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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como finalidade apresentar o processo de 

ascensão da Rússia no cenário internacional e regional, tomando como exemplo um caso 

contemporâneo envolvendo o conflito civil na Ucrânia. Para isto, foi realizada a divisão do 

trabalho em três partes principais para entendimento deste processo evolutivo de ascensão do 

país, através de sua política externa, envolvendo o contexto histórico da Guerra Fria, transição 

democrática, governo de Vladimir Putin e uma análise da região da Ucrânia, com o seguinte 

questionamento: Quais são as mudanças internas que ocorrem na Rússia após Vladimir Putin 

assumir o poder e como essas políticas contribuem para a ascensão do país no cenário 

internacional e regional? 

Palavras-chave: Relações Internacionais - Rússia – Ucrânia – política – economia – poder 

militar – guerra frita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the rise process of Russia in the International and regional area, 

exemplifying a contemporary case of Ukraine and its civil conflict. For this, it was made a 

division of the paper in three principal chapters for understanding of this evolutionary process 

of the country rise, through your foreign policy, involving the historical context of the Cold 

War, democratic transition, the government of Vladimir Putin and an analysis of the Ukraine 

region, with the following question: What are the internal changes taking place in Russia after 

Vladimir Putin came to power and how these policies contribute to the rise of the country in 

international and regional scenario? 

Keywords: International Relations - Russia – Ukraine – political – economy – military power 

– cold war. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal analisar as 

transformações internas ocorridas na Rússia e sua ascensão no cenário internacional e 

regional no período mais recente, particularmente por meio da análise de seus interesses de 

política externa no Leste Europeu, com enfoque no caso ucraniano.  

A temática envolvendo o Estado da Rússia e sua influência de política externa no 

Leste Europeu, com enfoque na região ucraniana, se deu pelo interesse de pesquisar a grande 

incógnita que a Federação Russa representa no século XXI no sistema internacional e seu 

direcionamento da política externa, no sentido de entender a posição da Rússia transformada 

pela democracia e seu espaço no Sistema Internacional contemporâneo. Tendo o histórico 

mais recentemente da Guerra Fria, dividindo o eixo bipolar mundial com os Estados Unidos, a 

Rússia passou de uma potência internacional reconhecida pelo seu poderio militar e ideal 

socialista, com a antiga URSS, para um país emergente no sentido econômico, com a 

economia em frangalhos nos anos de 1990 e menor prestígio nas trocas comerciais. Esta 

mudança de posicionamento da Rússia, de potência para país de economia emergente em 

termos econômicos, fez com que no século XXI esta fizesse parte de um tipo de acordo 

econômico de países com esta mesma característica econômica (em crescimento emergente) 

chamado de BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (acordo 

cooperativo de países em ascensão econômica a nível internacional). Desta forma, houve o 

interesse pelo entendimento deste processo de queda e ascensão de poder internacional da 

Rússia e como o país constrói seus interesses de política externa nesse novo contexto. 

 Os aspectos principais que fazem com que a pesquisa tenha importância acadêmica e 

social diz respeito à alta relevância que o país possui no sistema internacional, mesmo sendo 

classificado como um “Estado emergente”. Apenas para apresentar alguns dados, a Rússia 

possui 1,2 milhão de efetivos em suas forças armadas, 14.000 ogivas nucleares, 

aproximadamente 62.500 armas nucleares, possui uma expansão territorial de 17.075.400 km² 

(dando acesso ao país a grande parte da eurásia e do heartland
1
 e teve uma recuperação 

                                                 
1
 “A noção Heartland que pode ser entendida como área-pivô, região-eixo, terra central ou coração continental 

– é o conceito-chave que constitui a pedra de toque da teoria do poder terrestre [...]. Tal conceito foi cunhado 

por Mackinder para designar o núcleo basilar da grande massa eurasiática que coincidia geopoliticamente com 

as fronteiras russas do início do século” (Mello, 1999). 
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econômica expressiva entre 1992 à 2006 (aumentou seu PIB gradativamente de -14,5% à 

8,1%) (Bandeira, 2008; Segrillo, 2012). 

A metodologia usada no presente trabalho diz respeito ao tipo de estudo exploratório, 

conforme definição de Richardson (1999), do qual tem-se o interesse de entender 

consequências ou crenças de um fenômeno. Desta forma, buscou-se analisar a ascensão da 

Rússia no cenário internacional no contexto histórico de pós-Guerra Fria, tomando como 

exemplificação o conflito ucraniano. Além disso, tomou-se como apoio do esclarecimento do 

fenômeno através da explanação histórica e descritiva da Rússia, de acordo com o período 

histórico informado, de característica qualitativa.  A base de dados usada para a temática foi o 

da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2014 e 2015, Central Intelligence Agency 

(CIA/Factbook) do ano de 2015 e Center for Strategic and International Studies de 2012. 

Conforme Hobsbawm (1998) argumentou, o socialismo bem como foi apresentado 

pela URSS, ajudou o movimento liberal-capitalista em seu aperfeiçoamento. Além de ter sido 

um ideal importante para conter a expansão do nazismo alemão durante a Segunda Guerra 

Mundial, o socialismo foi dado também como estímulo para a renovação do modelo 

capitalista no mundo. Desta forma, a importância da Rússia no cenário internacional é muito 

relevante, pois mesmo tendo sido uma potência derrotada na Guerra Fria, teve um tipo de 

ideal socialista forte o suficiente para reestruturar a forma do modelo capitalista. Como será 

apresentado ao longo do trabalho, mesmo passando por crises em sua estrutura política, 

econômica, social e militar após o fim da Guerra Fria, consegue se reerguer sob um modelo 

democrático e projetar-se internacionalmente pela sua política externa renovada, não 

excluindo o envolvimento com países ocidentais e fortalecendo mercados já firmados ao seu 

país (Barros, 1998).  

Um dos aspectos centrais no estudo diz respeito às questões energéticas da relação do 

Estado russo com o Leste Europeu, mais especificamente a Ucrânia e o trâmite comercial 

entre russos e Europa Ocidental, do qual se dá a análise explicativa dos acontecimentos de 

risco internacional para uma possível eclosão de guerra na região (já que a temática energética 

neste aspecto envolve diretamente estes três atores, Rússia, Ucrânia e União Europeia e o 

interesse econômico é alto entre eles). Ainda sobre a questão energética, é importante a 

análise do poder que a Rússia possui com relação ao seu petróleo e gás natural, podendo 

variar sua oferta de acordo com sua necessidade, aumentando sua autonomia (como exemplo 

a questão dos gasodutos que interligam-se com a Europa Ocidental pela Ucrânia, ponto chave 
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da discussão sobre a influência política e econômica russa no Leste Europeu na pesquisa 

desenvolvida). 

Diante disto, será apresentada a análise para o seguinte questionamento: Quais são as 

mudanças internas que ocorrem na Rússia após Vladimir Putin assumir o poder e como essas 

políticas contribuem para a ascensão do país no cenário internacional e regional? 

Este questionamento virá a ser discutido sob três aspectos principais: a) Analisar o 

processo de transformação interna (econômico e político) que ocorreu na Rússia, desde o fim 

da União Soviética até o governo de Vladimir Putin, verificando como essas mudanças 

impactam na projeção internacional do país, especialmente no Leste Europeu, com enfoque na 

região ucraniana; b) Verificar os interesses da Rússia no Leste Europeu, especialmente no que 

tange a questão energética, com enfoque na região ucraniana. c) Verificar o papel da União 

Europeia e dos Estados Unidos na região e como isso impacta os interesses russos. 

Para a análise das ações de política externa do Estado da Rússia, serão verificadas três 

vertentes internas que auxiliarão no entendimento das ações estatais: política, econômica e 

militar. 

Em termos políticos, buscou-se verificar o ambiente político doméstico da Rússia, 

contextualizando historicamente como se formou e funcionava o sistema político interno da 

antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no período da Guerra Fria, as 

mudanças que ocorrem com a transição do regime único totalitarista comunista para uma 

Federação de cunho democrático, as ações e organização política durante o primeiro governo 

democrático do país sob a liderança de Boris Yeltsin e, por último, o entendimento de todo o 

governo de Vladimir Putin após assumir o poder já no início dos anos 2000. Será abordado 

também o papel dos partidos políticos e da imprensa na formação do entendimento social 

inserido na política do país. Estudiosos da área, como Ângelo Segrillo (2012) e Gabriel Pessin 

Adam (2011), por exemplo, relatam que a sociedade russa é divida entre eslavófilos, 

ocidentalistas e eurasianos, os quais possuem entendimentos distintos sobre como a política 

do país deve ser guiada (Segrillo, 2012). 

A segunda variável interna trará à tona as relações econômicas do país ao logo do 

período histórico delimitado entre a Guerra Fria, com a URSS, até o governo vigente de 

Vladimir Putin. Será discutido sobre como se deu o esforço de manter as transações 

comerciais em um mundo dividido por duas ideologias fortes e como isso veio dificultar 

transações comerciais com vários países do mundo, restando para a Rússia, no momento de 
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Guerra Fria, voltar-se para sua área de influência socialista, tendo o Leste Europeu e a Ásia 

como campo ativo dos fluxos comerciais. Sob esta perspectiva, será apresentado também 

como o crescimento da pesquisa e o desenvolvimento econômico se deu no país (Pomeranz, 

2012). Ainda em relação à variável econômica, se fará necessário também analisar a 

influência do capital estrangeiro e o aumento da dependência deste para o crescimento da 

pesquisa e desenvolvimento do país (Pomeranz, 2012). 

Na análise das mudanças econômicas internas e externas, serão abordadas as fontes 

naturais e energéticas que o Estado russo obtém, como os gasodutos e o petróleo que exporta 

aos países estrangeiros. Neste aspecto, destaca-se a região do Leste Europeu, com o estudo 

específico no país ucraniano. É nesse momento que fica evidente a importância pragmática 

que a Ucrânia possui, como uma espécie de “ponte” que o país exerce entre a Federação russa 

e a Europa Ocidental. A partir da identificação da importância da região ucraniana para a 

Rússia, por afetar diretamente seus interesses econômicos e comerciais, é que se evocarão os 

problemas enfrentados pelos Estados envolvidos e que dão alicerce ao trabalho apresentado. 

De antemão, afirmo que a Rússia tem uma grande gama de recursos naturais energéticos e que 

uma porcentagem considerável destes são direcionados à Europa Ocidental, um de seus 

principais parceiros econômicos neste quesito. Diante disto, há uma dependência da região 

ocidental europeia de obter tais recursos energéticos advindos da Rússia, principalmente o gás 

natural, e é inevitável que os interesses da Ucrânia venham a se sobrepor neste âmbito, já que 

o país é o único atualmente que serve de ligação entre as duas regiões, para concluir o trâmite 

comercial destes produtos energéticos.  A Ucrânia para a Rússia torna-se automaticamente um 

ator estratégico e de extrema importância sob a perspectiva econômica (Segrillo, 2011). 

A última variável a ser inserida e discutida, para entender o atual interesse russo sobre 

o Leste Europeu, mais precisamente sobre a região da Ucrânia, será o seu poder militar. É 

certo que o Estado russo perdeu muito de seu poder como potência após o fim da URSS, no 

que tange a sua política e ideologia socialista. Todavia, o investimento que o país ofertou 

durante a Guerra Fria para sua área militar foi altíssimo e, mesmo atualmente sendo 

classificado como um país emergente, não se deve negar o poder militar que a Rússia possui, 

tornando-o um Estado forte do ponto de vista político para as grandes potências mundiais 

vigentes, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia (Pomeranz, 2012). 

Por outro lado, percebe-se que a Rússia aos poucos vai retomando seu lugar de 

liderança no mundo nos últimos anos, ainda que esteja em constante recuperação interna.  
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No período da Guerra Fria, uma grande porcentagem do PIB bruto do país era voltado 

para investimentos em tecnologia militar e em segurança doméstica, para manter o ideal 

socialista. Após o fim da URSS e a crescente investida da democracia no país, mesmo em 

passos pequenos, observa-se que a cultura de investir predominantemente em segurança tem 

diminuído (porém não extinguiu-se). A Rússia possui um grande acervo de tecnologia nuclear 

e ainda continua com suas pesquisas nesta área como será apresentado mais adiante. Todavia, 

também observamos a área econômica e a importância desta se sobrepor a tendência de 

investimento militar, já que a realidade do país, após a forte crise dos anos de 1990, mostrou a 

necessidade de diversificar seu mercado e agir com competitividade no mundo 

contemporâneo (Pomeranz, 2012). 

Contudo, diante do exposto anteriormente sobre a variável da economia da Rússia, no 

caso das exportações comerciais da mercadoria energética, é visível a preocupação da Rússia 

de manter esta ligação com a Europa Ocidental através da participação do trâmite com a 

Ucrânia, que comporta os gasodutos e facilita o transporte destes para os principais parceiros 

comerciais dos russos. A Ucrânia, cada vez mais, vem demonstrando aumento do seu 

interesse nesta temática e declarou para a Rússia, já no ano de 2012, que melhorassem as 

condições de pagamento e redução de tarifas para o uso da energia fornecida e realização do 

trâmite comercial de facilitação de transporte. A Rússia negou tais mudanças, o que acarretou 

num resposta ríspida dos ucranianos ao seu parceiro histórico de comércio, de militância e de 

ideologia. A população e governo ucraniano agiram fortemente contra este posicionamento e 

começou a crescer uma a onda negativa contra os russos. Neste meio tempo, Putin também 

reagiu fortemente contra este posicionamento ucraniano, o que era de se esperar de um líder 

que tem características centralizadoras e autoritárias nas decisões de política interna e externa 

de seu país. Diante deste fato de desconforto na região, as ações dos dois países começaram a 

chamar a atenção do sistema internacional, principalmente dos Estados Unidos, claramente 

por questões políticas e da União Europeia, que tem um viés mais econômico sobre a temática 

(Segrillo, 2012). 

Neste quadro de convergência conflituosa na região ucraniana envolvendo os russos e 

forças ocidentais como a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, se dará a análise do estudo 

da Ucrânia no presente trabalho, envolvendo o choque entre os pró ocidentalistas e os pró 

russos na Ucrânia, este último sendo a parte da população que apoia medidas centralizadoras e 

interventoras do governo Putin. Além disso, será argumentado o interesse da Rússia em 
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manter o comércio energético com a Ucrânia, já que é uma região estratégica, bem como 

analisar a tentativa dos Estados Unidos e da União Europeia de barrar o expansionismo russo 

(nos âmbitos militar e político) e evitar um conflito internacional que pode possivelmente ser 

iniciado e intensificado na Ucrânia. A Rússia possui interesses diversificados, tanto 

econômicos como de cunho militar e a Ucrânia seria um vetor estratégico do país para os 

russos. 

Sendo assim, diante do que foi exposto, o trabalho está dividido em três capítulos. O 

primeiro faz um retrospecto histórico e foca a Rússia, no período da União Soviética durante a 

Guerra Fria e sua relação com outros países (tanto socialistas como capitalistas), apresentando 

um retrospecto político, econômico e militar do Estado. Além disso, neste capítulo também 

vai abordar a transição da queda da URSS e como foi introduzido o primeiro governo 

democrático no país, com Boris Yeltsin assumindo o poder, e as transformações que a Rússia 

sofreu com a dissolução do socialismo soviético.  

O segundo capítulo apresenta, portanto, a transição do governo de Boris Yeltsin até o 

governo de Vladimir Putin, nos anos de 1990, em que a Rússia passou por uma modificação 

do seu modelo econômico e regime político, na tentativa de inserção de uma economia de 

mercado e instituições democráticas (Segrillo, 2011). Além disto, trará à tona o entendimento 

do processo de construção de política externa do Estado russo, ou seja, como o governo vai 

organizar sua agenda internacional e sua recuperação econômica baseada no comércio 

energético, também até meados do fim dos anos de 1990.  

O último capítulo do trabalho irá tratar da Rússia já sob a liderança de Vladimir Putin, 

que passa a ser considerado um país emergente, apresentando, conforme Ângelo Segrillo 

(2011) argumenta, uma “política externa forte, realista e objetiva, centrada em seus ideais de 

país soberano”, com uma análise de cenário com enfoque no conflito ucraniano (já no 

contexto contemporâneo do século XXI, até o ano de 2015). 

Por fim, serão verificadas três hipóteses centrais vinculadas à temática a) o governo 

Putin promove ações e medidas que proporcionam a recuperação econômica e política da 

Rússia e sua consequente ascensão no cenário internacional e regional mais atual; b) A pauta 

energética é questão sensível para o desenvolvimento russo e sua inserção no comércio 

internacional. Dessa maneira o Leste Europeu, região com países importantes para o comércio 

energético russo, aparece como zona estratégica nas ações de política externa do país; c) 

Dentre os países do Leste Europeu, a Ucrânia é um dos que possuem maior relevância para a 
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Rússia na questão energética. Sendo assim, a Rússia se manifesta de forma mais unidirecional 

no país, ou seja, agindo conforme seus interesses políticos e econômicos.  
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1 A RÚSSIA NO CENÁRIO INTERNACIONAL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

O objetivo do presente capítulo tem como finalidade apresentar a evolução histórica da 

URSS sob os aspectos econômicos, políticos e militares durante a Guerra Fria, expondo ainda 

os principais fatores de envolvimento da antiga potência soviética com os países de sua zona 

de influência, e com o lado capitalista ocidental. 

Além disso, buscaram-se apresentar as condições gerais do país, no que tange os 

aspectos econômicos, políticos (domésticos e externos) e militares, durante os governos de 

Boris Yeltsin e início de Vladimir Putin. São discutidas as políticas de adaptação ao novo 

sistema econômico na Rússia com o capitalismo, bem como a inserção do regime democrático 

no país e o surgimento de vários partidos na política doméstica. Também estará no enfoque a 

crise que a Rússia passou em sua estrutura estatal (social, política e econômica) e como foram 

feitos os contornos desta crise para retirar o país desta situação. Por fim, será discutida 

também a relação da Rússia com sua política externa envolvendo principalmente os Estados 

Unidos e a União Europeia. 

A importância do capítulo surge com o intuito de explanar historicamente, desde a 

Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, a transição da Rússia, antes como potência 

internacional em uma situação de bipolaridade (dividida com os Estados Unidos) e atualmente 

como um país que busca uma ascensão internacional. 

 

1.1 Período Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria 

 

Começamos com o contexto histórico do sistema internacional pós Segunda Guerra 

Mundial. Com o controle da expansão imperialista alemã nazista, rapidamente o sistema 

internacional começou uma nova ordem de entendimento da divisão política mundial, que 

viria a se tornar os eixos da Guerra Fria. A URSS neste período já tinha conquistado mercado 

econômico e áreas de influência, a exemplo do Leste Europeu e mercados asiáticos, e os 

Estados Unidos ficaram a frente da lógica de mercado capitalista com o restante dos países 

ocidentais, como a Europa Ocidental por exemplo. Como Eric Hobsbawm (1995) 

argumentou, este período mostra a preocupação da humanidade da iminência de uma Terceira 

Guerra Mundial, com a disposição do uso de armas nucleares entre os dois eixos. O conflito 

envolvendo as duas potências não aconteceu de fato, mas como afirmou Hobsbawm, “Não 
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aconteceu, mas por cerca de quarenta anos pareceu uma possibilidade diária.” (Hobsbawm, 

1995). Segue citação: 

 

A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a 

humanidade mergulhou no que se pode encarar, 

razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, 

embora uma guerra muito peculiar. Pois, como observou o 

grande filósofo Thomas Hobbes, "a guerra consiste não só 

na batalha, ou no ato de lutar: mas num período de tempo 

em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente 

conhecida" (Hobbes, capítulo 13). A Guerra Fria entre EUA 

e URSS, que dominou o cenário internacional na segunda 

metade do Breve Século XX, foi sem dúvida um desses 

períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas 

nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam 

estourar a qualquer momento, e devastar a humanidade (...) 

Não aconteceu, mas por cerca de quarenta anos pareceu 

uma possibilidade diária (Hobsbawm, 1995: 223). 

 

Na prática, existia uma “coexistência” de aceitação da condição de influência 

internacional que envolvia os Estados Unidos e a União Soviética. As duas potências 

obtinham suas zonas de influência já traçadas, conforme citação de Hobsbawm (1995) a 

seguir, e isto não forçava ambos os eixos para uma guerra mundial, mesmo havendo aspereza 

política entre o capitalismo e o socialismo. Segue citação: 

 

A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos 

objetivos, não existia perigo iminente de guerra mundial. 

Mais que isso: apesar da retórica apocalíptica de ambos os 

lados, mas sobretudo do lado americano, os governos das 

duas superpotências aceitaram a distribuição global de 

forças no fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a 

um equilíbrio de poder desigual mas não contestado em sua 

essência. A URSS controlava uma parte do globo, ou sobre 

ela exercia predominante influência — a zona ocupada pelo 

Exército Vermelho e/ou outras Forças Armadas comunistas 

no término da guerra — e não tentava ampliá-la com o uso 

de força militar. Os EUA exerciam controle e 

predominância sobre o resto do mundo capitalista, além do 

hemisfério norte e oceanos, assumindo o que restava da 

velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. 

Em troca, não intervinha na zona aceita de hegemonia 

soviética (Hobsbawn, 1995: 223). 
 

É sabido que na antiga União Soviética havia um forte investimento voltado ao setor 

militar. Para impulsionar esta prática de desenvolvimento militar na URSS, o país adotava 

algumas medidas econômicas e comerciais na geração de lucro, tomando como base os outros 

países que estavam cobertos na sua zona de influência socialista, a exemplo dos países do 
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Leste Europeu e da Ásia. De acordo com Lenina Pomeranz (1989), o esforço da antiga URSS 

em manter sua economia através do capital externo foi um esforço que se manteve presente 

após o fim da Guerra Fria. 

 A injeção de capital estrangeiro na URSS, desde os anos de 1920 até perto da 

dissolução da mesma, permitiu ao Estado aumentar sua produção tecnológica, realizando a 

distribuição dos investimentos em diversos setores de produção, bem como no setor de 

serviços do país. A curiosidade se dava na origem deste capital externo, do qual uma parcela 

vinha de países capitalistas. Dentre eles, os setores de produção que mais se destacavam no 

direcionamento dos projetos econômicos do país eram o de agro indústria, indústria químico 

florestal, na área social, na indústria de máquinas e equipamentos, bem como investimento em 

complexos industriais
2
 (Pomeranz, 1989). 

Havia certa resistência interna russa (principalmente de pessoas ainda ligadas à 

ideologia socialista soviética, durante os anos de transição econômica russa de 1987 a 1991) 

com relação à “aceitação” de injeção do capital estrangeiro na antiga URSS advindo de países 

capitalistas (exemplo dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos), já que a 

ideologia socialista estava muito enraizada na política e na sociedade do Estado. Todavia, 

tratando-se de comércio e das relações internacionais neste sentido econômico, a URSS 

necessitava desta integração econômica com as empresas estrangeiras, do qual estimulou estes 

incentivos com várias práticas mercantis, como por exemplo, a redução das tarifas 

alfandegárias, redução de impostos, bem como o aumento do período de isenção destes, 

dentre outras práticas. Mesmo com estes incentivos apresentados ao capital estrangeiro 

durante a existência da URSS, na visão macroeconômica, o investimento era maior dos países 

socialistas em comparativo com o que vinha dos países capitalistas, já que com a ascensão dos 

Estados Unidos como hegemonia na metade do século XX, iniciaram-se práticas norte-

americanas de impedimento de comércio dos países ocidentais com a URSS. Desta forma, a 

projeção do socialismo e a manutenção da relação comercial (bem como o investimento 

tecnológico na URSS) era predominantemente vinda dos países que apoiavam o regime da 

União Soviética (Pomeranz, 1989). 

No aspecto militar, Lenina Pomeranz (2012) enfatiza o ideal da URSS de investir em 

pesquisa e desenvolvimento voltado inicialmente para as forças armadas e na defesa do país. 

                                                 
2
 Número de projetos entre 1889 à 1995: Agro Indústria (60), Indústria Químico Florestal (60), Área Social (50), Indústria de 

Máquinas e Equipamentos (48), Complexos Industriais (33) 
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Em uma citação de Parrot (1985), Pomeranz enfatiza que a elite soviética sempre esteve 

voltada ao avanço tecnológico seguido proporcionalmente do avanço social, o qual tratava a 

tecnologia militar como prioridade nas questões de avanço em desenvolvimento do país. 

Usando o argumento de Parrot (1985): 

 

Em outros termos, pode-se afirmar que a evolução 

tecnológica da URSS esteve fortemente condicionada pelas 

circunstâncias de ordem histórica, internas e internacionais, 

associadas à construção, ao desenvolvimento e à defesa do 

sistema soviético. Tais circunstâncias condicionaram a 

tomada de decisões relativas à estratégia de inovação 

adotada, à configuração dos seus atores e seus resultados 
(PARROT, 1985 in Pomeranz, 2012: 171).  

 

Todavia, para por em prática o ideal de pesquisa e desenvolvimento na URSS, com 

grande parcela voltada para a área militar, houve anteriormente um longo processo de 

investimento na educação, iniciado ainda no início do século XX.  

Foi investida uma parte significativa contra o analfabetismo no país, para que a 

educação de qualidade gerasse consequentemente especialistas em pesquisa e 

desenvolvimento na URSS. Havia consciência de que este investimento seria de longo prazo e 

na década de 1910 iniciou-se o processo de alfabetização no país, processo este vinculado ao 

Plano de Industrialização da Rússia chamado Goelro. Segundo Pomeranz (2012), já no ano de 

1939, a população urbana alfabetizada era de 94,9% e da zona rural, 86,7%, ou seja, números 

expressivos e positivos em investimento sob a ótica da educação, diferente do que se via na 

década de 1910, do qual com exceção da elite do país na URSS, era comum encontrar 

“analfabetos funcionais”, bem como o restante do mundo neste período. Segue citação de 

Hobsbawm (1995), que faz um comparativo entre o mundo da década de 1910 com a década 

de 1990: 

A humanidade era muito mais culta (em 1990) que em 

1914. Na verdade, talvez pela primeira vez na história a 

maioria dos seres humanos podia ser descrita como 

alfabetizada, pelo menos nas estatísticas oficiais, embora o 

significado dessa conquista estivesse muito menos claro no 

final do século do que teria estado em 1914, em vista do 

fosso enorme — talvez crescente — entre o mínimo de 

competência oficialmente aceito como alfabetização, muitas 

vezes descrito como "analfabetismo funcional", e o domínio 

da leitura e da escrita ainda esperado nas camadas de elite 

(Hobsbawm, 1995: 20-21). 
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Mesmo com este aumento gradativo e expressivo na qualidade educacional na URSS, 

visando à formação de especialistas, o gigante soviético tinha pressa, e já na década de 1920, 

iniciou investimento intenso em importação de tecnologia (investimento este iniciado na 

década de 1910), para a formação do polo tecnológico da União Soviética (Pomeranz, 2012).  

Quando analisamos o período de 1930 até o início da Segunda Guerra Mundial, 

verificamos que a URSS dependia em torno de 50% das importações estrangeiras voltadas à 

maquinara de desenvolvimento e pesquisa no país. Esse percentual demonstra o investimento 

pesado em P&D, o que levou a URSS a ter sérios problemas na sua balança de pagamentos, 

com déficits em grande escala. Consequentemente, começou uma movimentação no sistema 

internacional de desconfiança perante os soviéticos, principalmente dos países ocidentais, por 

causa da falta de pagamentos de algumas importações. Ao mesmo tempo, também despertou a 

desconfiança de que grande parte dos investimentos em P&D que a URSS realizava fossem 

voltados ao setor militar. Nesta situação de desconfiança dos países estrangeiros e de grande 

dependência do capital externo na URSS para a produção de P&D, os técnicos de pesquisa e 

desenvolvimento soviéticos começaram a deixar mais independente financeiramente um setor 

estratégico do país, que foi o armamentista. Em outras palavras, a intenção era diminuir a 

dependência do capital estrangeiro voltado ao âmbito militar e desenvolvê-lo por capital 

próprio. Segundo Parrot (1985), o setor armamentista no final da década de 1930 da URSS 

(após este novo direcionamento de investimento por capital nacional em vez do estrangeiro) já 

era igual aos seus rivais internacionais do período, no que tange à tecnologia militar e de 

segurança (PARROT, 1985 in Pomeranz, 2012). 

Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, houve preocupação dos países 

ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, de que a União Soviética se tornasse aliada da 

Alemanha de Hitler, já que o arsenal militar no que tange a tecnologia e força humana no 

exército da URSS eram expressivos e uma possível aliança com a Alemanha poderia ser 

desastroso na guerra. Todavia, a URSS já tinha um projeto imperialista soviético, que ia 

totalmente contra a visão de Hitler. Desta forma, a URSS procurou os outros Estados anti-

nazistas para enfraquecer (PARROT, 1985 in Pomeranz, 2012). 

Após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha e o aumento da 

desconfiança que a URSS tinha perante os países capitalistas, é que se inicia a Guerra Fria. Os 

soviéticos, pelo isolamento que os norte americanos os impuseram no sistema internacional, 

passaram ter uma postura mais isolacionista e manter seu ideal comunista a ter que concordar 
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com o capitalismo praticado pelos norte-americanos.  O projeto de pesquisa e 

desenvolvimento se intensificou no país, mais uma vez com o setor militar levando vantagem 

frente aos outros existentes (PARROT, 1985 in Pomeranz, 2012). 

  Este isolacionismo, em termos econômicos, em curto prazo era viável para o país, mas 

a situação tornou-se pesada no longo prazo. De acordo com Adriano Guerra (1988), a crise 

pela qual passou o país entre 1970 e 1980 não teve origem inicialmente econômica, mas 

ocorreu devido a um sistema político defasado, atrasado e pouco dinâmico, mesmo existindo a 

maioria da sociedade a favor de um Estado forte, centralizador e monopartidário. Segundo 

Guerra (1988), Gorbatchev tinha o conhecimento do alto custo que o país possuía nos 

diversos setores de produção, como o da agricultura e o da indústria leve e que o sistema 

socialista em si não suportaria a manutenção da economia do país por muito tempo. Sob esta 

visão que Gorbatchev possuía de defasagem do modelo socialista e da necessidade da reforma 

na economia, é interessante observar o posicionamento de Gorbatchev com relação à 

democracia, alegando que a URSS tinha “tanta necessidade de democracia como de ar” 

(Guerra, 1988). Desta forma, observamos a inserção do discurso da democracia no país, como 

umas das características essenciais de sobrevivência frente à crise que percorreu a antiga 

URSS nos anos de 1980, já que o antigo isolacionismo praticado pela URSS não surtia mais 

efeito. Esta consciência da necessidade de mudança no país fez posteriormente Gorbatchev 

adotar algumas medidas conhecidas por perestroika, uskorenie e glasnost, medidas estas que 

serão tratadas mais adiante, na seção “Política Externa: Novo Direcionamento Da Federação 

Russa”. 

A crise que fez com que a União Soviética chegasse ao seu fim inaugurou um novo 

discurso político na Rússia, levando a um entendimento do sistema capitalista de forma 

diferenciada. Nos governos democráticos que se instauraram posteriormente no país, Yeltsin e 

Putin, vê-se o esforço em equilibrar a economia e fortalecer a democracia, porém não no 

modo como se conhece nos países do ocidente (no sentido de ser mais difundido e possuírem 

mais tempo de prática democrática na dinâmica política), já que é um sistema novo aos russos 

e vai contra tudo que era defendido no país durante a vigência da URSS. 
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1.2 Boris Yeltsin e a mudança na nova Rússia 

 

Com o desmantelamento da URSS e o fim do regime socialista soviético no país, 

acontecia na nova Rússia um golpe político de cunho reformista pela elite russa, dando fim ao 

antigo regime e elegendo um governante de forma democrática, chamado Boris Yeltsin. 

Como argumenta Ângelo Segrillo (2012), Yeltsin tinha um grande desafio pela frente 

que era inserir a Rússia no novo contexto internacional dominado pela economia ocidental, 

principalmente pelos Estados Unidos e sua economia de mercado capitalista. Era de se esperar 

ansiedade deste líder russo com o objetivo de reerguer o país do caos que estava se formando, 

principalmente após o fracasso da perestroika e glasnost de seu antecessor Gorbachev. 

Historicamente, o processo político russo já tinha passado por um absolutismo, uma 

monarquia constitucional, em 1917 com uma democracia experimental, o autoritarismo 

(quando era vigente a URSS) e agora tentava-se inserir a democracia de fato. Na prática, a 

Rússia não sabia o que esperar desta nova forma de governar e houve muita resistência da 

sociedade em relação a este novo regime, já que a gosudartstvennost (Estado forte e 

centralizador) era a mais aceita pela maioria da população russa (Segrillo, 2012). Abaixo 

segue tabela sobre o nível de aceitação democrática na Rússia pela população, segundo a 

Freedom House, chamada “Classificação da Rússia como país democrático segundo o ranking 

da Freedom House”. 

 

Tabela 1 – Classificação da Rússia como um país democrático segundo o ranking da 

Freedom House 

 

Fonte: SEGRILLO, 2012 

 

Segue citação de Segrillo (2012) explicando o critério de classificação democrática 

pela Freedom House:  
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... para a Freedom House, os caracteres da classificação de 

cada ano representam, da esquerda para a direita e 

separados pelo ponto e vírgula, os direitos políticos, as 

liberdades civis e a classificação geral. Os dois primeiros 

são medidos numa escala de 1 a 7, com 1 representando o 

melhor escore e 7 o pior. “L”, “PL” e “NL” significam, 

respectivamente, “Livre”, “Parcialmente Livre” e “Não 

Livre”. Os países cuja média aritmética entre os escores de 

direitos políticos e liberdades civis situa-se entre 1,0 e 2,5 

são designados “livres”; os de média entre 3,0 e 5,5 

“parcialmente livres” e os de média entre 5,5 e 7,0 “não 

livres”. Os anos de 1985 a 1991 referem-se aos escores da 

então existente União Soviética (Segrillo, 2012: 124). 

 

Esta grande propensão da sociedade pela busca de um Estado forte e centralizador, 

historicamente, tem suas raízes na Ucrânia. De acordo com Segrillo (2012), entre os séculos 

IX ao XIII, o centro ou pólo russo era comandado pela Ucrânia. Segue explicação desta 

centralização de poder ucraniana: 

 

No século IX, os eslavos orientais (russos, ucranianos e 

bielo-russos atuais), dominados então por uma elite de 

nobres varegos (vikins vindos da Escandinávia), formaram 

uma confederação descentralizada de cidades –Estado que 

prestavam vassalagem ao grande príncipe de Kiev (a atual 

capital da Ucrânia). O Estado kievano foi uma civilização 

florescente (em seus primórdios para com os povos da 

Europa ocidental em nível de desenvolvimento), mas sua 

excessiva descentralização e desunião fez com que não 

resistisse à invasão e à invasão mongol no século XIII, 

desintegrando-se. No século XV, os príncipes da cidade de 

Moscou conseguiram expulsar os mongóis e unificaram os 

russos sob o novo Estado moscovita. O Estado moscovita 

era bem diferente do kievano, pois era extremamente 

centralizado. Foi com este Estado centralizado e forte que 

os russos formaram o império czarista entre os séculos XV 

e XIX (Segrillo, 2012: 99). 

 

Todavia, após a expulsão dos mongóis pelos russos no século XV, conforme citação, 

usando gosudartstvennost como característica política, ficou disseminado na população que 

este tipo de centralização e poder do Estado era mais eficiente do que outros existentes na 

época. Foi neste período também que teve o deslocamento da centralização política da 

Ucrânia para a Rússia, localizada no continente asiático. Desta forma, a Rússia passou a ser o 

centro administrativo e político da região, porém sem desvencilhar-se dos ucranianos. Neste 

mesmo período, o território que hoje é a Bielorrússia também ficou sob a administração do 

centro russo (Segrillo, 2012). 
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Yeltsin defendia o liberalismo, no sentido da descentralização do Estado e a exaltação 

do indivíduo, inserido no contexto da economia de mercado. Este tipo de pensamento, a frente 

do seu tempo, mostra a necessidade da Rússia por modificação e aceleração do pensamento 

político e consequentemente econômico, embora fossem difundidos no Estado três tipos de 

pensamentos distintos na sociedade. Além dos que apoiavam o liberalismo, na sociedade 

russa existiam os eslavófilos, ou seja, os defensores da Rússia como uma civilização única, 

que deveria seguir seus próprios passos (os apoiadores do gosudartstvennost) e também os 

eurasianos, que acreditavam que a Rússia deveria ter postura tanto europeia como asiática, 

simultaneamente (este último pensamento foi muito difundido na década de 1920, no contexto 

de sentimento de identidade nacional) (Segrillo, 2012). Tendo esta diferenciação de 

direcionamento político na sociedade russa, Yeltsin sofria muita resistência política para atuar 

em seu governo. 

Além do desafio de modificação do pensamento político, outro ponto importante que 

merece ser discutido diz respeito aos partidos formados na Rússia após a democracia ser 

instaurada no país. Após Yeltsin assumir o poder, três partidos principais possuíam força na 

política nacional, o chamado PCFR (Partido Comunista da Federação Russa), Yabloco de 

Grigorii Yavlinskii e o PDL (Partido Democrata Liberal da Rússia, de Vladimir Zhirinovskii). 

Todavia, para ganhar as eleições, é muito utilizado na Rússia os chamados “Partidos de 

Poder”, ou seja, em tempo de eleições, muitos deles são formados em véspera de dia de 

votação, criados para apoiar o candidato e ajudar na sua eleição. A exemplo de Yeltsin 

(Escolha da Rússia) e Putin (Rússia Unida), os dois usaram partidos de poder para ganhar 

suas respectivas eleições nos anos 1990 e 2000 (Segrillo, 2012).  

Abaixo segue tabela intitulada “Partidos mais votados nas eleições para a Duma – 

1993, 1995, 1999, 2003 e 2007”, dos quais apresenta os principais partidos e sua 

expressividade ao logos dos anos de 1990 e 2000. 
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Tabela 2 – Partidos mais votados nas eleições para a Duma – 1993, 1995, 1999, 2003 e 

2007 

 

Fonte: SEGRILLO, 2012 

 

Como pode-se observar, o Partido Comunista da Federação Russa, formado 

principalmente de ortodoxos russos e dos resquícios do que fora a URSS, dos anos 1990 aos 

anos 2000, perdeu um pouco de sua força em composição, diminuindo de 22,3% em 1999 

para 11,6% em 2007, o que estaria relacionado com a imposição do desenvolvimento do 

modelo democrático no país, o qual teve como consequência o surgimento de novos partidos 

contrários à ideologia socialista. Ao mesmo tempo, podemos observar a formação da direita 

política da Rússia, como o Partido Democrático Liberal da Rússia, que em 1993 possuía 

22,9% dos votos recebidos (bem expressivos no processo inicial de implementação da 

democracia), mas perdeu espaço com o passar dos anos para os partidos de poder, diminuindo 

para 8,7% em 2007. A Rússia Unificada, partido de poder formado para reeleger Putin ao 

governo, por exemplo, obteve 64,1% dos votos em 2007, mostrando assim a expressividade 

que estes tipos de partidos possuem na dinâmica política do país, ou seja, em outras palavras 

tem a capacidade de fato de moldar os resultados das eleições. 

 No que concerne a prática política, uma das primeiras medidas de Yeltsin após 

assumir o poder foi a “terapia de choque” na Rússia, a qual pretendia inserir o capitalismo no 
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país de maneira rápida e eficaz, com a privatização de estatais de forma acelerada. Segue 

citação de Ângelo Segrillo (2012): 

 

Yeltsin, como presidente da nova Federação Russa, tinha 

uma legitimidade inicial muito grande, derivada de sua 

resistência decidida à tentativa de golpe de agosto de 1991, 

que quase depôs Gorbachev. Usaria esta legitimidade e 

apoio popular e parlamentar para decretar uma transição 

rápida (“terapia de choque”) da Rússia para o capitalismo. 

Recebeu poderes temporariamente ampliados do 

Parlamento russo (ainda chamado Soviete Supremo) para 

realizar tal tarefa. Assim, logo no início de 1992, uma 

liberalização dos antigos preços estatais controlados 

soviéticos foi realizada abruptamente e o maior programa 

de privatização de empresas estatais da história seria 

planejado e colocado em prática na primeira metade dos 

anos de 1990 (Segrillo, 2012: 105). 

 

O efeito que estas mudanças de caráter capitalista causaram na economia do país não 

foi positivo, pois gerou alta inflação no país, inversamente proporcional ao PIB, que começou 

a decrescer em longos saltos. Consequentemente, sua legitimidade e apoio popular 

diminuíram, gerando forte insatisfação. Nesse contexto, o Parlamento russo, ainda 

denominado Soviete Supremo, entrou com um processo de impeachment contra Yeltsin. 

Todavia, devido ao alto poder que o presidente Boris Yeltsin continha na época (já que 

possuía apoio da elite russa e dos principais partidos políticos do país), conseguiu paralisar o 

Parlamento e dissolvê-lo, formando posteriormente uma nova Constituição da Federação em 

1993 (Segrillo, 2012).
3
 

Em dezembro de 1993 houve novas eleições para presidente. Yeltsin tornou a vencer, 

mas com uma dificuldade muito maior do que nas eleições anteriores, pois além da ajuda do 

seu partido de poder na época, chamado “Nossa Casa é a Rússia”, recebeu financiamento dos 

oligarcas russos que temiam um novo surgimento comunista no país. Neste seu segundo 

mandato, os esforços de Yeltsin para contornar a crise econômica não rendiam frutos. A 

pobreza crescia no país de tal forma que não se observada há décadas, seguido de desemprego 

e distanciamento internacional dos parceiros comerciais. É certo que com uma crise forte na 

economia, o investimento estrangeiro voltado para o país, principalmente para a área de 

pesquisa e desenvolvimento, foi fortemente impactado (Segrillo, 2012). Assim como afirmou 

Pomeranz (1989) ainda na época da URSS, “O foco da política tecnológica era a capacidade 

                                                 
3
 Segrillo (2012) afirma que esta nova Constituição era fortemente presidencialista 
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de defesa do país, que dependia do avanço tecnológico no complexo industrial militar” 

(Pomeranz, 2012: 179), já nos anos de 1990, a Rússia pela primeira vez em décadas estava 

com sua segurança militar abalada, visto que o investimento financeiro na área de segurança 

também ficou  prejudicada. Verifica-se, portanto uma a economia quebrada, a população que 

não apoiava o governo, o alto índice de desemprego e ainda, neste momento, o investimento 

militar reduzido. Todos estes elementos reunidos fizeram com que Yeltsin não conseguisse 

levar adiante seu objetivo de mudança na reforma política e econômica para o país. Com a 

Rússia enfraquecida, inclusive na área militar, fez aumentar uma onda de necessidade de 

mudança de governo na Rússia, mudança esta que seria trazida por Vladimir Putin. Segue 

abaixo alguns dados relacionados ao PIB da Rússia durante o governo de Yeltsin: 

 

Tabela 3 – Crescimento anual do produto interno bruto da Rússia (1992-2001) 

 

Fonte: SEGRILLO, 2012 

 

Neste momento, a projeção internacional da Rússia não era possível, porque tantas 

mudanças negativas ocorridas domesticamente, de cunho econômico e político principalmente 

no governo Yeltsin, impediam sua projeção, em qualquer parte do globo. Essa incapacidade 

se deu em grande medida ao choque da mudança em sua estrutura política, por sair de um 

regime de partido único totalitarista para um regime democrático, pulando etapas de 

adaptação e desenvolvimento político. Além disso, a forma acelerada da inserção da 

economia de mercado capitalista impulsionou a quebra do país, que apresentava-se cada vez 

mais como um mercado competitivo e não vantajoso aos russos. Na prática, a Rússia não 

passou pelas etapas de desenvolvimento normais de um país capitalista, com a evolução da 

indústria e inserção no mercado competitivo de forma gradual, pelo contrário, foi de forma 

acelerada e pulando etapas, o que ocasionou em consequências negativas econômicas e 

sociais. 
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2 A RÚSSIA NA ERA PUTIN: RECUPERAÇÃO E ATUAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar o foco principal do trabalho, que seria a 

ascensão da Rússia no cenário internacional durante o governo de Vladimir Putin, ou seja, já 

após a Guerra Fria e depois do primeiro governo democrático de Boris Yeltsin. A importância 

de apresentar esta transição do país russo diz respeito principalmente a sua recuperação 

econômica, melhora do âmbito social e maior poder de projeção regional, com a retomada 

forte da Rússia nas suas relações internacionais, particularmente no que concerne o Leste 

Europeu, a União Europeia e os Estados Unidos. 

 

2.1 Transformações na Nova Rússia Democrática 

 

No final da década de 1990, Vladimir Putin tornou-se Primeiro Ministro da Rússia, 

contando com aliados fortes no governo ainda durante a gestão de Yeltsin na Presidência. A 

forte pressão popular, bem como a elite de esquerda do país, já que Yeltsin possuía uma 

política ocidentalista em sua gênese, fez com que o mesmo renunciasse, fazendo com que 

Putin assumisse o poder. Todos os esforços de Yeltsin para ajustar a economia e a qualidade 

de vida do país, principalmente a necessidade do capital externo, só foram concretizados 

apenas quando Putin assumiu o poder, aumentando assim a popularidade do governante. 

Medidas como o controle da inflação, a valorização do preço do petróleo e o investimento 

social foram características do início do governo de Putin, mas que eram frutos da política 

anterior de Yeltsin. No final de 1990 e início dos anos 2000, Putin conseguiu usar esta 

melhora econômica e social interna ao seu favor, aumentando sua popularidade (Segrillo, 

2012). 

Segue abaixo gráfico que mostra a situação do produto interno bruto da Rússia, entre 

os governos de Yeltsin e Putin, e a expressiva melhora da economia após do fim dos anos de 

1990 e início dos 2000: 
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Gráfico 1 – Taxa de crescimento do PIB – Rússia, 1992-2009 

 

Fonte: SEGRILLO, 2011 

 

Uma primeira diferença que observamos entre os dois governos é em relação ao tipo 

de política adotada. Enquanto Yeltsin estava focado numa política ocidentalista e liberal, 

baseado em práticas capitalistas de forma acelerada e pulando etapas de desenvolvimento 

econômico industrial (setores primários, secundários e terciários), Putin por outro lado estava 

ligado a uma política fechada, respeitando os limites da Rússia e não abrindo tanto os 

mercados para não ocorrer dependência exacerbada estrangeira. Além disso, Putin era a favor 

de medidas mais centralistas, com o Estado sendo um forte interventor na economia e em seus 

assuntos externos (ideia de gosudarstvennost presente na história da Rússia). Neste sentido, a 

sociedade russa eslavófila a favor destas práticas estatais (os quais era a maioria da 

população), davam legitimidade ao governo de exercer este poder, liderado por Putin 

(Segrillo, 2012). 

Com relação ao crescimento do PIB na Rússia, além do aumento do preço do petróleo 

que favoreceu a balança comercial do país, também foi verificado o cumprimento do 

pagamento das dívidas do país perante o FMI. Putin fez com que as contas internacionais da 

Rússia entrassem em maior equilíbrio, diminuindo a desconfiança internacional (Zhebit, 

2003). 

Outro ponto importante sobre o governo Putin é o entendimento de que a estrutura 

russa deveria ser dinâmica. Isto é, ocorre que Putin tinha o entendimento de que a força do 

mercado é importante e que se faz necessário ser um pouco liberal para não barrar o sistema. 
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No entanto, para atingir seus objetivos de segurança e investimentos nesta área, deve-se ser 

liberal porém sem deixar em segundo plano sua postura de Estado forte e interventor 

(Segrillo, 2012). Para este aspecto, Alexander Zhebit (2003) afirma que o isolacionismo do 

país, verificado na antiga URSS, foi uma ideia rejeitada no governo Putin e difundida na 

sociedade e nos partidos políticos, “por apresentar um beco sem saída e por condenar 

qualquer um dos modelos de desenvolvimento da Rússia no século XXI...” (Zhebit, 2003: 3). 

Ressalta-se que a legitimidade que Putin conquistou ao longo do tempo não se deu, 

apenas entre a população e a elite russa, mas também perante as lideranças políticas devido às 

práticas políticas que o Presidente vem realizando desde sua entrada no governo. Putin mudou 

o modo de eleição dos governadores dos estados da Rússia. Agora é feito uma escolha por ele 

próprio de todos os líderes, de forma indireta, para exercer o cargo. Nesta lógica, como Putin 

escolhe os governantes dos Estados, pode colocar no poder pessoas de sua confiança e que 

vão apoiar suas medidas, seja no âmbito externo como também no âmbito interno (do qual 

geralmente é feito pelo Primeiro Ministro, mas que Putin tem total liberdade de exercer este 

poder). Com esta forma de controle e monopólio de poder, a organização norte-americana 

chamada Freedom House classifica a Rússia como um país “não livre” e que 

consequentemente sua democracia é considerada fraca (Segrillo, 2012). É evidente que com o 

massivo controle político no país, a oposição fique enfraquecida. Partidos de esquerda e de 

direita (comunistas e liberais), que são minoria no Parlamento, não conseguem conter a força 

das medidas de Putin. Além disso, os principais meios de comunicação da Rússia, tais como 

televisão, rádios e jornais impressos, são subsidiados pelo governo e, consequentemente, 

controlados. Nota-se que não são divulgadas as opiniões da oposição, exceto na internet, 

principal canal de comunicação dos opositores do governo (Segrillo, 2012). 

Com relação a sua projeção internacional, começa-se a observar uma maior autonomia 

nos assuntos domésticos, por causa da crescente melhora no PIB, na balança comercial e na 

legitimidade que o governo adquiriu (a exemplo do aumento da exportação do petróleo e 

conversão do lucro em melhora social da população, visto que este produto energético se 

valorizou no mercado mundial e, como citado anteriormente, todos os esforços comerciais de 

Yeltsin para recuperação econômica só puderam ser observados quando houve esta melhora 

comercial do petróleo no mundo, já no fim dos anos de 1990). Desta forma, com mais 

autonomia doméstica, a Rússia no governo Putin começa a reconquistar mercados que antes 

tinha bastante influência, principalmente no que tange o Leste Europeu. Mais do que um zona 
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de influência forte durante a Guerra Fria, esta foi e ainda é uma região estratégica aos russos 

no que tange o comércio, a exportação de produtos energéticos e de projeção política da 

Rússia.  

 

2.2 Política Externa: Novo Direcionamento Da Federação Russa 

 

Nos tempos da Rússia como União Soviética, a política adotada no país, desde após a 

revolução comunista, foi a de um país centralizador e com forte intervenção na economia, 

ditado por um único partido (política esta ainda mais fortalecida quando Stalin estava no 

poder). Desta forma, conforme Silvio Pons (2008) vai apresentar, durante o regime de Stalin, 

além de fortalecer estas características marcantes da União Soviética, de Estado centralizador 

e interventor na economia, também deu o ideal de “imperialismo” ao país, no sentido de 

crescimento da segurança do território baseado na expansão, principal característica deste tipo 

de política. 

Sendo assim, fez com que aumentasse nas fronteiras do Estado a segurança contra 

invasões externas, segurança esta testada quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial pela 

Alemanha nazista e quando eclodiu a Guerra Fria. Esta medida imperialista levou a uma 

expansão do socialismo à parte oriental da Europa e, consequentemente, aumento desta 

influência para a parte central, como forma de realizar um “imperialismo externo” ao 

território da União Soviética (Pons, 2008). Observando por este lado, percebe-se que a 

política não mudou na atual Rússia, no sentido de ser um Estado centralizador, interventor e 

possuir contatos externos na Europa oriental e central (a exemplo da Ucrânia, país 

extremamente estratégico aos russos como ligação com a região oriental europeia e também 

com forte ligação comercial e energética). 

Ainda sobre a política stalinista, o governante tinha o ideal de “paz armada”, a fim de 

substituir o capitalismo pelo socialismo mundialmente. Esta ideologia stalinista reflete nas 

ações do governante de construção da potência soviética no mundo, com o intuito de 

influenciar os outros países ao regime socialista. Silvio Pons (2008) usa a palavra “obsessão” 

de Stalin para colocar em prática o ideal da paz armada na Europa, principalmente após a 

Alemanha de Hitler iniciar a expansão do nazismo na Europa, no conflito da Segunda Guerra 

Mundial. Toda esta perspectiva dava à Stalin o que Silvio Pons (2008) chama de 

“estadolatria”, ou seja, a idolatria do Estado soviético. Segue citação: 
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... impor a perspectiva de uma modernização forçada como 

exigência vital premente à luz dos desafios da política 

mundial; incrementar a separação estratégica da URSS do 

sistema internacional no plano econômico, político, 

sociocultural. Tal separação não respondia simplesmente a 

uma técnica do poder. Ela expressava uma divisão de 

planos que assinalava um desenvolvimento original da 

cultura política soviética por meio da doutrina do 

“socialismo em um único país (Pons, 2008: 19). 

 

Para manter este ideal socialista com características da “estadolatria” e da “paz 

armada” pelo Estado, Stalin adotou medidas de hostilidades contra o capitalismo e empregou 

o nacionalismo como elemento de unidade da sociedade, capaz de promover a transformação 

socialista e “contar com uma multidão organizada de seguidores no campo adversário”, ou 

seja, dos países capitalistas (Pons, 2008). 

Com o fim do período da Guerra Fria, foi trazida uma nova visão de mundo. 

Conforme Maria Raquel Freire (2009) apresenta, já sob o governo de Mikhail Gorbachev, o 

líder levou ao país uma nova política, já que a queda da União Soviética acarretou no fim da 

ideologia de partido único socialista (baseados nos princípios de Marx e Lênin), a perda da 

identidade do partido comunista, a inserção dos primeiros passos da democracia no país e a 

redefinição da Rússia com sua vizinhança que se encontrava instável, bem como o lugar da 

Rússia frente à Europa e no globo como um todo. Segue citação da autora: 

 

A queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) implicou (1) o fim de uma ideologia unificada 

sustentada em princípios marxistas-leninistas que permitam 

coesão social; (2) a perda de identidade, agregada durante 

décadas sob a planificação e governação centralizada do 

Partido Comunista; (3) um processo de transição para um 

modelo de governação que a Rússia nunca antes havia 

experimentado; (4) novas fronteiras e a redefinição de 

relações com uma vizinhança instável, lado a lado com a 

redefinição do papel e lugar da Rússia na Europa e no 

mundo (Freire, 2009: 28). 

 

No período do governo de Gorbatchev, observando a necessidade de nova adaptação 

da União Soviética perante o mundo, houve novas medidas de cunho político, econômico e de 

abertura externa, também conhecidas como políticas de transição, a fim de aproximar o país 

dos outros Estados. Este processo é conhecido, segundo Freire, por três nomes distintos 

(perestroika, uskorenie e glasnost). Gorbachev tinha a intenção de começar esta mudança 

estrutural de dentro para fora, garantindo uma nova modernização à URSS. Segue citação: 
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... as políticas de reestruturação (perestroika) da economia, 

de aceleração (uskorenie) e de abertura (glasnost), 

indicando um curso reformista que visava a transformação 

política e o desenvolvimento econômico, quer a nível 

interno quer na política externa, não foram capazes de 

alterar práticas profundamente enraizadas, afastando dos 

seus objetivos iniciais (Freire, 2009: 29). 

 

Todavia, os esforços de Gorbachev para trazer à URSS uma nova perspectiva 

estrutural ao país, neste momento, não foi muito positiva, já que a elite do país aliada aos 

velhos costumes ainda encontrava-se forte e viva. Com a ascensão de Boris Yeltsin ao poder, 

de forma mais democrática se comparado aos seus antecessores, não observou-se melhoras no 

país, já que formava-se uma crise sem precedentes no Estado, arrasando a economia, a 

sociedade e seu sistema como um todo. A política neste período conseguiu ser modificada, 

acabando o império e surgindo a Federação, mas com a democracia ainda dando os primeiros 

passos (Freire, 2009). 

Para a próxima década, nos anos de 1990, a política externa da Rússia apresentou 

algumas características específicas, como a participação nos discursos de parceria entre 

governos democráticos e pela manutenção da paz, temática fortemente defendida pelos países 

ocidentais, principalmente pelos Estados Unidos, bem como a cooperação com a OTAN e 

inclusão da Rússia no G7, que viria se tornar o G8, além de diversas investidas de 

privatizações que avançavam no país com a entrada acelerada de práticas capitalistas. No 

mais, com a situação de sua política e economia fragmentadas, a Rússia passou, segundo 

Pecequilo e Carmo (2010), de ator protagonista para coadjuvante. Exemplos como a Guerra 

do Golfo e a da Iugoslávia, mostram como a Rússia não teve autonomia alguma para 

argumentar sobre as investidas norte-americanas nos dois casos citados, apenas apoiando ou 

servindo de expectadora. 

Quando Vladimir Putin assume o poder, observamos o esforço do governante em 

retomar antigas empresas estatais que tinham sido vendidas no processo de privatização 

realizado por Yeltsin, visto que a inserção da economia capitalista no país teve o intuito de ser 

acelerada e dinâmica. Os setores econômicos estratégicos, direcionados à exportação, tiveram 

destaque nas medidas de estatização de empresas, a exemplo do petróleo e gás natural, 

recursos essenciais na manutenção das práticas de política externa da Rússia , sendo os 

principais itens na pauta de exportação para a União Europeia e o Leste Europeu. A exemplo 

da Ucrânia, ator importante para a Rússia na região do Leste Europeu, e a Alemanha, país 
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com o qual possui forte vínculo econômico e energético. Putin também tem a preocupação de 

investir em seu âmbito militar para aumentar a segurança do Estado em tecnologia e força do 

exército, que já tinham sido fragilizados durante o governo de Yeltsin. Segundo Segrillo 

(2012), Putin exerce uma espécie de pêndulo, nestas duas áreas, econômica e militar, dando 

suporte a práticas liberais e ao mesmo tempo investindo na segurança do país, o que é positivo 

para conquistar cada vez mais aliados no governo, tanto do lado siloviki (expressão usada para 

os apoiadores de prática estatais de intervenção nos setores estratégicos do país), como dos 

defensores da qualidade civil e de práticas mais liberais de mercado, aumentando 

consequentemente, sua legitimidade (Segrillo, 2012). 

Ainda sobre o governo de Vladimir Putin, segundo Zhebit (2003), o interesse é pela 

manutenção da segurança do território, bem como procurar uma estabilidade em seu “anel de 

vizinhança”, seja asiático, seja europeu. Com relação aos países ocidentais, não há o desejo de 

afastar-se deste mercado, já que há relativos ganhos comerciais. Nessa nova relação com o 

Ocidente, em defesa da economia do país, Putin elimina a ideia dos Estados Unidos como 

inimigo nacional, bem como outros antigos países do Ocidente que eram vistos de forma 

negativa pela Rússia quando era vigente o sistema socialista. Isto mostra uma visão 

estratégica de Putin frente a nova Rússia que se apresenta no século XXI (Zhebit, 2003).  

O que se percebe é uma mudança de postura entre estes dois atores, Rússia e Estados 

Unidos, desde o fim da Guerra Fria. Quando Putin assume o poder do governo é que este 

quadro da política externa começa a ser mudada, através de aspectos tanto endógenos quanto 

exógenos (Pecequilo e Carmo, 2010). 

A Rússia desenvolveu uma visão de multipolaridade e multilateralismo com o 

Ocidente.  Este novo direcionamento multipolar foi essencial para a recuperação da antiga 

potência. Medidas como a reaproximação com a China em 2001, através de uma nova 

cooperação chamada Organização de Cooperação de Xangai (OCX), e a política externa de 

alinhamento com a Ásia, de forma mais ampla, bem como uma nova aproximação com a 

Índia, Brasil e outros países da América Latina, mostram como Putin teve a preocupação de 

diversificar o mercado russo e sair do domínio forte dos Estados Unidos. Esta nova etapa de 

política externa feita por Vladimir Putin foi um dos propulsores para sua entrada nos BRICS. 

Segue citação dos autores: 

 

A ascensão de Ivanov o cargo de Ministro de Relações 

Exteriores e de Vladimir Putin ao de Primeiro Ministro 
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foram essenciais nesta mudança de paradigmas. A Rússia 

passou de um discurso de alinhamento explícito ao ocidente 

à crítica veemente à unipolaridade representada pelos EUA, 

a única superpotência restante. Temos como 

multilateralismo tornaram-se referenciais da política 

externa, cujo teor tornou-se mais confrontacionista, a 

despeito da inexistência de capacidade russa de projetar 

poder frente os EUA. A aproximação com a China, que 

resultaria em 2001 no estabelecimento da Organização de 

Cooperação de Xangai (OCX) reforçando uma política de 

contenção da presença norte-americana na Eurásia foi um 

dos resultantes deste processo, assim como a reaproximação 

com a Índia, e a abertura de contatos com o Brasil e a 

América Latina (Pecequilo e Carmo, 2010: 20). 

 

 Ainda tratando do envolvimento da Rússia com os países ocidentais, destaca-se o 

envolvimento desta com a União Europeia. Historicamente, percebemos o forte vínculo entre 

a Rússia e a União Europeia, seja em aspecto da economia, seja em conflitos bélicos. A 

polarização existente entre a Rússia e União Europeia evidencia-se até os dias atuais, todavia, 

na questão energética em si, podemos observar um intenso bilateralismo existente 

especialmente em relação ao gás natural, já que a Rússia tornou-se o principal fornecedor 

energético da Europa. 

 De fato, nos anos de 1990, após sérias turbulências internas, observamos o aumento da 

intensidade da relação da Rússia com os países capitalistas, principalmente na temática 

energética. No caso do gás natural, este foi e ainda é um grande produto de importação da 

União Europeia, sendo a Rússia o fornecer de referência ao longo de todos esses anos (Bros e 

Richard, 2011). 

 Bros e Richard (2011) irão expor três fases principais de bilateralismo comercial entre 

a Rússia e a União Europeia: o primeiro momento estende-se dos anos de 1970 até o fim da 

Guerra Fria, em que a Europa possui grande dependência do gás natural soviético. O segundo 

momento que é destacado pelos autores é quando a União Soviética chega ao fim e a Rússia 

tem que passar por um novo ritmo econômico de cunho mais capitalista, transformações 

econômicas estas que são fortes até 1998, mas que não impactam fortemente na relação 

bilateral com a União Europeia, mantendo o mercado de gás natural. O terceiro momento 

seria após Vladimir Putin assumir o poder, com a recuperação econômica russa e sua ascensão 

no mercado internacional. Neste momento mais contemporâneo, a União Europeia começa a 

se perguntar se sua dependência perante o gás natural russo não seria um instrumento de 

poder usado pela Rússia, já que esta começou a ditar regras objetivas sobre a exportação. 
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Neste quadro de política externa, a União Europeia tenta diversificar sua importação de gás 

natural, contudo a dependência da fonte energética russa encontra-se muito forte e, 

consequentemente,  leva a instabilidades políticas no cenário internacional (Bros e Richard, 

2011). 

 A politização da questão energética entre Rússia e União Europeia agrava-se por 

alguns fatores. Primeiramente, a União Europeia é uma integração de vários países, o que 

dificulta as decisões internacionais em conjunto. Além disso, também se faz necessário o 

trabalho conjunto para que a energia seja distribuída a todos os países vizinhos e integrantes 

da União, ressaltando o mercado aberto aos países pertencentes à União Europeia. A Rússia, 

por outro lado, não está apta para dispor de todos os seus recursos energéticos, no caso o gás 

natural, para a União Europeia e a tentativa da Europa de diversificar a importação de gás por 

outras vias é vista como uma afronta para a Rússia, que vê sua hegemonia de parceiro 

comercial energético no mercado eurasiano ameaçado:  

 

A politização da relação energética com a Rússia pode ser 

explicada de várias maneiras. Em primeiro lugar, as 

instituições europeias são projetadas para trabalhar na 

integração europeia. Isto exige a adoção de normas comuns 

e liberalização econômica no mercado interno e em 

conjunto amplo dos países vizinhos. No entanto a Rússia 

segue um percurso diferente. Não se dispõe a disponibilizar 

amplamente seus recursos e abrir seu mercado aos atores 

externos. Ademais, não vê necessidade de adotar 

racionalidade de integração europeia através de 

regulamentos e normas. A politização da relação energética 

nasce da oposição entre essas duas visões. A UE considera 

a manobra russa como forma de distorção da concorrência 

por essência incompatível com seu credo liberal. Em 

segundo lugar, a UE deseja diversificar ao máximo possível 

seus fornecedores e suas rotas de importação de matérias 

energéticas. Ao fazê-lo, busca reforçar sua segurança 

externa. A Rússia vê nesta estratégia uma ameaça a seu 

status de centro energético eurasiano e uma forma de 

interferência em sua soberania e área de influência. Enfim e 

sobretudo, a Comissão Europeia tenta estabelecer alguma 

forma de união energética na escala continental. Vislumbra 

como problemática a diplomacia russa neste domínio, 

restrita a relações bilaterais diretas com alguns países 

membros, estabelecendo um curto-circuito (Bros e Richard, 

2011: 29). 

 

Maria Raquel Freire e Patrícia Daehnhardt (2011) expõem alguns dados interessantes 

sobre a riqueza energética russa. Segue citação:  
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A Rússia é o terceiro maior produtor de energia no mundo. 

Detém mais de 10 por cento das reservas de petróleo 

mundiais (sétimo lugar), cerca de 30 por cento das reservas 

mundiais de gás (primeiro lugar) e mais de 18 por cento das 

reservas de carvão. É o maior fornecedor de petróleo e gás 

natural à Alemanha e à Europa (responsável por 34 por 

cento das importações de petróleo alemãs e de 41 por cento 

de gás). E para a UE exporta 27 por cento das suas 

necessidades de petróleo e 24 por cento de gás. A economia 

russa depende fortemente das exportações de energia (55 

por cento do total das suas exportações) (Freire e 

Daehnhardt, 2011: 185).  
 

Diante deste quadro, uma decisão radical de quebra nas relações comerciais 

energéticas claramente se tornaria uma pauta importante de discussão entre os países, visto 

que uma forte tensão na região poderia levar a conflitos até de cunho bélico (Freire e 

Daehnhardt, 2011). 

Mas retomando a análise sobreas transformações que ocorreram na política externa 

russa dos anos de 1990 ao início dos anos 2000, tomará como base o modelo de Hermann 

(1990). Segundo este modelo, para que se entendam as alterações no contexto de política 

externa de um país faz-se necessário analisar as alterações em quatro fatores principais, 

envolvendo os líderes, burocratas, a reestruturação doméstica e choques externos. Diante 

disto, Hermann (1990) vai apresentar uma explanação sobre os quatro fatores, que podem 

estar associados ou não. Para o primeiro fator, a mudança na política externa pelos líderes, 

enfatiza que se faz necessário, pois as mudanças realizadas advêm de um líder político, 

geralmente o que tem a tomada de decisão final, como um Presidente ou o Primeiro Ministro. 

Para o segundo fator, a mudança pela burocracia, Hermann (1990) vai repassar que 

geralmente quando isto ocorre, não é a burocracia por completo de um país que adere às 

mudanças da política externa, até porque em sua natureza, segundo o autor, as burocracias são 

resistentes às mudanças. Todavia, uma pequena parcela da burocracia pode trazer à tona a 

necessidade de um novo direcionamento e para isto, vai atrás de parcerias e apoio para 

pressionar o governo. Para o terceiro fator, a reestruturação doméstica, o autor enfatiza que 

um segmento relevante da sociedade, geralmente segmentos de influência forte na dinâmica 

social como as elites, tendo conhecimento da necessidade de governabilidade do país, 

pressionam mudanças na política externa para tratamento de suas demandas próprias. Por fim, 

o último fator, choques externos, é muito relevante em um novo direcionamento de política 

externa de um Estado, por apresentar uma alteração dramática no Sistema Internacional e que 

afeta diretamente na dinâmica do país. A exemplo dos acontecimentos da Segunda Guerra 
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Mundial, Guerra Fria, ataque terrorista aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, 

dentre outros, afetam inteiramente na agenda e no poder de decisão de um país, mudando 

assim a estrutura e direcionamento de política externa (Hermann, 1990). 

Tomarei com base a política doméstica da Rússia, no quesito de mudanças de 

programa que o governo realizou, na resolução de problemas ou definição de metas e 

orientação internacional adotada. No caso da Rússia, houve uma mudança significativa na 

sucessão de governo de Yeltsin para Putin, pois no primeiro governo citado, o Estado estava 

fragilizado e teve que abrir seu mercado para poder se reerguer economicamente. Continuou 

com algumas relações comerciais, mas não tinha autonomia nenhuma enquanto não 

organizasse sua economia interna. Quando Putin assume o poder, percebemos a recuperação 

da economia russa e de sua autonomia no mercado internacional, do qual na prática, a 

exemplo da temática energética de gás natural apresentada, teve ações mais objetivas, ditando 

regras e preços de seu produto. A Rússia tem consciência da dependência dos outros países 

perante seu produto energético, principalmente a Alemanha, e diante disto manipula preços e 

quantidades de exportação do gás natural (Vigevani, 2007). 

Por fim, é importante destacar que a Rússia sob o governo de Putin está tentando se 

moldar nos ditames do mercado global. Como ex-potência soviética, sua política externa está 

voltada para a previsibilidade e manutenção de suas doutrinas tomadas, através de um 

esquema de “engajamento pragmático” de cooperação multilateral. A Rússia está voltando a 

ter o controle de decisões internacionais em áreas específicas, a exemplo da questão 

energética e do bilateralismo existente com a União Europeia, e não quer perder esse espaço 

vantajoso. Além disso, é interessante ver o desenvolvimento da democracia no país que 

caminha para a manutenção do Estado de direito do país e de uma sociedade civil evoluída 

(Zhebit, 2003). 

Para que a Rússia tenha sucesso de integração, principalmente com o Ocidente, faz-se 

necessário a estabilidade econômica, política, federal e da continuidade de reformas internas 

em seu país, como afirma Alexander Zhebit (2003). Em contrapartida, caso não haja 

estabilidade suficiente para a integração russa com o Ocidente, esta poderá se tornar um vetor 

preponderante para conflito internacional. Na temática sobre o gás natural, a dicotomia 

existente entre a dependência mútua de importação e exportação do recurso energético pela 

Rússia e União Europeia, sem administração internacional suficiente, pode gerar insatisfação 

e desentendimento econômico. Segue citação:  
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No entanto, é importante sublinhar que as fragilidades da 

Rússia... originam-se da transição que está ocorrendo no 

seu sistema político em direção à democracia, na sua 

economia em direção ao mercado, na sua sociedade em 

direção ao Estado de direito e à sociedade civil evoluída. 

Enquanto a Rússia não criou um sistema eficaz e seguro de 

gestão democrática interna e de responsabilidades externas, 

baseadas em valores compartilhados, a pior estabilidade é 

melhor do que um excelente caos. Por essa razão, a posição 

da Rússia no cenário mundial depende da manutenção de 

estabilidade econômica, política, federal e da continuidade 

de suas reformas internas (Zhebit, 2003: 175). 

 

2.3 Estados Unidos na política russa 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se apresentaram ao mundo como 

a principal hegemonia, com demonstração de seu poderio e força a nível internacional, como 

a derrota da própria Alemanha nazista e as explosões das bombas nucleares em Hiroshima e 

Nagasaki. Ao mesmo tempo, a URSS, que já vinha assumindo liderança na região asiática e 

no Leste Europeu, no mesmo período também se apresentou como uma segunda força 

mundial de cunho socialista. 

A expansão do capitalismo no Terceiro Mundo, a sustentação da influência militar e 

econômica no Leste Europeu liderada pelos Estados Unidos e os altos gastos com a corrida 

armamentista fizeram com que a URSS perdesse cada vez mais liderança na influência 

mundial e expansão do socialismo no mundo. Até mesmo na capacidade bélica espacial os 

russos começaram a ser inferiores aos norte-americanos, que possuíam uma tecnologia mais 

avançada. Por fim, é importante enfatizar que na Guerra Fria a URSS se posicionava 

marginalmente nos fluxos comerciais, financeiros e econômicos do sistema internacional, por 

causa da política de estrangulamento do capitalismo adotada pelos Estados Unidos, ou seja, 

não era causada apenas pela natureza socialista (Pecequilo e Carmo, 2010). Segue citação: 

 

... uma economia pouco diversificada, com baixa aplicação 

e disponibilidade de capital e tecnologia e um regime 

político de decisões centralizadas e autárquicas (que de 

estendia ao planejamento econômico, comandado pelo 

Comitê Estatal de Planejamento, Gosplan) (Pecequilo e 

Carmo, 2010: 14). 

 

Mesmo na área militar, que sempre foi um setor prioritário e de destaque para a União 

Soviética entre as décadas de 1970 e 1980, os Estados Unidos assumiram também a liderança 

já que sua hegemonia consistente determinou alto investimento nesta área nos Estados 
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Unidos. Isto se dava porque os norte-americanos cada vez mais assumiram a liderança 

comercial internacionalmente, ou seja, os principais mercados de exportação e importação do 

estavam envolvidos com as práticas econômicas dos Estados Unidos, bem como as transações 

bancárias na área financeira e, consequentemente, o âmbito militar foi mais um degrau de 

superação dos Estados Unidos perante a URSS. Toda a liderança dos Estados Unidos se dava 

pelo engessamento do modelo e da estrutura soviética na área econômica, política, comercial 

e militar, bem como a não substituição da elite soviética por pessoas mais jovens e que 

aceitavam a nova dinâmica econômica, ou seja, o envelhecimento da oligarquia soviética, que 

não conseguia levar o país à dinamização internacional que o capitalismo proporcionava ao 

Ocidente, levando os soviéticos ao isolamento da economia. Segue citação: 

 

Mesmo no setor bélico-espacial, o uso da tecnologia era 

comparativamente menor o que no bloco ocidental, o que 

nos anos 1970 tomou a URSS incapaz de acompanhar a 

RCT. E, como citado, o peso da Guerra Fria era maior sob a 

economia soviética do que sob a dos EUA. A URSS detinha 

posição marginal nos fluxos internacionais de capital 

global, não só pela natureza do sistema socialista, mas 

como parte de uma política de estrangulamento e 

isolamento derivada do controle norte-americano do 

sistema econômico-financeiro-comercial internacional. 

Política e socialmente, o regime apresentava um processo 

de desgaste dado o envelhecimento da classe política que 

comandava o país e à oligarquização e cristalização da 

nomenklatura (termo associada à burocracia dirigente) 

(Pecequilo e Carmo, 2010: 14). 

 

Quando Gorbachev assumiu o poder nos anos de 1980, a então União Soviética tentou 

se reaproximar do mercado mundial, ou seja, dos Estados Unidos, através de uma nova 

política e economia chamada perestroika e glasnost. Todavia, conforme apresentado 

anteriormente, esta mudança na URSS não deu retornos positivos ao país. Além disso, o 

“descongelamento” da Guerra Fria trouxe mudanças rápidas à estrutura soviética, que 

resultaram na sua fissura estrutural (Pecequilo e Carmo, 2010). 

Esta tentativa de mudança econômica da União Soviética e reaproximação com os 

Estados Unidos, liderada por Gorbachev, não surtiu efeito porque no país não existia um tipo 

de desenvolvimento com origem no capitalismo. Diferentemente de outros países que já 

tinham passado por algum tipo de desenvolvimento com base na economia de mercado, a 

exemplo do Brasil, a então URSS nunca tinha tido um contato tão direto com o mercado 

capitalista em sua economia, ou seja, a defesa da propriedade privada e a estrutura soviética 
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não condiziam com esta nova investida econômica de Gorbatchev. Em outras palavras, pode-

se dizer que o contato com o capitalismo não feito de forma correta, no que tange à adaptação 

da economia doméstica com esta nova realidade econômica: 

 

A URSS, assim como as nações latino-americanas, 

africanas e asiáticas do Terceiro Mundo, aderiu à agenda 

neoliberal do Consenso de Washington, aplicando sua 

agenda de privatização, desregulamentação, competição de 

câmbio livre. Porém, diferentemente destas demais nações, 

que, por bem ou por mal, possuíam uma base de 

desenvolvimento capitalista razoável, principalmente as 

potências médias como o Brasil, a URSS mudava de um 

regime socialista a um capitalista com uma rapidez brutal. 

Além dos custos da Guerra Fria e de sua derrota diante dos 

EUA, a URSS observava o desmantelar de sua economia e 

de seu Estado, aos quais se agregou o desaparecimento do 

império derivado destes elementos e das pressões da antigas 

repúblicas por soberania. O ano de 1991 representou o fim 

do que restara do sistema soviético, derrubado com a saída 

de Gorbachev do poder devido a um golpe mal-sucedido, e 

da URSS  (Pecequilo e Carmo, 2010: 16- 17). 

 

Durante os anos de 1990, sob a gestão de Yeltsin, conforme argumentado 

anteriormente, houve um esforço de dinamizar a economia da Rússia, através de um 

impulsionamento de privatizações das empresas estatais do país. Todavia, conforme 

Pecequilo e Carmo (2010) vão apresentar, estas privatizações não resultaram num sistema de 

mercado agradável aos russos, mas sim deu origem a uma nova classe de empresários que 

controlavam setores estratégicos da economia sem o alvará do governo. Produtos primários, 

como gás natural e petróleo não davam saldos positivos ao país durante o governo de Yeltsin, 

visto que a rentabilidade destes ficavam nas mãos dos novos oligarcas. Somado com a 

corrupção sem fiscalização correta do governo, podemos ter como consequência o 

desmantelamento da estrutura política e econômica russa, visto que o processo de privatização 

sem controle fiscal desencadeou numa má distribuição tributária e direcionamento correto do 

orçamento governamental: 

 

As privatizações não deram origem a um sistema de 

mercado, mas sim a uma nova classe de empresários, russos 

jovens ligados ao ocidente, que passaram a controlar setores 

estratégicos da economia sem qualquer controle do poder 

estatal, os oligarcas (SAKWAM 2008). Os recursos de 

exportação de matérias primas com gás e petróleo pouco 

revertiam à nação, mantendo-se sob o controle deste novo 

grupo (...). A corrupção estendia-se ao governo, 

observando-se, na sequência do desmonte da URSS, o 
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desmonte do que restava do Estado (Pecequilo e Carmo, 

2010: 18 in Sakawa, 2008).  

 

Era imprescindível aos governantes russos alinharem a política interna para reerguer a 

Rússia e diminuir sua dependência do capital estrangeiro, ou seja, era importante para o 

governo reorganizar sua economia e comércio, bem como o âmbito social e a estabilização 

política antes de qualquer mudança estrutural brusca, como ocorreu nos dois governos 

anteriores (Yeltsin e Gorbatchev). Assim, elementos como o alinhamento do Estado, seus 

recursos de poder e sua integridade, segundo Pecequilo e Carmo (2010), tornaram-se  

prioridade para o governo de Putin.,Retornar o centro das atividades e das decisões do país 

para Moscou era fundamental, ou seja, ter um pólo administrativo bem definido. Além disso, 

houve a preocupação de retomar o controle da área energética, para tanto era necessário que o 

Estado tomasse medidas para evitar que a elite econômica da Rússia ou os opositores do 

governo (envolvidos na corrupção de desvio das verbas das estatais privatizadas) se 

colocassem contra este procedimento. , (Pecequilo e Carmo, 2010). Putin também reverteu 

recursos financeiros para dentro do Estado e investiu em sua recuperação, favorecendo 

consequentemente oaumento nos preços de produtos energéticos no mercado mundial, 

melhorando assim a economia no país. 

Em suma, sobre a Rússia dos governos de Yeltsin à Putin, observamos no primeiro 

governo um fácil alinhamento com os Estados Unidos e com o Ocidente, mas também o 

aumento da dependência estrangeira e não regulamentação da autonomia política e 

econômica. Quando Putin assume o poder, observamos uma política externa de cunho 

multipolar (não mais unipolar com os EUA), com característica pragmática e antiamericana, 

no que tange a dependência exacerbada com os EUA: 

 

O pragmatismo é representado pela defesa da 

multipolaridade e democratização das Relações 

Internacionais de forma positiva, e pela combinação de 

vetores ocidental e oriental da política externa, conforme 

definidos por Zhebit (2003, 2006). Segrillo define a política 

de “ocidentalismo moderado”, no qual a Rússia opta por 

uma inserção mediada e não confrontacionista com o 

Ocidente, mas não mais subordinada ou abrindo mão de seu 

espaço regional (Pecequilo e Carmo, 2010: 22). 

 

Vinte anos após a queda do muro de Berlin e a dissolução da URSS, a Rússia passou 

por momentos de força e fraqueza, de um Estado dependente do capital estrangeiro para um 
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Estado forte e centralizador. Há discussão se a Rússia seria um país emergente ou de 

superpotência em escala regional. A participação no assento do Conselho de Segurança da 

ONU, no G8 e nos principais debates internacionais classifica a Rússia como um Estado de 

grande relevância nos principais temas internacionais (Pecequilo e Carmo, 2010). 

No que tange o petróleo, é interessante como os Estados Unidos e a Rússia estão 

envolvidos na temática sobre o controle deste recurso. É sabido, conforme exposto por 

Bandeira (2008), que aproximadamente 50% do petróleo usado nos Estados Unidos é de 

origem importada e tamanha dependência desperta no país uma preocupação em segurança e 

na investida de controlar este recurso. A exemplo da região do Oriente Médio, desde a Guerra 

Fria até o início do século XXI, os Estados Unidos exerciam uma influência de domínio do 

petróleo em torno de 64,5% da região e os conflitos envolvendo o Afeganistão e Iraque, por 

exemplo, por mais que não seja divulgado diretamente pelo governo norte-americano, o real 

interesse tem sido claramente o domínio do petróleo na região. A Rússia, em contrapartida, 

por ter conhecimento deste interesse americano e também por possuir um grande acervo de 

petróleo (além de gás natural) dificulta as investidas dos EUA na região do Oriente Médio 

(Bandeira, 2008). 

Sobre a dependência dos EUA em relação ao petróleo, Bandeira (2008) aponta que as 

importações em petróleo dos Estados Unidos aumentaram fortemente entre 2007 e 2008 

saltando de US$ 327 bilhões para aproximadamente US$ 400 bilhões, e se compararmos este 

número com o ano de 2002, chegamos a um aumento em torno de 300% no aumento destas 

importações. Mediante tanta dependência é natural que os Estados Unidos estejam voltados 

para a região do heartland na Ásia e isto envolve diretamente a Rússia, bem como a China e 

os países islâmicos. Segue citação: 

 

Destarte, a segurança nacional dos Estados Unidos passou a 

significar, também, segurança energética, elemento central 

da sua política externa, e o Great Game, o jogo de poder, 

intensificou-se no heartland da Eurásia, devido à 

emergência da China e à recuperação econômica da Rússia, 

envolvendo os países islâmicos, com reflexos diretos sobre 

o teatro de guerra no Oriente Médio (Bandeira, 2008: 22). 

 

Diante disto, observa-se as investidas da Rússia de retomar o controle, no sentido de 

influência, das áreas com maior concentração de petróleo, já que no pós-Guerra Fria os 

Estados Unidos, incentivados pelo desmantelamento da URSS e desequilíbrio da Rússia no 
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início dos anos de 1990, haviam avançado para países que antes faziam parte das Repúblicas 

Soviéticas, a exemplo de Uzbequistão, Turcomenistão, Tadjiquistão e Cazaquistão (países 

pobres, mas que possuem grandes reservas de petróleo). Putin busca assim retomar a 

influência sobre estes países, bem como sobre a Ucrânia no Leste Europeu (Bandeira, 2008). 

Bandeira (2008) trás um pensamento interessante com relação ao envolvimento desta 

nova Rússia liderada por Putin com os Estados Unidos e a União Europeia, no que tange o 

poder bélico e de decisão no cenário internacional. O autor afirma que a Rússia tem mais 

poder de afetar a Europa Ocidental que o contrário, por exemplo, no que diz respeito ao 

fornecimento de produtos energéticos (petróleo e gás natural) ou também dificultar os 

interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, como a realização de distribuição de 

armamentos na Síria e no Irã. Seria, neste ponto de vista, o início de uma segunda Guerra 

Fria: 

 

Como o próprio Mackinder havia ressaltado, a Rússia é um 

player state e não um Estado periférico. Está diretamente 

dentro da pivot area da Eurásia. Pode usar sua influência e 

dinheiro, dificultar ou mesmo suspender o fornecimento de 

energia (gás e petróleo), de que a União Européia tanto 

necessita, bem como solapar os interesses dos Estados 

Unidos no Oriente Médio e em outras regiões, vendendo 

armamentos à Síria, Irã etc., além de exercer seu poder de 

veto no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia tem 

mais condições de afetar o Ocidente, que precisa mais da 

Rússia, do que o Ocidente, de afetar a Rússia, que não 

precisa tanto do Ocidente.  Assim, econômica e 

financeiramente recuperada, ela voltou a participar do 

Great Game, o jogo de poder na Ásia Central. A Segunda 

Guerra Fria efetivamente começou (Bandeira, 2008: 39). 

 

Perante a temática destacada por Bandeira (2008) sobre a situação de uma nova Guerra 

Fria, seguem alguns dados extraídos do autor: 
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Gráfico 2 – Efetivos nas forças armadas em 2008 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de BANDEIRA, 2008. 

 

Gráfico 3 – Força Nuclear Rússia e Estados Unidos em 2008 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de BANDEIRA, 2008. 

 

Diante dos gráficos apresentados, percebemos o quão equiparado os dois países estão, 

se tratando de poder bélico (como os efetivos das forças armadas, a Rússia possui 1,2 milhão 

de pessoas e os Estados Unidos 1,3 milhão). Percebe-se a recuperação da Rússia e sua maior 

projeção regional, principalmente no continente asiático e no Leste Europeu. Por mais que a 

Rússia seja classificada como um país emergente é um Estado de extrema importância nos 

assuntos que envolvem o Sistema Internacional. 

Para Buzan (2003), o fato de a Rússia estar inserida no Conselho de Segurança 

Internacional da ONU, fazer parte do G8 e adotar uma política multipolar, já no século XXI, 

mostra o entendimento do Ocidente deste país como uma potência militar e da sua grandeza 

nuclear. Mesmo ainda com esta grandeza militar e nuclear, Buzan (2003) afirma que a Rússia 

passa por uma crise na sua área de defesa e necessita de uma reforma, mas esta medida é 
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difícil de ser realizada, visto que impacta diretamente nos interesses do país, principalmente 

no que tange a sua política externa. Todavia, mesmo diante desta crise na defesa, a Rússia 

ainda é considerada uma potência militar mundial e apenas uma desintegração séria em sua 

estrutura faria com que o país deixasse de ser uma potência militar mundial para o nível 

regional (Buzan, 2003). 

Diante deste quadro de potência mundial no que tange a área militar, para a Rússia, os 

mais importantes níveis de influência são os regionais e globais (ao contrário da maioria dos 

países que focam nas áreas de influência domésticas e regionais, apenas). Buzan (2003) não 

exclui a importância do âmbito doméstico para a Rússia, mas afirma que para o país, os eixos 

principais continuam sendo os âmbitos regional e global (Buzan, 2003). Segue abaixo uma 

explanação realizada pelo autor no quadro pós-soviético da Rússia: 

 

Figura 1 – Visão global da Rússia no cenário internacional, 2003 

 

Fonte: BUZAN E WAEVER, 2003 

 

Como pode-se observar, no novo quadro pós-soviético, a Rússia mantem relações a 

nível global e regional, que por sua vez faz ligações com outras nações também a níveis 

regionais. Para as outras repúblicas, em sua maioria, as relações estendem-se apenas entre os 

níveis domésticos e regionais. 

Sendo assim, percebe-se que a Rússia tem um entendimento mais expansivo e global, 

aplicando inclusive na sua agenda internacional. Conforme Buzan e Waever (2003) 

demonstram na figura 1, a Rússia tem o interesse de interagir com atores mais globais ou de 

cunho regional, o que na prática aplica-se a atores de relevância no sistema internacional, não 

necessariamente um país, a exemplo de Instituições e Organizações Internacionais (como a 

Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do 
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Comércio, dentre outros) bem como blocos regionais e/ou econômicos (BRICS, Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL), União Europeia, etc). 
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3 UCRÂNIA: PAÍS ESTRATÉGICO NA POLÍTICA EXTERNA RUSSA 

 

Como pôde-se observar em análise anterior, a Rússia, desde suas ações durante a 

Guerra Fria até a formação democrática, com Putin assumindo o poder na virada do século 

XXI, percebe-se uma quebra em sua estrutura, modificando toda uma ideologia, política, 

cultura e sociedade, mesmo que costumes antigos continuem vigentes no país. Todavia, 

durante este momento de desequilíbrio da Rússia até certa estabilidade do governo de Putin, o 

mundo capitalista continuou dinâmico e começou a investir e influenciar países que antes 

estavam em domínio da antiga URSS. 

Diante dos interesses econômicos de expansão da economia de mercado pela União 

Europeia e Estados Unidos, países do Leste Europeu como Polônia, República Tcheca, 

Lituânia, Letônia e Sérvia, por exemplo, entraram na zona de comércio e influência Ocidental 

e isso aumentou o grau de preocupação dos russos. Na prática, para Putin, isto é visto como 

perda de mercado acelerado da região e, diante da necessidade de modernização da Rússia e 

de sua inserção na economia mundial, a perda de espaço competitivo gera especulação de 

ação na política externa de Putin (Csaba, 1996). Dentro deste viés de preocupação que Putin 

demonstra por causa da expansão Ocidental, entra na discussão um país que possui um 

importante senso estratégico para a Federação Russa, que é a Ucrânia.  

Historicamente, a Ucrânia pertencia à zona de influencia da antiga URSS, como 

província da antiga potência socialista. Após o fim da União Soviética, um pouco mais de 

vinte anos atrás, a Ucrânia tornou-se independente. Conforme tendência que se estendeu por 

todo o Leste Europeu (exemplo da Polônia, Eslováquia e Hungria), os países desta região 

voltaram-se para o Ocidente, muitos deles como participantes membros da União Europeia. 

Todavia, na Ucrânia esta tendência não pôde ser de forma “natural”, pois no país há dois 

grupos que separam a sociedade e mentalidade política, os pró-ocidentalistas (geralmente 

formado pela sociedade mais jovem da Ucrânia e que anseia por mudanças de cunho 

ocidental, porém em menor número) e os pró-russos, a maioria da sociedade conhecidos como 

eslavófilos na Rússia (parte da sociedade mais madura com descendência russa e que apoia os 

velhos costumes e regimes antes adotados na região) (Csaba, 1996). 

Diante desta problemática, ainda sob o governo de Viktor Yanukovych na Ucrânia em 

2010, houve quebras de contratos com o Ocidente (envolvendo relações econômicas e 

tentativa de maior aproximação com a União Europeia), a fim de prevalecer o ideal russo na 
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região. Yanukovych achava desvantajoso esta aproximação econômica feita com a União 

Europeia, da qual os principais beneficiados, principalmente associado ao mercado 

energético, seriam os ocidentais europeus. Yanukovych era claramente a favor do lado pró-

russo e fez com que, pela força, o país caminhasse novamente para a zona de influência da 

Federação Russa. Esta medida de retorno à zona russa se fez necessária, pois a própria Rússia 

ameaçou cortar o fornecimento de gás para a Ucrânia caso não o fizesse, e o país é 

extremamente dependente do produto energético. Conforme gráficos apresentados mais 

adiante, percebe-se o grau de dependência do governo ucraniano em relação a sua balança 

comercial, que muito é voltada para o trâmite envolvendo petróleo e gás natural com os 

russos. Caso neste momento houvesse este corte de gás natural pelos russos, haveria uma 

quebra de grandes proporções na economia do país ucraniano, já que além destas 

características apresentadas, a Ucrânia faz o repasse de gás a União Europeia por dutos que 

transportam o produto energético. Tais medidas fizeram agravar na Ucrânia uma acentuação 

de indignação na sociedade pró-ocidentalista, começando assim um conflito civil entre estes e 

o governo, na época ainda liderado por Yanukovych (França, 2015). 

Diante da guerra civil ucraniana, vendo a insatisfação popular e a necessidade de 

defesa do governo ucraniano, a Rússia, liderada por Vladimir Putin, adentra no conflito a fim 

de defender os ideais russos no país. Internacionalmente fez reacender um alerta vermelho, já 

que a Guerra Fria ainda se faz viva na mente do lado Ocidental, principalmente dos Estados 

Unidos. Putin enviou tropas para a Ucrânia com o intuito de defender o ideal eslavófilo e, em 

contrapartida, os Estados Unidos apoiados pela União Europeia enviaram tropas da OTAN. 

Ainda não houve em si um conflito envolvendo as duas forças externas no país, mas o nível 

de guerra é alto. Rússia e Estados Unidos não se apresentaram como Estados rivais, pelo 

contrário, conforme apresentado anteriormente no contexto da recuperação econômica da 

Rússia no início dos anos 2000, a reaproximação com os norte-americanos foi essencial para 

uma nova inserção da Rússia no cenário econômico internacional, porém a perda da 

influência externa na Ucrânia fez com que a desconfiança envolvendo os dois países se 

reacendesse (Freire, 2015). 

Com as pressões sociais em forma de manifestação se intensificando cada vez mais no 

país, Yanukovych acaba deixando o governo, sendo assumido pelo opositor Oleksander 

Turchynov, que ao contrário de Yanukovych, é do lado dos pró-ocidentalistas. O novo 

direcionamento de governo na Ucrânia só fez aumentar a insatisfação pelo lado da Rússia, 
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visto que Turchynov tinha a intenção de estreitar a relação da Ucrânia com a União Europeia. 

A Rússia viu estas mudanças no governo como uma forma de golpe no estado ucraniano, já 

que estava sendo aprovado pelo Parlamento da Ucrânia um direcionamento pró-UE e anti-

Rússia.
4
 Como era de se esperar, novos confrontos ocorreram, do lado dos pró-russos 

principalmente (França, 2015). 

Além destes conflitos se intensificarem na Ucrânia, houve também uma 

movimentação anti-ocidentalista na península da Criméia, sul da Ucrânia. Como a região em 

sua maioria é constituída por russos e pró-russos, mais de 80% da sociedade, houve a decisão 

de anexação da Criméia à Rússia, medida esta não reconhecida pelo lado Ocidental, mas 

recebida positivamente pela Rússia, com assinatura formal de contrato de anexo da região. 

Além da Criméia, a região leste da Ucrânia, que também tem maioria de pró-russos, aderiu ao 

movimento separatista (França, 2015). 

Para o âmbito externo, como houve intervenção russa no Estado ucraniano, os países 

ocidentais alegaram infração ao direito internacional e aplicaram sanções contra a Rússia, 

com o intuito de forçar Putin a retirar as tropas militares na região, o que não aconteceu. 

Vladimir Putin tem consciência da dependência, tanto da Ucrânia quanto da União Europeia, 

dos seus produtos energéticos (petróleo e gás natural) e também sabe que as sanções aplicadas 

não durarão por muito tempo. É certo que a Rússia também depende do comércio dos seus 

produtos energéticos com seus parceiros comerciais e já sente sua economia abalada com as 

sanções aplicadas contra si. Todavia, com o tempo, percebemos a determinação de uma 

política externa unidirecional da Rússia para a temática, do qual conforme já foi defendido 

por Putin, até segunda ordem, as tropas não sairão da região ucraniana e defenderá o lado pró-

russo e o retorno das relações desta para o gigante asiático (França, 2015). 

Ainda sobre a anexação da Criméia ao território da Federação da Rússiam Freire 

(2015) trará à tona outro tipo de visão para esta discussão. É certo que para o lado Ocidental, 

                                                 
4
 Seguem as medidas: Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia tem o direito de congelar os bens; restringir 

operações comerciais; parar completamente ou parcialmente o trânsito de recursos; voos e transportes através do 

território da Ucrânia; impedir a retirada de capital; suspender a execução das responsabilidades econômicas e 

financeiras; cancelar licenças; restringir ou terminar a prestação de serviços postais; redução ou cessação das 

atividades da mídia; proibição ou restrição da entrada de navios em águas territoriais ou portos da Ucrânia e das 

aeronaves – no espaço aéreo da Ucrânia, incluindo o pouso no território da Ucrânia; a rescisão de acordos 

comerciais, projetos conjuntos e programas industriais em determinadas áreas, em particular, no domínio da 

segurança e defesa. 
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tal medida de intervenção foi um ato ilegítimo à luz do direito internacional, porém, Putin 

justificou todas as medidas como legítimas face ao acordo da anexação que firmou com a 

Criméia, tendo sido aprovado pelo Parlamento russo. Além disso, Putin também informou que 

tal intervenção se deu correspondendo a dois princípios, o de defesa de diretos das minorias e 

da autodeterminação dos povos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, o que 

teoricamente não infringe em nada sobre os princípios, a Rússia agiu corretamente, mas na 

prática seria um ato claramente de distorção do que foi estabelecido pela ONU (Freire, 2015). 

 Segundo Freire (2015), esta intervenção na Criméia foi legítima aos russos, pois além 

das justificativas anteriores apresentadas, houve a aceitação da maioria da população sobre a 

anexação, por causa de algumas características principais: a Criméia e a Rússia possuem uma 

básica histórica forte, sua população em torno de 80% é constituída por russos ou pró-russos e 

historicamente a Rússia entende a Criméia como parte do seu território. Tendo isto como 

explicação na visão da Rússia, Freire (2015) enfatiza alguns pontos do por que a Rússia agiu 

desta forma sobre a anexação da Crimeia ao seu território, são eles: o uso da diplomacia, 

intervenção militar, sanções e embargos voltados aos interesses russos, o uso de uma política 

expansiva defensiva, a busca de reconhecimento internacional enquanto grande potência 

(porém diferentemente do que aconteceu com a URSS, pois a Rússia tem entendimento que o 

sistema internacional não é mais bipolar e sim multipolar), o poder global está disperso no 

século XXI e mais voltado ao eixo Ásia-Pacífico (defesa do eurasianismo) e o uso do soft 

power russo para manipulação da opinião pública (Freire, 2015). 

Atualmente, desde julho de 2014 até o início de 2015, o novo presidente da Ucrânia é 

Petro Poroshenko, que assumiu o poder após o breve momento de Turtchynov na liderança do 

país. Comparado ao seu antecessor, mostra-se mais equilibrado para ambas as partes, tanto 

pró-russos quanto pró-ocidentalistas, todavia é totalmente contrário aos rebeldes que atiçam 

os conflitos a cada momento (França, 2015). 

O conflito na Ucrânia já demonstra saldos negativos de mortandades, refugiados, 

feridos e fragilidade econômica em grande crescimento, bem como as dificuldades das 

questões energéticas, que é um dos pontos principais. De acordo com notas publicadas pelos 

relatórios da Organização das Nações Unidas, os números negativos do conflito já chegam a 

milhares. Além disso, já se percebe certa divisão entre parceiros das duas áreas de influência 

entre ocidentalistas e pró-russos. 
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 Através de relatório da ONU divulgado em 2014 é de conhecimento que já existem 

mais de 2600 pessoas mortas em combate, envolvendo civis e soldados. Dois meses depois, 

pelo mesmo veículo de informação, o número de mortos aumentou para 4.317 mortos, e a 

soma aumenta quando envolvem os feridos, que já são 9.921 pessoas (ONU, 2014). 

 Com relação aos refugiados, 466.829 pessoas estão desabrigadas na Ucrânia, além de 

454.339 refugiados morando no exterior e 387.355 morando na Rússia (ONU, 2014). Segue 

gráfico sobre o saldo de mortos, feridos, desabrigados e refugiados na Ucrânia: 

 

Gráfico 4 - Saldo do Conflito Ucraniano em 2014 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2014. 

 

 No âmbito econômico, no ano de 2014, dos principais parceiros comerciais na 

Ucrânia, o primeiro país a ser observado logicamente é a Rússia, sendo classificado por Pedro 

Barata (2014) como “principal parceiro comercial” ucraniano. A Ucrânia exportou em 2012 

para a Rússia o equivalente a R$ 165 bilhões, enquanto que as importações vindas da Rússia 

somaram-se R$ 203 bilhões (Barata, 2014). 

Neste mesmo período, a União Europeia somou um terço das relações comerciais 

ucranianas em 2012, tornando-se o segundo ator de maior destaque para o país em termos 

comerciais. Em números, a Ucrânia exportou para o bloco o equivalente a R$ 48 bilhões e 

importou produtos e serviços com valor equivalente a R$ 78 bilhões. Este fluxo comercial 

positivo envolvendo Ucrânia e União Europeia se dá graças a isenções tarifárias que foram 

estipuladas entre os dois atores (Barata, 2014). Segue gráfico que apresenta a relação 

comercial de importação e exportação da Rússia e União Europeia com a Ucrânia: 
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Gráfico 5 - Ucrânia: Importação e Exportação em 2012 

 
 

Fonte: BARATA, 2014 

 

Para o âmbito da esfera de influência em países próximos à Ucrânia, ou pelo menos 

pertencentes a mesma região do Leste Europeu, Pedro Barata (2014) argumenta que a 

Polônia, República Tcheca, Lituânia, Letônia, Sérvia, por exemplo, estão do lado dos 

ocidentais. Todavia, é errado dizer que Vladimir Putin esteja isolado internacionalmente de 

apoio com relação ao conflito ucraniano. Países como Bielorrússia, Cazaquistão, Cuba, 

Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Síria, Zimbábue, Armênia, Coreia do Norte e Sudão já 

apresentaram apoio à causa russa em diversos momentos, como exemplo a guerra da Crimeia, 

em que houve um debate envolvendo estes países na ONU, expressando apoio à Rússia. No 

caso da Ucrânia, consequentemente, não seria diferente (Barata, 2014). 

Os dados publicados pela CIA, dispostos em seu factbook, apresenta números 

interessantes e expressivos sobre a dependência da Ucrânia em produtos energéticos advindos 

de outras regiões, maior porcentagem deles como era de se esperar vindas da Rússia. Sobre o 

petróleo bruto comercializado, por exemplo, com dados no ano de 2010, mas que não se 

alternam com o passar dos anos, as exportações não puderam ser consideradas por serem 

mínimas, com saldo de 0 bbl/day (barril de petróleo ao dia), o deixando na posição mundial 

de exportador do produto em 197ª. Em contrapartida, importou muitos barris de petróleo 

bruto, 155.300 bbl/day, deixando a Ucrânia na posição mundial de importador deste produto 

em 38ª. Já por produção própria, chega 80.400 bbl/day (deixando a Ucrânia na posição 52ª) 

(CIA Factbook, 2015). Ou seja, em suma, percebemos como o país é dependente deste 

produto energético e seu principal parceiro comercial advém da Rússia. Segue gráfico 

representativo: 
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Gráfico 6 - Comércio do petróleo bruto na Ucrânia em 2010 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de CIA/FACTBOOK, 2015. 

 

Com relação ao gás natural, em dados publicados entre 2010 e 2011 também pela CIA 

Factbook, a produção própria da Ucrânia foi de 19,8 bilhões cu m (com posição mundial de 

33ª mundialmente). Destes produzidos, são exportados do país um total de 2,6 bilhões cu m 

(deixando na posição mundial de 41ª mundialmente). O interessante advém da quantidade de 

consumo do gás natural do país, muito maior do que é produzido na Ucrânia e daí que surge a 

grande dependência da Rússia. A Ucrânia consome quase o triplo de gás natural que produz 

internamente, cerca de 56,2 bilhões cu m (o deixando na posição 14ª em consumo 

mundialmente) e importa o equivalente a 44,8 bilhões cu m (ficando na posição 12ª 

mundialmente) (CIA Factbook, 2015). Segue tabela representativa abaixo: 

 

Gráfico 7 - Comércio de Gás Natural na Ucrânia entre 2010 e 2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do CIA/FACTBOOK, 2015. 
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3.1 Análise de cenário mais provável 

 

Para apresentar um comparativo entre a diferenciação de forças entre a Rússia e a 

Ucrânia, tomar-se-á como base a comparação militar envolvendo os dois atores. Em um 

contexto de cenário mais provável no âmbito militar, conforme Glaser e Kauffman (1998) vão 

apresentar em seu artigo What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure it?, 

podemos proporcionar alguns elementos que são decisivos para entender este tipo de cenário, 

argumentados pela teoria do dilema de segurança. Segundo os autores, a razão de custo das 

forças entre os envolvidos num conflito de esfera militar, tanto do atacante quanto do 

defensor, devem ser mensurados, para se ter um ideal de cenário e chegar a algumas 

conclusões. Diante disto, afirmam que se um atacante tem vantagem diante do defensor, a 

probabilidade de negociação é menor, enquanto que havendo um custo cada vez maior da 

parte do atacante para se obter a vitória no conflito, o lado defensor estaria com maior 

vantagem (Glaser e Kauffman, 1998). 

 No caso do conflito civil que acontece na Ucrânia, após o exposto anteriormente no 

trabalho em sua problematização, é certo que este Estado, na teoria de Glaser e Kayffman 

(1998), deve ser visto como o “defensor”. Isto porque os movimentos separatistas no país, 

entre pró-russos e pró-ocidentalistas, tendem a aumentar, e com isto, uma reorganização 

interna e legítima fica mais difícil. Para o lado do atacante, primeiramente, podemos 

classificar a Rússia, já que geograficamente é a mais próxima da região ucraniana e possui 

interesses concretos em obter a Ucrânia na sua zona de influência. Todavia, ainda falando do 

lado atacante, pela teoria dos autores, podemos rotular outra força atuante como “ocidental”, 

do qual estariam envolvidos os Estados Unidos, a União Europeia e, consequentemente, a 

OTAN (Glaser e Kayffman, 1998). 

Após esta definição de defensor e atacante, Glaser e Kauffman (1998) vai inserir 

algumas especificações e fatores críticos que podem ser determinantes durante a análise de 

um cenário militar. Dentre eles, para o estudo em questão, destacam-se o ponto ótimo, 

disponibilidade de tecnologia, a geografia e o nacionalismo (Glaser e Kauffman, 1998). 

Analisando estes fatores militares em um cenário mais provável envolvendo a 

temática, do qual a Ucrânia está inserida no lado do defensor, consequentemente podemos 

dizer que o país está em desvantagem, isto sem calcular as futuras alianças que podem surgir 

durante o conflito, pois não podem ser mensurados.  
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No ponto ótimo, que envolve o jogo de interesses entre os dois lados, atacante e 

defensor, pode-se observar claramente a desvantagem da Ucrânia. Um exemplo prático disso 

foi o interesse da Rússia pela península da Ucrânia na parte Sul, a Criméia, do qual a Rússia 

tomou para si e reconheceu como parte de seu território (mesmo esta ação não sendo 

reconhecida pelo ocidente). Putin foi ágil e percebeu que quase na totalidade da Criméia 

estava composta por russos ou pessoas do lado pró-russo e agiu pelo seu interesse mais 

rapidamente que o interesse do governo da Ucrânia, tomando para si a região. O mesmo irá 

acontecer, caso não haja modificações significantes no jogo de interesses dos atores 

envolvidos, na parte leste da Ucrânia. Por enquanto, Putin continua a agir cautelosamente e 

não vê com bons olhos no momento tomar a parte leste da Ucrânia, mas o ocidente 

continuando com suas sanções e políticas restritivas à Rússia esta medida pode mudar 

repentinamente. 

A disponibilidade de tecnologia é outra característica forte para classificar a Ucrânia 

como o lado defensor. É certo que, desde os tempos da Guerra Fria, que se tem conhecimento 

do poder tecnológico russo, principalmente na área bélica. Mesmo o investimento tendo caído 

nesta área na Rússia no século XXI, não se pode questionar o tamanho da força bélica e 

material tecnológico que o país possui comparado à Ucrânia, sem mencionar o número de 

soldados, que é um dos maiores exércitos do mundo. Para um cenário mais provável, a 

Ucrânia fortalecendo sua tendência para o lado ocidental, poderá acarretar em um conflito 

cada vez mais de nível internacional, já que a Rússia não irá aceitar de forma alguma tal ação 

do governo ucraniano e poderá financiar cada vez mais os separatistas pró-russos com 

armamentos e tecnologia militar. Para se ter uma noção prática em números e do tamanho da 

vantagem da Rússia comparada com a Ucrânia, consultando os dados pelo CIA Factbook, 

sobre recursos humanos militarmente significativos que atingem anualmente a idade para 

servir, entre 2010 e 2012, na Rússia existem 34.765.736 apenas de homens entre 16 e 49 anos 

e 35.410,779 de mulheres, na mesma faixa etária. A Ucrânia possui 10.984.394 homens e 

11.260.000 mulheres entre 16 e 49 anos. Deste total de aptos para servir, na Rússia existem 

22,597.728 homens e 23.017.006 mulheres atuando no exército. A Ucrânia possui 6.893.551 

homens e 8.792.504 mulheres atuantes, número muito inferior. Por fim, ainda usando a fonte 

de dados da CIA Factbook, a Rússia usa o equivalente a 4,47% do seu PIB em investimento 

militar e tecnológico nesta área, deixando-a em 8º lugar na posição mundial, enquanto que a 
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Ucrânia usa o equivalente a 2,77% do seu PIB, deixando-a no 27º lugar na posição mundial 

(CIA Factbook, 2015). Segue gráfico representativo de disponibilidade militar: 

 

Gráfico 8 - Força militar Ucrânia e Rússia entre 2010 e 2012 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da CIA/FACTBOOK, 2015. 

 

A geografia é outra característica de desvantagem para Ucrânia como defensor. A 

Rússia tem acesso fácil à região, sendo um país vizinho e de grande extensão territorial. Caso 

houvesse barreiras naturais entre os dois países, a Ucrânia poderia possuir uma vantagem 

razoável para este fator, o que não é o caso. 

O nacionalismo é a característica que mais iguala a razão de forças entre a Ucrânia e 

Rússia. O movimento separatista dentro da Ucrânia possui um nacionalismo muito forte dos 

dois lados, os que querem uma Ucrânia mais ocidental e os que querem manter os valores 

russos. Este nacionalismo, em um cenário mais provável e não havendo intervenções externas, 

chegará ao colapso total do país. Como pôde-se observar no número de desabrigados e 

refugiados na região ucraniana anteriormente, os números ultrapassam 920 mil pessoas e 

aumentará gradativamente sem um consenso do conflito. Além disso, o número de mortos e 

feridos, que atualmente está chegando a quase 15 mil pessoas, expandindo o conflito para o 

âmbito internacional, aumentará mais rapidamente do que se é conhecido atualmente. 
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CONCLUSÃO 

Pela divisão apresentada no trabalho, o intuito foi dividi-lo em três capítulos 

principais, classificados pela historicidade, transformação democrática e ascensão 

internacional e por último exemplificar na prática a ascensão da nova Rússia democrática com 

o conflito ucraniano. 

O primeiro capítulo abrangeu os acontecimentos da Guerra Fria, com alguns respaldos 

da Segunda Guerra Mundial por contextualização e teve o intuito de apresentar o cenário 

prático de como se deu a transformação na Rússia democrática desde os últimos anos desta 

como União Soviética, com seus problemas políticos (domésticos e externos), econômicos 

pela crise do socialismo e tentativas de reformas da economia, bem como os problemas 

militares, com a diminuição de investimento bélico no setor armamentista. Percebemos a 

dissolução de uma potência a nível internacional (a URSS) e a transformação de um mundo 

bipolar para multipolar já no final do século XX. Por fim, o primeiro capítulo também expôs a 

transformação da Rússia para o modelo democrático e toda a mudança em sua estrutura, 

durante o governo de Boris Yeltsin. Esta secção histórica foi imprescindível para o 

entendimento do contexto atual da Rússia no século XXI, sob o governo de Putin. Foram 

introduzidas discussões sobre o difícil processo democrático no Estado, a forma como os 

partidos políticos dinamizam a política doméstica do país e como se deu a introdução da 

economia de mercado capitalista. Desta forma, o capítulo proporcionou a importância 

histórica da Rússia para o entendimento deste processo de ascensão no cenário internacional. 

O segundo capítulo teve como premissa apresentar os principais dobramentos e 

transformações que ocorreram na Rússia após Vladimir Putin assumir o poder e como se deu 

a recuperação do Estado russo nos aspectos políticos, militares e econômicos. Sob o aspecto 

da economia, foi interessante entender o processo de como a Rússia começou a tomar posse 

novamente de uma autonomia maior com relação aos seus problemas, no que diz respeito aos 

parceiros comerciais no sistema internacional, a súbita recuperação na venda do petróleo e 

superávits sucessivos em sua balança comercial, fazendo com que se respaldasse assim em 

outras melhoras no país, como no âmbito social.  

A estabilidade política doméstica adquirida também durante o governo de Putin fez 

com que a aceitação popular o impulsionasse a oprimir mais a oposição do país e ter mais 

liberdade em suas decisões, tanto como Primeiro Ministro como Presidente da Rússia em 

governos sucessivos (desde sua entrada ao poder no fim dos anos de 1990). Neste novo 
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momento vivido pela Rússia, percebemos uma estratégia política de Putin mais maleável 

associada ao Sistema Internacional, no que diz respeito à sua relação mais próxima com os 

Estados Unidos, a União Europeia e países emergentes, como a formação do BRICS, por 

exemplo, contudo sem deixar de adotar políticas estatais interventoras no país, medidas estas 

defendidas pela população russa, como um Estado controlador, conservador e regulador da 

economia e de assuntos diversos da agenda internacional da Rússia. Por fim, além desta 

característica dual do governo Putin, por sua relação mais próxima com o Ocidente sem 

deixar de tomar medidas mais conservadoras de intervenção estatal no país, percebe-se 

também o retorno do investimento no âmbito militar. Para este ponto em específico, foi 

abordado como se dá a política externa da Rússia e sua relação com os Estados Unidos e 

União Europeia. Além disto, foi apresentado o porquê da Rússia estar inserida em debates 

internacionais e de ter tanto privilégio em assuntos críticos que afetam o Sistema 

Internacional, com sua participação do G8 e no Conselho de Segurança da ONU. É sabido, 

como apresentado no presente trabalho, que a Rússia é detentora de um imenso arsenal bélico 

e armamentista, bem como um exército numeroso, equiparado inclusive com a força militar e 

nuclear dos Estados Unidos e isto faz com que o país seja visto com importância nos assuntos 

internacionais. 

Para o terceiro capítulo, após a apresentação histórica entre a transição da União 

Soviética para um sistema democrático e o fortalecimento do país durante a recuperação 

econômica e estabilização política durante o governo de Vladimir Putin, foi dado um exemplo 

prático da ascensão da Rússia no cenário internacional e regional pela sua política externa 

com o caso da crise que ocorre na Ucrânia. Diante da desvantagem militar e nuclear que a 

Ucrânia possui frente à Rússia, durante a crise que se instalou no país, observou-se diversas 

investidas de Putin com o intuito de não perder sua influência no Estado ucraniano, tanto na 

área política como na econômica. 

Além da desvantagem militar, a Ucrânia também é muito dependente dos produtos 

energéticos da Rússia, fazendo com que o processo de importação do país seja 

percentualmente em sua maioria de produtos russos.  

Neste âmbito econômico, em contrapartida, observou-se também que a Rússia entra 

em desvantagem com relação à Ucrânia no que diz respeito ao transporte de produtos 

energéticos para a União Europeia, que geograficamente passa pelo território da Ucrânia. 

Mediante os conflitos que se sucederam no país entre os anos de 2013 à 2015, o governo 
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ucraniano, querendo firmar contratos econômicos e comerciais com a União Europeia para 

diversificar sua economia, tentou barrar o fornecimento dos produtos energéticos russos à 

União Europeia, a fim de pressionar Putin a não intervenção no conflito ucraniano. Todavia, 

Putin não mudou seu posicionamento de política externa e não diminuiu sua participação no 

conflito, invadindo inclusive a parte sul do país, a Crimeia, a fim de enfraquecer o governo 

ucraniano. Esta medida não foi aceita pela comunidade internacional, sendo classificada como 

infração a soberania da Ucrânia. Mesmo assim, Putin declarou legitimidade da anexação da 

Crimeia à Rússia, tendo aceitação dos pró-russos que residiam na Crimeia, a maioria da 

população. 

Diante de todo o discurso apresentado, bem como os dados informados no decorrer do 

trabalho, podemos trazer à tona as três hipóteses que inicialmente deram o pontapé inicial da 

análise, são elas: a) Por causa da ascensão da Rússia no cenário internacional no século XXI 

devido a nova reorganização política e melhor posição econômica, Putin tomará medidas mais 

unidirecionais na sua política externa levando em conta seus interesses próprios, a fim de 

tomar um espaço mais definido da Rússia no Sistema Internacional; b) A Rússia na posição 

detentora de grandes recursos energéticos e sendo isto a forma mais viável de crescimento e 

inserção no mercado internacional através do comércio, visualiza o Leste Europeu não apenas 

como zona de influência, como aconteceu na Guerra Fria, mas como região estratégica de 

extrema importância para seu crescimento econômico no século XXI e investirá pesadamente 

na região para não perder espaço entre a concorrência internacional;  c) Diante do interesse 

ucraniano frente à necessidade da Rússia exportar mercadoria energética para a Europa 

Ocidental e esta tendo a dependência de receber tais recursos, faz com que os conflitos de 

interesses entre o governo da Ucrânia e Rússia tendam a aumentar cada vez mais ao longo do 

século XXI, visto que há forte influência do ocidente nesta relação. 

 Com relação à primeira hipótese, esta se tomou como verdadeira, visto que como a 

Rússia está com maior autonomia em sua política doméstica (do qual praticamente não há 

oposição ao governo forte) e houve uma recuperação econômica razoável, levando o país a 

uma maior estabilidade, estes fatores alavancaram a Rússia para medidas mais objetivas e 

diretas em sua agenda e na política externa. Como foi observado no Leste Europeu, 

principalmente o exemplo ucraniano usado no trabalho, pode-se entender como a região é 

estratégica para a expansão do mercado e das relações econômicas da Rússia e a não 
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ocidentalização do Leste Europeu é fundamental para não perder espaço na competitividade 

capitalista mundial com o Ocidente. 

Com relação à segunda hipótese, pode-se concluir que de fato ela é verídica, por causa 

de alguns aspectos centrais que envolvem a relação Rússia e o Leste Europeu. Mais que uma 

grande ligação histórica, inclusive voltado à questão administrativa dos territórios em séculos 

passados, para o contexto mais contemporâneo, toda a região do Leste Europeu é de extrema 

importância estratégica para os russos, primeiramente pelo âmbito econômico envolvendo o 

comércio de produtos energéticos, bem como também de cunho político, envolvendo a 

legitimidade de como a Rússia desempenha suas ações de política externa na região e 

aceitação destes com relação à medidas tomadas pelo governo russo. A exemplo do que 

aconteceu com o sul da Ucrânia envolvendo a Crimeia, a Rússia invadiu o território tomando-

o para si com um grau de legitimidade elevado de aceitação da maioria da população por tal 

medida, mesmo o governo ucraniano sendo contra. Vladimir Putin tem consciência de como 

seu país é dependente da exportação de recursos energéticos para dinamizar sua economia e 

melhorar o PIB do país e o Leste Europeu encaixa-se diretamente na dinamização desta 

necessidade de mercado russo. Tanto práticas econômicas como militares, a Rússia não 

desistirá tão facilmente deste mercado estratégico que é vital para sua projeção internacional. 

Para a última hipótese abordada, mesmo a Ucrânia tendo consciência da dependência 

russa com relação ao transporte e ligação de seus produtos energéticos com os países 

ocidentais europeus, diante da elevada desvantagem militar em comparativo com a Rússia, 

conforme foi apresentado no último capítulo do trabalho, percebe-se que neste aspecto a 

Ucrânia cederá espaço às ações políticas e comerciais dos russos, diminuindo por fim os 

conflitos envolvendo os dois atores. Ainda que a Rússia esteja dependente geograficamente da 

Ucrânia para ligação e transporte dos produtos energéticos com a União Europeia, o país 

ucraniano também é dependente da Rússia pelas mesmas características energéticas e 

econômicas, o que leva a discussão da terceira hipótese. 

Assim como a Rússia invadiu o sul da Ucrânia e tomando-a para si de forma legítima, 

porém não aceita pelo Ocidente, como ocorreu na Crimeia, é certo que Putin também tem 

recurso militar e humano necessário para invadir outras partes do país caso seja necessário, 

tendo ainda resposta positiva com relação à legitimidade da população eslavófila que vive na 

Ucrânia, que é a maioria (como pode acontecer com a parte oriental da Ucrânia, que a grande 

maioria é composta por russos ou apoiam a posição de Putin). Todavia, como está havendo 
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quebra da soberania do país, forças externas podem envolver-se no conflito, a exemplo da 

OTAN a comando dos Estados Unidos. Mais que uma preocupação de segurança 

internacional, os Estados Unidos possuem também uma preocupação de viés político, já que 

com o controle total não apenas da Ucrânia, mas de todo o mercado do Leste Europeu pela 

Rússia, tal vantagem regional não é vista com bons olhos pelos norte americanos. No mesmo 

contexto, com relação à União Europeia, em comparação com os Estados Unidos, seu 

interesse é de maior parte econômica. É certo que a dependência da União frente os produtos 

energéticos russos é uma realidade fatídica e mesmo aplicando sanções internacionais 

econômicas para a Rússia, por causa da situação conflituosa com a Ucrânia, Putin não cederá 

seu posicionamento de defesa do mercado na Europa Oriental. Desta forma, a União Europeia 

pode forçar novos contratos econômicos com a Ucrânia com o intuito de dinamizar a 

economia do país e assim continuar expandindo o mercado ocidental europeu para o restante 

da região oriental, como já ocorre com a Polônia, República Tcheca, Lituânia, Letônia e 

Sérvia, por exemplo.  

As mudanças ocorridas na Rússia após Vladimir Putin assumir o poder do país foram 

vitais para uma nova projeção do Estado russo no mundo, mas principalmente no que tange ao 

mercado regional. O controle da inflação, recuperação do PIB e uma nova legitimidade vista 

positivamente pela maioria da população, mesmo Putin tendo um tipo de controle 

praticamente autoritário no país, fizeram com que a Rússia voltasse a dinâmica política e 

econômica do sistema internacional, o que desde o fim da União Soviética ou pelo governo de 

Yeltsin não se observou. A dinâmica envolvendo a praticidade do mercado capitalista inserido 

na Rússia ao mesmo tempo com a política interna de Estado forte e centralizador de Putin nas 

principais áreas atuantes do país foram vitais para a ascensão da Rússia no aspecto regional, 

principalmente na defesa de mercados importantes e que são estratégicos para a Rússia, como 

a Ucrânia, e o restante do Leste Europeu. 

Por fim, adotando uma ótica usada por Ferguson (2010), entendem-se também as 

ações da Rússia no cenário internacional e regional sob a perspectiva de uma ex-potência 

imperialista. Conforme afirmação, “In imperial crises, it is not the material underpinnings of 

power that really matter but expectations about future power” (Ferguson, 2010), observa-se 

justamente na prática este ponto de vista do autor na Rússia, na posição de um Estado como 

ex-império que, mesmo tendo passado por uma grande crise financeira e política no século 

passado, o que realmente importa atualmente para a Rússia de Putin são as expectativas sobre 
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o futuro do poder russo no Sistema Internacional, ou seja, sua projeção no cenário 

internacional e também regional,  conforme estudo apresentado no presente trabalho, a 

exemplo do Leste Europeu e particularmente da Ucrânia. 
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