
Aula 6 - Rússia e Ucrânia



Rússia
• Histórico de expansão e conquista sobre diversos outros povos. 

• Governos autoritários. 

• Século XX: colapso do Império Russo, formação da URSS (União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

• Ordem Bipolar/Guerra Fria: URSS como segunda potência mundial. 

• 1989: queda do Muro de Berlim, início do colapso do bloco socialista. 

• 1991: Fragmentação da URSS.







Rússia
• Anos 1990: período de crise, adaptação ao capitalismo, perdas 

territoriais, perda do status de potência, início da expansão da UE e da 
OTAN sobre o Leste Europeu. 

• Período de insegurança e incertezas. 

• Ascensão de Vladimir Putin como líder político capaz de reeguer o país 
e trazer a Rússia de volta ao cenário internacional como potência.







“Era Putin” 
• Recuperação da Rússia através da economia. 

• Destaque: fornecimento energético para a Europa (petróleo e gás 
natural). Hoje a Rússia responde por 30% a 40% do total consumido na 
Europa. 

• Crescimento econômico deu ao governo a popularidade necessária para 
suprimir as divergências. 

• Nacionalismo e pan-eslavismo. 

• Expansão da UE e da OTAN justificou o discurso nacionalista e militarista.



Política interna
• Rússia adota o sistema de República Federativa Parlamentar. 

• Poder dividido entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. 

• No caso russo o Presidente indica o Primeiro-Ministro (em outros países 
parlamentares o Presidente é eleito pelo povo e o PM escolhido pelo 
parlamento).  

• O que ocorre é uma falsa alternância de poder. 



Política interna - falsa alternância
• Ao fim de seu mandato primeiro período no poder (2000 a 2008), Putin 

(ainda presidente) apoiou Dmitri Medvedev como sucessor.  

• Quando Medvedev venceu, nomeou Putin como Primeiro-Ministro. 

• Medvedev governou por apenas um mandato. Ao fim desse mandato 
de 4 anos (2008-12) fez uma reforma ampliando o mandato de 4 para 6 
anos. 

• Putin lançou-se candidato e venceu, nomeando Medvedev seu 
Primeiro-Ministro.







A questão do gás e do petróleo
• A Rússia hoje atua tanto como produtora quanto como transportadora 

de petróleo e gás. 

• O principal mercado é a Europa, criando uma situação de 
interdependência e rivalidade: a Europa precisa da energia russa, a 
Rússia precisa do lucro obtido com essa energia; a Rússia quer voltar a 
ser potência como no passado e teme os avanços europeus, a Europa 
teme um ressurgimento russo pleno. 

• Novas parcerias com a China vem sendo buscadas como alternativa ao 
mercado Europeu; Europa busca novos fornecedores para reduzir sua 
dependência.



A questão do gás e do petróleo
• A Rússia não controla diretamente todas as zonas produtoras do 

petróelo e do gás que são vendidos para a Europa. 

• Algumas região produtoras importantes são os países do Cáucaso e da 
Ásia Central, ex-repúblicas soviéticas. 

• Por serem países independentes e poderem escolher seus parceiros 
econômicos, a Rússia busca manter-se como única opção ao passo que 
outros países buscam ser os novos parceiros dos produtores.



Cáucaso
Ásia Central



A questão do gás e do petróleo
• A disputa geopolítica se dá através de duas formas principais: 

contratos e controle das rotas por onde passam gasodutos e 
oleodutos. 

• A maioria dos gasodutos e oledutos existentes hoje conecta a Ásia 
Central e o Cáucaso à Rússia pois foram construídos na época da URSS. 

• Os países caucasianos e centroasiáticos dependem da Rússia para 
manter sua exportação.



Cáucaso

Ásia Central



A questão do gás e do petróleo
Potências ocidentais buscam rotas alternativas para atingir estas regiões 
produtoras. 

• Eixo Afeganistão - Paquistão (liga o Golfo Pérscio e o Oceano Índico à 
Ásia Central. 

• Irã 

• Eixo Azerbaijão - Geórgia - Turquia - Europa (liga o Cáucaso à Europa). 

• Ucrânia: local de passagem de 80% da energia russa que chega à 
Europa.





A questão do gás e do petróleo
• Irã e Rússia são aliados históricos na ONU. Parte dessa aliança se 

explica pela questão energética: caso o atual governo iraniano venha a 
cair (e dar lugar a um governo pró-ocidental) ou caso o Irã se abra ao 
ocidente uma nova rota de acesso à Ásia Central seria possível, 
contornando a Rússia. 

• A Rússia discretamente contribuiu para atrapalhar a invasão americana 
ao Afeganistão, pressionando países da Ásia Central para que não 
fornecessem bases militares e apoio aos EUA. Tais países dependem da 
Rússia para exportar suas produções e são ex-repúblicas soviéticas.



A crise da Geórgia – 2008
• Geórgia: buscava aproximar-se da União Europeia e da OTAN.  

• Rússia entendeu essa aproximação como uma ameaça ao seu controle 
energético da região do Cáucaso e reagiu de forma armada. 

• Justificativa da reação russa: Ossétia do Sul, parte da Geórgia, é um 
território com população russa. Esta população é favorável ao 
separatismo e há movimentos armados na região. Em 2008, o governo 
da Geórgia decidiu sufocar os movimentos separatistas. Sob o 
argumento da “defesa de povos russos” (pan-eslavismo), a Rússia 
atacou a Geórgia.





A crise da Ucrânia - 2013 aos dias de hoje
• Ucrânia: passagem da energia russa para a Europa. 

• País foi parte do Império Russo e da URSS. 

• No leste do país há grandes minorias russas interessadas em manter os 
laços com a Rússia. 

• No sul, a península da Crimeia é de maioria russa e tem uma base 
militar russa (Sebastopol)







Ucrânia
• Presidente pró-Rússia (Yanukovych) recusou um acordo de comércio 

com a UE, optando por um acordo Rússia – Belarus – Ucrânia – 
Cazaquistão. 

• População da área de maioria étnica ucraniana (pró-Europa) iniciou uma 
série de protestos. 

• Parlamento nacional votou pela deposição do presidente pró-Rússia 
(fevereiro de 2014). 

• Governo interino apresentava setores pró-Europa e nacionalistas. 



Ucrânia
• Minoria russa do leste do país e da região da Criméia alega que a 

queda do governo foi um golpe já que o fato de recusar um acordo 
com a Europa não constitui crime ou corrupção.  

• A minoria russa argumenta também que o parlamento votou cercado 
de manifestantes violentos pró-Europa. Ou seja, a vitória do grupo pró-
Europa se deu pela força e sem bases legais segundo esta visão. 

• Crimeia optou por se separar da Ucrânia pois não aceitou a queda do 
presidente  Yanukovytch nem a nova eleição. 

• Após se separar, Crimeia pediu para ser anexada à Rússia.



Ucrânia
• Anexação da Crimeia à Rússia incentivou outros separatismos no leste 

do país (Donbass: Donetsk e Lugansk). 

• As regiões do leste não conseguiram se separar rapidamente pois o 
governo central ucraniano (Kiev) estava preparado para novos focos de 
separatismo (após perder a Crimeia).  

• Iniciou-se então uma guerra civil que já matou mais de 10 mil pessoas. 

• País permanece dividido: Rússia apoia os rebeldes, ocidente apoia o 
governo central e a unificação.



• Crimeia, península ao sul: anexada 
pela Rússia sem conflito armado. 

• Donetsk e Lugansk, ao leste: cenário 
da guerra civil entre forças rebeldes 
com apoio russo e forças do governo 
da Ucrânia.
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Quadro atual
• Europa aplicou sanções à Rússia como punição pelo apoio aos rebeldes 

ucranianos. 

• As sanções se somaram à queda no preço do petróleo no mercado internacional, 
prejudicando bastante a economia russa. 

• Entre 2014 e 2015 foi feita uma tentativa de acordo (Acordos de Minsk) mas nada 
do que foi decidido foi realmente implementado. 

• Apoio russo ao governo do ditador sírio Bashar Al Assad inclui elevados gastos 
militares. 

• Putin ainda mantém uma popularidade alta mas o momento é de preocupação. Se 
a crise se prolongar pode haver problemas para o governo.


