a mentora dos japoneses, 
e os japoneses mantinham relações com os chineses por dois 
milênios. Além disso, havia sentimentos de culpa pelos atos 
japoneses de agressão em tempos de guerra na China. Embora 
reconhecendo diferenças ideológicas, muitos políticos japoneses 
consideraram anormal não ter relações diplomáticas com seus 
vizinhos, o que representava a vontade da grande maioria do povo 
chinês. (ITOH, 2017.p.11, tradução nossa). 

O reconhecimento de Nixon da República Popular da China e a remoção de 

Taiwan do Conselho de Segurança da ONU15, evidenciou uma aproximação entre 

China e EUA, o que consequentemente sinalizava para o reatamento das relações 

sino-japonesas. Entretanto, o Tratado de Reversão de Okinawa (Okinawa Henkan 

Kyōtei)16, assinado entre Japão e EUA em 1971, provocou novas tensões entre a 

tríade China-Japão-EUA, fazendo emergir pela primeira vez a disputa pela soberania 

das ilhas Diaoyu/Senkaku (MCGREGOR,2018). 

A disputa gravitou em torno de interpretações díspares do tratado. De um 

lado, os japoneses consideraram as ilhas Senkaku como parte de Okinawa, cuja 

administração o acordo passara em definitivo dos EUA para o Japão; de outro, a 

China alegava que, perante a não existência de uma menção clara às ilhas no 

documento, a legitimidade de tal reivindicação era dúbia, configurando possíveis 

                                            
15 A remoção fora efetuada com a Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU. UNITED NATIONS General Assembly Resolution 2758. chinaescedu, 

1971. Disponível em:<https://china.usc.edu/sites/default/files/legacy/AppImages/1971-UN-China-seating.pdf>. Acesso em 10 de out. de 2019. 

16 AGREEMENT Between the United States of America and Japan Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands. okinawa-ryukyu, 1971. Disponível 

em< http://ryukyu-okinawa.net/pages/archive/rev71.html>. Acesso em 10 de out. de 2019. 

http://ryukyu-okinawa.net/pages/archive/rev71.html
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indícios de um desejo saudosista de expansão territorial por parte dos japoneses. Os 

EUA, por seu turno, conscientes da reivindicação sobre as ilhas pelos chineses e 

tendo em vista a aproximação de Beijing com Washington, decidiram não 

reconhecer inequivocamente a soberania japonesa sobre as ilhas, se esquivando de 

uma posição mais assertiva perante a real soberania das ilhas, assumindo uma 

posição difusa que permanece até o presente (ITOH, 2017). 

Apesar do tom conflituoso inicial, medidas bilaterais estabelecidas entre 

China e Japão, tais como o estabelecimento do Comunicado Conjunto do Governo 

do Japão e do Governo da República Popular da China (1972) e a assinatura do 

Tratado Sino-Japonês de Paz e Amizade (1978), arrefeceram momentaneamente os 

ânimos, haja vista o fato de que qualquer movimento mais incisivo poderia colocar 

em xeque as frágeis relações sino-japonesas recém estabelecidas. Como Deng Xiao 

Ping mencionou na época (DENG,1978) “Nossa geração não é sábia o suficiente 

para encontrar uma linguagem comum sobre essa questão. Nossa próxima geração 

certamente será mais sábia” (apud PAN, 2007, p.74). O aparente armistício sino-

japonês, entretanto, duraria pouco. 

 

 

4.3 As disputas sino-japonesas no limiar do século XXI (1990-2012) 

 

 

Após um breve período de “lua de mel” que acompanhou a normalização 

diplomática e a retomada das relações comerciais formais sino-japonesas, a 

vulnerabilidade das tentativas anteriores de construção de confiança começou a ser 

revelada à medida que ocorriam mudanças domésticas e internacionais. Em meados 

da década de 1980 dois eventos marcaram o ressurgimento das tensões entre os 

dois países: a questão dos livros didáticos de história do Japão e a visita do primeiro 

ministro ao Santuário Yasukuni (Yasukuni Jinja).17. 

Sobre o primeiro ponto, o governo japonês inserira uma nova narrativa 

histórica nos livros didáticos, retratando o Japão como uma das vítimas da Guerra e 

não como um dos perpetores da mesma. Nesse sentido, a culpa para os crimes 

                                            
17 YASUKUNI jinja. yasukuni, 2019. Disponível em: <https://www.yasukuni.or.jp/english/>. Acesso em 10 de out. de 2019. 
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cometidos contra os povos dominados(incluindo os chineses) recairia única e 

exclusivamente sobre alguns poucos militares conservadores japoneses (HE, 2013). 

Já o segundo evento ocorreu em 1985, quando o então primeiro-ministro 

japonês Nakasone Yasuhiro fez uma visita oficial ao santuário de Yasukuni, 

provocando um imbróglio diplomático que contribuiu para o enfraquecimento da 

recém consolidada relação sino-japonesa. A situação se deteriorou ainda mais 

quando manifestações anti-japonesas lideradas por estudantes eclodiram nas 

cidades da China em setembro do mesmo ano (WEISS, 2014). Ainda sobre este 

evento, importante mencionar que os protestos anti-japoneses visavam 

ostensivamente a conter uma suposta "segunda invasão econômica" japonesa 

(ROSE e SÝKORA, 2016), invasão esta que naquele momento era caracterizada 

pelo grande influxo de produtos japoneses que estavam invadindo o mercado 

chinês(DEHESH,1999) 

O início dos anos 1990 marcaria um profundo ponto de inflexão não 

somente no relacionamento entre China e Japão, mas também na relação de ambos 

os países com os EUA. O fim da Guerra Fria, a contundente vitória americana sobre 

Saddam Hussein no Kuwait e o fim do isolamento chinês foram eventos que 

reconfiguraram a confiança e os cálculos de posicionamento na ordem internacional 

por parte das três nações (MCGREGOR, 2018). Será sob a égide desses eventos 

que a China iniciará sua atuação mais incisiva no sistema internacional, incluindo 

uma postura mais enérgica quanto aos seus interesses territoriais. 

Quando adentramos na seara sobre a disputa das ilhas, constata-se que a 

insídia teve como ponto de partida o governo chinês, que apesar de ratificar a 

CNUDM em 1996, promulgou dois atos normativos que suscitaram controvérsias: a 

Lei do Mar Territorial e Zona Contígua da República Popular da China, que em seu 

artigo 20 inseria as ilhas Diaoyu como parte do território chinês(CHINA,1992); e a Lei 

da República Popular da China sobre a Zona Econômica Exclusiva e a Plataforma 

Continental (CHINA,1998). 

Este exercício legislativo chinês provocara uma reação imediata por parte 

dos japoneses, que entenderam tal ato como quebra da promessa chinesa em adiar 

as disputas em prol do desenvolvimento e exploração conjuntos. Ainda em resposta 

ao ato chinês, o Japão ratificou, também em 1996, a CNUDM, consolidando seu 

arcabouço jurídico para fundamentar a soberania das ilhas. O episódio marca em 

definitivo não somente a retomada das tensões sino-japonesas pela soberania das 
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ilhas Diaoyu/Senkaku, mas acentua uma nova fase da disputa, que a partir daquele 

momento passa a envolver ações de populares de ambos os lados. Ilustram essa 

questão a ação de ativistas de Hong Kong, que em setembro de 1996 entraram nas 

águas territoriais ao redor das ilhas em disputa e pularam na água, em um episódio 

que resultou em uma pessoa afogada. Ainda naquele ano, ativistas de Hong Kong e 

Taiwan, divididos em 14 barcos, entraram nas águas ao redor das Ilhas com quatro 

pessoas e desembarcaram na Ilha principal. Casos semelhantes continuaram até 

199718 

No início do século XXI, as tentativas sino-japonesas de fazer avançar um 

programa de desenvolvimento conjunto para exploração das ilhas ficaram na pauta 

do dia (HUI-YI, 2015). Eventos como a visita do primeiro ministro Shinzo Abe ao 

presidente Hu Jintao sinalizavam para uma possível harmonização nas relações 

sino-japonesas (HE, 2013). Entretanto, inúmeros imbróglios continuaram a vir à tona, 

como a colisão de um barco pesqueiro chinês por dois navios da guarda costeira 

japonesas nas proximidades das ilhas19,inflamando novamente a disputa. O ápice 

das tensões ocorreria, no entanto, em 2012, em uma série de eventos que 

marcariam o ponto mais tenso da relação entre os países desde 1972. 

 

 

4.4 O cenário geopolítico atual em torno das ilhas (2012- PRESENTE) 

 

 

O ano de 2012 marca o momento em que a disputa pela soberania das ilhas 

ganhou novos contornos. Em abril, o governador de Tóquio, Shintaro Ishihara, 

anunciou um plano para comprar três das cinco ilhas que ainda eram de propriedade 

privada (no caso, pertenciam a família Kurihara), argumentando que, embora as 

ilhas estivessem localizadas longe de Tóquio, a compra iria o fortalecer o controle 

efetivo japonês. Ao iniciar uma campanha de arrecadação para a compra das ilhas, 

o governo federal japonês não viu outra alternativa senão apoiar o projeto. Dessa 

maneira, o então primeiro ministro Yoshihiko Noda, propalado pelo discurso de 

manter a soberania e o controle japonês sobre aqueles territórios de forma pacífica e 

                                            
18 TIMELINE: the Diaoyu-Senkaku Islands dispute. SCMP, 2012. Disponível em: <https://www.scmp.com/news/china/article/1039204/timeline-diaoyu-

senkaku-islands-dispute >.  Acesso 10 de out. de 2019. 

19 COLISÃO de barcos acirra relações de China e Japão. Estadão, 2010. Disponível em: <https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,colisao-de-

barcos-acirra-relacoes-de-china-e-japao,606813>. Acesso em 06 dez. 2019. 

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,colisao-de-barcos-acirra-relacoes-de-china-e-japao,606813
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,colisao-de-barcos-acirra-relacoes-de-china-e-japao,606813
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definitiva, realiza a nacionalização das ilhas, comprando-as pelo preço de 2.050 

milhões de ienes, ou cerca de 26,2 milhões de dólares (ITOH,2017) 

Apesar das intenções pacíficas de Noda, a nacionalização reacendeu a ira 

dos chineses contra o Japão, resultando em enormes manifestações anti-japonesas 

em mais de 50 cidades da China em setembro de 2012. Muitas das manifestações 

se transformaram em tumultos de modo que fábricas, concessionárias, lojas e 

restaurantes japoneses situados na China tornaram-se alvos de saques e incêndios 

criminosos20. 

Outro evento ocorrido um mês antes abalou ainda mais as relações 

diplomáticas sino-japonesas: tratou-se da visita de autoridades japonesas ao 

contraditório Santuário Yasukuni, evento que fora repudiado veementemente pela 

China, que, por seu turno, cancelou uma série de reuniões diplomáticas previstas. 

No campo jurídico, a resposta chinesa fora evidenciada, principalmente, pelo 

pedido formal à Comissão de Limites da Plataforma Continental de aumento da sua 

plataforma para além das 200 milhas náuticas21. Tal reivindicação, se acatada, 

colocaria as ilhas em disputa sob jurisdição chinesa, e contaria com o respaldo 

internacional das diretrizes da CNUDM. 

Atualmente a postura diplomática mais incisiva de Xi Jinping enfrenta desafios 

significativos para nova política externa chinesa. Se os chineses, por um lado, 

sentem a pressão interna para serem mais assertivos na proteção dos seus 

interesses nacionais, especialmente aqueles relacionados às disputas territoriais 

marítimas com os países vizinhos, por outro, o presidente está profundamente ciente 

dos impactos adversos que sua postura diplomática mais dura pode provocar na 

estabilidade regional (ZHANG, 2015). 

Embora existam poucas evidências que apontem para uma possível 

reconciliação no recente impasse entre China e Japão pela soberania das ilhas, os 

esforços diplomáticos para que as duas nações continuem em diálogo parecem 

seguir de forma constante na agenda de ambos os países (ROSE e SÝKORA,2016). 

Após definirmos o contexto histórico do conflito, quando nos voltamos para o 

cerne das argumentações reivindicatórias sino-japonesas, uma divergência crucial 

                                            
20 LIM, Louise.Seconde Day of Anti-Japan Protests Rock China. NPR, 2012. Disponível em: <https://www.npr.org/2012/09/16/161228298/chinese-flood-

streets-in-anti-japan-demonstrations> Acesso em 02 de dez. de 2019. 
21 CHINA Decided to Make Its Partial Submission Concerning the Outer Limits of the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles in the East China Sea to 

the Commission on the Limits of the Continental Shelf. MFA, 2012. Disponível em <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceie/eng/NewsPress/t970215.htm>. Acesso 

em 02 de dez. de 2019. 

https://www.npr.org/2012/09/16/161228298/chinese-flood-streets-in-anti-japan-demonstrations
https://www.npr.org/2012/09/16/161228298/chinese-flood-streets-in-anti-japan-demonstrations
https://www.mfa.gov.cn/ce/ceie/eng/NewsPress/t970215.htm
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pode ser observada: enquanto os chineses fundamentam suas argumentações com 

base em eventos históricos, os japoneses concentram a sua arguição em torno de 

argumentos jurídicos. As minúcias de tal divergência serão abordadas na próxima 

seção. 

 

 

4.5 A sintetização das argumentações sino-japonesas 

 

 

As reivindicações chinesas pela soberania das ilhas Diaoyu/Senkaku estão 

fundamentadas em uma perspectiva histórica. Nessa senda, estudos chineses 

apontaram para registros históricos detalhando a descoberta e a característica 

geográfica das Ilhas Diaoyu já em 1372,sob a égide da Dinastia Ming (1368-

1644).As ilhas eram então usadas como auxílio à navegação, servindo também de 

base operacional para pescadores chineses(PAN,2007).Além disso, a China 

sustenta também que as ilhas Diaoyu constituem parte integrante do grupo de ilhas 

de Taiwan, sendo, portanto, parte indissociável do território chinês. Na perspectiva 

chinesa, levando em consideração esta ocupação histórica, a contestação da sua 

soberania sobre as ilhas seria resultado exclusivo do expansionismo do império 

japonês levado a cabo no século XIX. 

Já sob a égide japonesa, as ilhas Senkaku teriam sido integradas ao território 

japonês com base no princípio terra nullius e salvaguardadas pelo Tratado de 

Shimonoseki (1895). Nesse sentido, em declaração oficial sobre sua reivindicação 

de soberania sobre o arquipélago, o governo japonês atualmente afirma que: 

Em janeiro de 1895, depois de ter verificado cuidadosamente que não havia 
traço de controle sobre as Ilhas Senkaku por outro estado antes desse 
período, o Governo do Japão incorporou as ilhas no território japonês por 
meios legais, sob o marco legal internacional existente em esse tempo. 
(JAPÃO, 2014, tradução nossa) 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Paz de São Francisco 

colocou as ilhas Senkaku sob a administração norte-americana, considerando-as 

como parte de Okinawa, reafirmando assim o status das ilhas como território 

japonês. Na década de 1970 o Tratado de Reversão de Okinawa reforçou este 

status ao considerar as ilhas como parte inerente do arquipélago de 

Ryukyu(Okinawa). Assim dispõe o artigo 1º, inciso II, caput: 
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Para efeitos do presente Acordo, o termo "ilhas Ryukyu e as Ilhas Daito" 
significa todos os territórios e as suas águas territoriais em relação às quais 
o direito de exercer todos e quaisquer poderes de administração, legislação 
e jurisdição foi concedido aos Estados Unidos da América sob o Artigo III do 
Tratado de Paz com o Japão.(JAPÃO,1971,tradução nossa) 

Os japoneses entenderam que as alegações históricas não serviam para 

reivindicar a propriedade dos territórios marítimos disputados, pois as ilhas eram 

administradas pelo Japão havia pelo menos quatro décadas. Além disso, 

consideram as argumentações chinesas como meramente oportunistas, pois 

somente vieram à tona na década de 1970, após a descoberta de significativas 

reservas energéticas no entorno das ilhas (HUI-YI, 2015). 

China e Japão, portanto, posicionam-se em campos diametralmente opostos 

no que tange às fundamentações para as reivindicações de soberania sobre as ilhas 

Diaoyu/Senkaku. Apesar deste aparente distanciamento político, as relações sino-

japonesas são permeadas por diversos paradoxos, de modo que fazer ilações e 

conjecturas sobre o destino das mesmas torna-se uma tarefa complexa. O próximo 

capítulo tentará elucidar um dos principais paradoxos envolvendo a disputa pelas 

ilhas, buscando responder a seguinte indagação: por que, apesar das tensões e 

argumentações substancialmente díspares, o conflito pelo domínio das ilhas não 

desaguou para um confronto armado? 

 

 

4.6 O paradoxo que permeia a disputa: por que as reivindicações (ainda) não 

resultaram em um confronto armado? 

 

 

As relações sino-japonesas desde o fim da Segunda Guerra Mundial não 

apenas seguiram uma trajetória tortuosa como também foram repletas de 

contradições, de modo que questões como o porquê de  China e o Japão nunca 

terem desenvolvido uma cooperação estratégica genuína, apesar de seus interesses 

geopolíticos e econômicos mútuos bem como o porquê da passagem do tempo não 

ter sido capaz de curar as feridas dos conflitos passados constituem alguns dos 

principais paradoxos que permeiam as relações sino-japonesas nas últimas décadas 

(HE, 2013). 
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Nesse sentido, no que tange à disputa pelo controle das ilhas 

Diaoyu/Senkaku, um outro paradoxo também pode ser apontado: ao longo da 

História, a disputa marítima pela soberania de ilhas foi um tema majoritariamente 

marcado pela disputa de interesses antagônicos que resultaram em conflitos bélicos. 

Três casos distintos e distantes no tempo ilustram a questão: o caso da disputa 

pelas Ilhas Äland e a Guerra de Independência Sueca (1808);  a disputa envolvendo 

Japão e Rússia pelas ilhas Curilas (ainda que atualmente a disputa não seja 

belicosa, sua origem está atrelada tanto ao desfecho da Guerra Russo-Japonesa 

(1904-1905) quanto aos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial);  e a disputa 

entre Argentina e Reino Unido que culminou na Guerra das Falklands/Malvinas 

(1982). Assim, pergunta-se, por que a disputa por Diaoyu/Senkaku não culminou, ao 

menos até o presente momento, em um embate militar? 

Diante desta indagação, um possível fator que explicaria a não utilização da 

força por parte dos atores em tela seria a presença dos Estados Unidos como forte 

aliado japonês, vide o Tratado de Mútua Cooperação e Segurança entre os Estados 

Unidos e o Japão (JAPÃO,1960). Além disso, as relações bilaterais sino-japonesas 

pós-1970 são marcadas por outros fatores que indiretamente sustentam a não 

utilização do uso da força, como a intensa migração de chineses para o Japão nas  

últimas quatro décadas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Crescimento no número de chineses residindo no Japão (em milhares). Adaptado de BAIL 

(2005) 
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Fonte: BAIL, Hélène Le. The New Chinese Immigration to Japan. Between mobility and 

integration. China perspectives, v. 2005, n. 61, 2005. 

Outro fator que pode sustentar o não engajamento militar reside no grande 

imbricamento econômico existente entre as potências. Nesse sentido, embora os 

vínculos econômicos tenham crescido imensamente nas últimas quatro décadas, as 

relações políticas permaneceram caracterizadas por uma notável cautela e 

pontuadas por ataques ocasionais de retórica nacionalista, caracterizando fenômeno 

conhecido como “hot economics, cold politics”, ou seja, enquanto os vínculos 

econômicos entre os países proliferaram rapidamente, a desconfiança mútua e as 

tensões históricas não resolvidas parecem representar um obstáculo contínuo ao 

desenvolvimento de laços políticos estreitos entre as nações. (GOVELLA; 

NEWLAND, 2010). 

Quando analisamos os números de exportações e importações levados a 

cabo entre os dois países(IMF,2019), observam-se elevados valores transacionados 

ao longo da última década, com uma leve queda em 2012 (devido a escalada de 

tensões com a nacionalização das ilhas por parte do governo japonês), mas com 

uma retomada no crescimento já nos anos subsequentes (Figura 3). 
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Figura 3 – Balança comercial japonesa em relação a China (adaptado de FMI-Direction of 

Trade Statistics). 

                      

Fonte: INTERNATIONAL MONETARY FOUND. IMF, 2015. Disponível em: 

<https://www.imf.org/external/index.htm>. Acesso em: 10 de out. de 2019. 

No que tange o fluxo de tráfego marítimo, análises de densidade realizadas 

em 2017 e elaboradas no aplicativo Marine Traffic, com base em dados AIS, 

corroboraram o paradoxo apontado, revelando uma baixa circulação de navios no 

entorno das ilhas Diaoyu/Senkaku, bem como um intenso fluxo direto entre os 

principais portos sino-japoneses, ou seja, Shangai e Kagoshima respectivamente 

(Figura 4). Tal constatação reforça a dicotomia existente, de modo que, apesar da 

disputa política, o comércio efetuado via marítima entre os dois países permanece 

elevado 

Figura 4 - Mapas de densidade de Tráfego Marítimo (2017). A seta apontada para baixo 

indica a baixa circulação de navios no entorno das ilhas e a seta apontada para cima o intenso fluxo 

do tráfego marítimo entre Shangai e Kagoshima. Adaptado de Marine Traffic. 
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 Fonte: MARINE TRAFFIC. Marine Traffic, 2014. Disponível em: 

<https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4>. Acesso em 04 de 

dez. de 2019. 

Diante do exposto, torna-se nítido que tanto China quanto Japão teriam muito 

a perder caso entrassem em Guerra ou mesmo se um dos lados tomasse uma 

medida mais assertiva militarmente. A disputa marítimo territorial pelas ilhas não 

pode ser considerada um jogo de soma zero22, mas sim uma questão que exigirá o 

melhor da diplomacia de ambos os lados para que benefícios mútuos possam ser 

obtidos e o equilíbrio regional se mantenha. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A disputa marítimo-territorial pela soberania e controle das ilhas 

Diaoyu/Senkaku jaz de longa data, configurando-se como peça vital para 

compreensão do enigmático mosaico que delineia a complexa relação sino-

japonesas. Nos últimos anos, com o acirramento das tensões na disputa, percebe-se 

que a China tem adotado posições cada vez mais assertivas em relação ao Japão, e 

este último tem mantido uma postura irredutível em relação a soberania das ilhas, 

constando em documentos e sites oficiais que as ilhas constituem parte 

incontestável do território japonês. Além disso, o Japão vem reafirmando que o 

interesse chinês somente surgiu após a descoberta de significativas reservas 

energéticas no entorno do arquipélago. 

Sob a perspectiva da China, que enfrenta outras disputas marítimo territoriais 

no Mar do Sul da China, o conflito pelas ilhas Diaoyu/Senkaku não ocorre com um 

país significativamente mais fraco econômica e militarmente, pelo contrário, o Japão 

se demonstra capaz de rivalizar e responder de forma parelha às ambições 

chinesas, contando militarmente com o apoio dos Estados Unidos, o que reforça a 

sua distinta posição neste complexo tabuleiro geoestratégico. 

                                            
22  Na Teoria dos Jogos, jogos de soma são aqueles nos quais o ganho de um jogador significa sempre a derrota do outro: não pode haver a vitória por 

parte dos dois lados. Uma característica importante destes jogos é que eles são, necessariamente, jogos não-cooperativos: um jogador não agregará valor 

algum de utilidade se cooperar com o outro. Aliás, uma eventual cooperação é impossível, já que significa que o jogador cooperativo está colaborando para 

a vitória do outro, tendo em vista a impossibilidade de ambos ganharem. DIAS, Henry Paulo. Teoria dos jogos. Global Manager-Faculdade da Serra 

Gaúcha, Caxias do Sul, RS, v. 4, n. 6, p. 49-56, 2004. 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4
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Por fim,constatou-se que, apesar dos imbróglios e das elevadas tensões 

envolvendo as relações sino-japonesas pela soberania das ilhas Diaoyu/Senkaku, os 

dois países ainda são importantes aliados econômicos, conforme apontaram os 

dados de comércio exterior e o fluxo de tráfego marítimo entre os portos de Shangai 

e Kagoshima. Além disso, a ocorrência de incidentes no entorno das ilhas, tais como 

o abalroamento do barco pesqueiro chinês por navios japoneses em 2010, 

reforçaram o papel da disputa como o elemento mais volátil das relações bilaterais 

entre os dois países, além de sinalizar para um dos paradoxos analisados, no caso o 

fato do conflito pela soberania das ilhas ainda não ter culminado em um confronto 

bélico por parte das potências estudadas.  

Diante deste cenário, o presente trabalho pretendeu servir como guia inicial 

no árduo e sempre incerto processo de interpretação e previsão dos futuros desafios 

impostos pela relação sino-japonesa para a estabilidade regional do Leste Asiático. 
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