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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a influência política e 

econômica que a Rússia exerce sobre as ex repúblicas soviéticas desde a dissolução 

do bloco socialista até a atualidade. O trabalho terá seu enfoque sobretudo na região 

da Eurásia e analisará os acontecimentos que envolvem o fim da URSS, as políticas 

externas adotadas pelos presidentes que assumiram o poder na Rússia desde 1991 

e o subsequente embate de interesses com as potências ocidentais. Como objetivo 

secundário, amparado pelos objetivos principais, será feita uma análise da diarquia 

Putin-Medvedev, focando sobretudo nas medidas desenvolvidas por ambos 

presidentes para a recuperação do Estado russo na geopolítica mundial. Nesse 

sentido será possível ampliar a discussão para o estudo acerca da Comunidade dos 

Estados Independentes, as particularidades dos países que formam esse grupo e a 

geopolítica que os conecta aos interesses de Moscou. Em um terceiro momento serão 

apresentados os conflitos políticos que ocorreram em algumas das ex repúblicas 

soviéticas e então a partir desta será feita uma avaliação conjunta das causas e 

resultados dos interesses globais em uma perspectiva regional. 

Palavras-chave: Rússia. Putin. Influência Política. Ex Repúblicas Soviéticas. Eurásia. 

Potências Ocidentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The main objective of this work is to analyze the political and economic influence that 

Russia exerts on the former Soviet republics since the dissolution of the Socialist bloc 

until today. The work will focus mainly on the Eurasian region and will analyze the 

events involving the end of the USSR, the external policies adopted by the Presidents 

who have taken power in Russia since 1991 and the subsequent clash of interests with 

the western powers. As a secondary objective, supported by the main objectives, an 

analysis of Putin-Medvedev's diarchy will be conducted, focusing mainly on the 

measures developed by both Presidents for the recovery of the Russian state in world 

geopolitics. In this sense it will be possible to broaden the discussion for the study of 

the Community of Independent States, the particularities of the countries that form this 

group and the geopolitics that connects them to the interests of Moscow. At a third 

moment the political conflicts that have occurred in some of the former Soviet republics 

will be presented, and then a joint assessment of the causes and outcomes of global 

interests will be made from a regional perspective. 

Keywords: Russia. Putin. Political influence. Ex-Soviet republics. Eurasia. Western 

powers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crise do bloco soviético e o consequente fim da URSS em 1991, inauguram 

um novo período na geopolítica mundial. Condições econômicas aliadas à crise 

política que se arrastava desde a morte de Joseph Stalin, resultaram em medidas 

caóticas de abertura do bloco soviético, medidas que consequentemente favoreceram 

as independências das repúblicas socialistas que o configuravam.  

  A relação do Kremlin com os novos Estados independentes, os quais são fruto 

da dissolução do grande bloco soviético, tem se alterado nas últimas décadas, devido 

sobretudo aos interesses e posturas políticas dos líderes russos. 

Em 1991, quando da dissolução da URSS, o então presidente russo, Boris 

Yeltsin deixa claro que a Rússia não mais teria nenhum dever quanto aos países que 

outrora pertenceram à URSS. Os motivos eram simples, a Rússia estava com uma 

economia defasada e enfraquecida, herança dos últimos anos da URSS. No entanto 

a postura de Yeltsin, sobretudo nos primeiros anos de seu mandato, só pode ser 

entendida a partir do viés integracionista de sua própria política externa. Yeltsin 

buscava sobretudo a integração russa com o ocidente, pois entendia que quase tudo 

que outrora fora um pilar para a URSS deveria ser negado na nova conjuntura mundial 

e nesse sentido, o elo de poder e influência entre Moscou e suas ex repúblicas foi sem 

dúvida enfraquecido. Yeltsin sem dúvida acreditava que a recuperação russa estava 

na abertura econômica e na inserção da Rússia em uma economia capitalista 

integrada com o restante do mundo, ideia essa que não estava de todo equivocada, 

mas que à sua maneira não rendeu os frutos esperados. 

Vladimir Putin por sua vez entendia as ex repúblicas como necessárias para a 

manutenção do poder russo na economia global. Se na URSS os gastos militares e 

econômicos para sustentar as repúblicas socialistas menos desenvolvidas havia se 

tornado inviável, agora já não haveria a obrigação financeira da Rússia para com 

esses países, mas o poder russo ainda influenciaria as relações econômicas entre 

eles, assim moscou ainda poderia se fortalecer nos anos subsequentes uma vez que 

se estabelecesse como uma potência regional. No entanto é bem verdade que a 

dissolução soviética abriria espaço para outros atores da geopolítica global, Os 

Estados Unidos e a Europa possuem grande interesse em mitigar o poder russo 

sobretudo nos chamados países corredores. Nesse sentido, Yeltsin havia comprovado 
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que mesmo sem a bandeira socialista, os russos nunca seriam aceitos como iguais 

pelas potências ocidentais.     

Os países que formavam o bloco soviético possuíam profundas diferenças 

entre si. Diferenças religiosas, étnicas e culturais, que tornariam difícil um trabalho 

mais aprofundado acerca da identidade cultural desses povos para com os russos. No 

entanto, muitos desses novos países nunca haviam sido Estados independentes 

antes da União Soviética, fato que mantinha muitos deles sob a órbita de Moscou, 

fosse pela dependência econômica e energética ou apenas pela proximidade 

histórica.  Para entender a política externa desenvolvida por Putin é imprescindível 

entender o conceito de Soft Power. Para Mearsheimer (2001), por exemplo, o conceito 

de poder está intrinsicamente ligado à oferta de bens específicos, ou seja, o poder de 

um país nada mais é que os recursos materiais disponíveis para o Estado.  

Dessa forma é possível entender o pensamento soviético que de certa forma 

ainda permeia o ideal russo de poder, já que à medida que o Estado é forte e rico, 

mais poderoso será. Durante o governo Putin, no entanto, a forma como esse poder 

é aplicado mudou, uma vez que os acordos econômicos passam a ocupar o lugar do 

poder estatal, como destaca Tsygankov:  

O Kremlin não tem o desejo de questionar a soberania dos Estados recém 

independentes da Eurásia. Em vez disso, ele se apoia em influências 

diplomáticas informais e no poder brando. Ainda que a Rússia esteja 

interessada em preservar sua base militar nas antigas repúblicas soviéticas, 

esta já não mais se utiliza de força bruta para alcançar este objetivo. Melhor 

que isso, o Kremlin procura renegociar o problema com os partidos 

interessados, usando tanto o bastão quanto as cenouras para conseguir seu 

suporte. Finalmente, a nova Rússia não quer ter nenhuma responsabilidade 

sobre o desenvolvimento de Estados não-russos a não ser que tal 

responsabilidade possa resultar em novas oportunidades econômicas para 

os negócios russos. Em uma escala bem menor, o que Putin faz é mais um 

reminiscente das políticas americanas e da projeção americana no campo 

econômico, político e de influência cultural ao redor do mundo.1 (2005, p.133-

134, tradução nossa). 

                                                
1 The Kremlin has no desire to question the formal sovereignty of the newly independent states of 
Eurasia. Instead, it relies on informal diplomatic influences and soft power. Although Russia is keen to 
preserve its military bases in the former Soviet republics, it no longer uses brute power to accomplish 
that objective. Rather, the Kremlin seeks to renegotiate the issue with interested parties, using both 
sticks and carrots to extract their support. Finally, the new Russia wants no responsibility for the 
development of non-Russian states unless such responsibility involves new economic opportunities for 
Russian business. On a much smaller scale, what Putin does is more reminiscent of American policies 
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Nesse sentido a busca pelo fortalecimento de sua economia leva Moscou a 

buscar certo poder sobre suas ex repúblicas, ou até mesmo sobre novos Estados 

independentes, não mais sob o pressuposto de um exército forte e dominador, mas 

sob o pressuposto da dependência econômica.  

 Ainda assim, como será abordado no decorrer desta monografia, fica claro que 

em diversos momentos as relações econômicas e políticas se entrelaçam, e não se 

sabe ao certo se foi a economia que influenciou a política ou vice versa, o que se sabe 

é que em diversos momentos a Rússia seria alvo de incontáveis tentativas de 

governos ocidentais de desestabilizar suas alianças com os países remanescentes da 

URSS, a exemplo das revoluções coloridas que ocorreram na primeira década do 

século XXI. Entre remanescentes do autoritarismo e democracias financiadas, muitos 

desses países acabam se tornando um campo de disputa entre os interesses 

geoestratégicos ocidentais e russos. 

 Putin representará o início de uma nova era para a política russa, um conjunto 

baseado no crescimento econômico, na recuperação da influência política e na 

assertividade militar, fato que talvez explique por que após 20 anos de sua primeira 

eleição, Putin permaneça a frente do poder na Rússia. 

 O presente trabalho está dividido em três capítulos, nos quais serão 

apresentadas as ideias que permeiam o ideal russo de poder e sua ligação com as 

áreas de influência na eurásia.  

No primeiro capítulo, será abobadada a história por trás dos governos de 

Gorbatchev e Yeltsin, seus posicionamentos políticos e ideológicos e como estes 

contribuíram para um enfraquecimento substancial da antiga superpotência e de sua 

relação com as ex repúblicas soviéticas.  

O segundo capítulo aborda a chegada de Putin ao poder, que marcará uma 

mudança drástica da política externa russa. Nesse capítulo serão apresentados os 

países que formam parte da Comunidade dos Estados Independentes, principais 

remanescentes do bloco soviético, além das questões que permeiam suas relações 

com moscou.  

O capítulo 3 é o último capítulo desta monografia e por sua vez tratará das 

revoluções coloridas, principal momento de instabilidade política dos últimos anos 

                                                
and the American projection of economic, political, and cultural influence across the world. 
(TSYGANKOV, 2005, p.133-144). 
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naquela região, além dos subsequentes confrontos que foram desencadeados por 

estas até bem recentemente.   

 

2 DO FIM AO RECOMEÇO: A RÚSSIA NA ÚLTIMA DÉCADA DO 

SÉCULO XX 

 

2.1 O FIM DA URSS 

Quando Mikhail Gorbatchev chegou ao poder na União soviética, havia a 

necessidade de reformas capazes de colocar o país em um novo rumo. Durante os 

anos de 1980 a questão do petróleo assumiu grande importância na economia e na 

política. A queda do preço do petróleo a partir de 1982 teve grande impacto na 

economia soviética, reduzindo sua capacidade de importação em um momento em 

que o país se encontrava praticamente dependente da importação de máquinas e 

equipamentos estrangeiros (SMITH, 1993). Naquele momento mudanças precisavam 

ser feitas para modernizar o Estado soviético e com esse intuito Mikhail Gorbachev 

buscou a abertura econômica e a descentralização política do Estado soviético. 

Por exemplo, uma das linhas de pensamento favoritas de Mikhail 

Gorbatchev era que a União soviética precisava se purificar das 

distorções stalinistas e se tornar uma versão humana e democrática 

do socialismo. Por sua vez, os integracionistas pós-soviéticos eram 

inspirados pelas teorias liberais de interdependência e argumentavam 

que a afinidade natural de seu país com o restante do Oeste era 

baseada em valores que eles compartilhavam, como a democracia, os 

direitos humanos e o livre mercado. Nas palavras do primeiro ministro 

das relações exteriores da Rússia Andrey Kozyrev (1992), os valores 

russos estavam mudando e isso levaria o país a ocupar a frente do 

ranking, compartilhando o status com nações como a França, 

Alemanha e os Estados Unidos. A Rússia aceitaria a primazia do 

indivíduo e do livre comércio sobre a sociedade e o Estado para assim 

desenvolver o que foi denominado de uma aliança natural com os 

países do Oeste. Várias elites comerciais e a mídia liberal foram 

apoiadores proeminentes da filosofia integracionista após a queda da 

União Soviética.2 (TSYGANKOV, 2005, p. 136, tradução nossa). 

                                                
2 For instance, one of Mikhail Gorbatchev’s favorite lines of thinking was that the Soviet Union had to 
“purify” itself of Stalinist “distortions” and become a democratic or “human” version of socialism 
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Gorbatchev buscava eliminar o modelo arcaico e horizontal herdado do período 

stalinista, no entanto é difícil dizer se teria objetivado ou não o fim da URSS. O que 

fica claro, no entanto, é que suas reformas ainda que necessárias, foram realizadas 

de forma a agravar os problemas já enfrentados e a desorganizar o bloco que deixou 

de vigorar sob um único comando.   

O ponto principal das reformas estava na mudança do sistema de planejamento 

econômico, assim Gorbatchev em 1987 promulgou novas leis permitindo que as 

empresas tivessem autonomia para compra de insumos, aumento dos preços dos 

produtos e também para fixar os salários dos trabalhadores (ELLMAN; 

KONTOROVICH, 1992) o que, aliado à crise do balanço financeiro já existente, 

culminou em uma deterioração da qualidade de vida da população em todo o bloco 

soviético. 

É importante citar que mesmo durante a década anterior à sua dissolução o 

Estado soviético como mostrado anteriormente, já enfrentava grave crise e se 

encontrava defasado tecnologicamente em relação ao ocidente, no entanto o país 

continuou seus altos investimentos no setor militar e em confrontos externos, como a 

guerra do Afeganistão. 

Logo no início de seu mandato, Gorbatchev já reconhecia o gasto militar como 

incondizente com a situação enfrentada pelo país, assim seus primeiros atos foram 

direcionados para o fim da corrida armamentista assim como para o fim dos testes 

nucleares. A nova doutrina militar passou a ser de defesa e não de ataque. A 

concepção da estratégia militar era adversária das novas propostas de modernização 

e o próprio complexo industrial-militar havia se tornado maléfico para o país (ODOM, 

1998). 

Com o enfraquecimento do exército vermelho aliado à glasnost, diversas forças 

liberalizantes antissocialistas passaram a se organizar contra o poder do Estado 

soviético e naquele momento pouco se podia fazer para manter a união das 

                                                
(gumannyy sotsializm). In their turn, the post-Soviet Integrationists were inspired by liberal theories of 
interdependence and argued that the “natural” affinity of their country with the West was based on such 
shared values as democracy, human rights, and the free market. In the words of the Russian 
Federation’s first foreign minister, Andrey Kozyrev (1992), Russia’s very system of values was to be 
changed, and this would bring the country to the front-rank status of such nations as France, Germany, 
and the United States. Russia was to accept the primacy of the individual and the free market over 
society and state in order to develop what was referred to as a “natural partnership” with Western 
countries. Various commercial elites and liberal media have been prominent supporters of Integrationist 
philosophy since the fall of the Soviet Union. (TSYGANKOV, 2005, p.136). 
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repúblicas. A abertura proposta por Gorbatchev acabou desencadeando a divisão do 

bloco socialista em novos Estados independentes. Naquele momento já não havia 

mais salvação, a forma como foi conduzida a abertura soviética através da 

perestroika3 e glasnost4 criou um verdadeiro caos no país que acabou culminando em 

sua fragmentação e subsequente colapso. Dessa forma: 

Com o declínio do prestígio do Exército, as resistências políticas ao 

aprofundamento da Perestroika e da Glasnost foram arrefecidas. Em 1990, 

Yeltsin foi eleito o primeiro-ministro da República Soviética Federada 

Socialista Russa, desligou-se do PCUS e anunciou que a resistência à 

Perestroika seria combatida com mobilização popular. Em março de 1991, a 

autonomia das repúblicas foi aprovada em referendum. A tentativa de 

resistência da alta cúpula do Estado russo, com a criação em agosto de 1991 

do Comitê de Emergência Estatal na defesa da URSS, foi derrotada pela 

divisão dos militares e pela resistência de Yeltsin que liderou a reação, 

prendendo os conspiradores e, em um golpe de Estado, banindo o PCUS e o 

Partido Comunista Revolucionário (PCR). Em dezembro, a bandeira russa 

substitui a da URSS no Kremlin. (MEDEIROS, 2011, p. 22). 

Com o fim da União da Repúblicas Socialistas Soviéticas no final de 1991, a 

geopolítica mundial havia sido alterada drasticamente. O mundo se encontrava em 

assimetria, com os EUA unilateralmente liderando o poder econômico e militar. Para 

os americanos aquele seria o momento perfeito para enfraquecer o poder do novo 

grande país que surgia e impedir que este se recuperasse a ponto de se tornar uma 

potência regional. 

Outra decorrência importante do desaparecimento da URSS foi o surgimento 

de 15 novos Estados. Neste grupo se encontrava a Federação russa, 

condutora, de fato e de direito, da superpotência que rivalizara com os 

Estados Unidos pelo predomínio mundial, e, por tal motivo, sua herdeira 

natural. Por sua vez, os demais países detinham passados distintos. 

Enquanto alguns possuíam um respeitável histórico de independência em 

relação a Moscou, caso de Letônia, Estônia e Lituânia, outros nunca antes 

haviam sido Estados nacionais, por exemplo, os países da Ásia Central. Se 

a história era diversa, a partir do início da década de 1990 vários desafios 

eram comuns, pois todos precisavam se sedimentar como entidades 

                                                
3 Conjunto de medidas criadas por Gorbatchev com o intuito de modernizar a economia soviética 
através da abertura econômica.  
4 A Glasnost foi, aliada à perestroika, a principal medida do governo de Gorbatchev e fomentadora do 
fim da União Soviética. Como medida ela objetivava uma maior transparência política e a abertura para 
a democracia. A Glasnost também foi responsável pelo fim da horizontalidade política e pela maior 
liberdade concedida à população e aos meios de comunicação.  
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autônomas e estabelecer políticas externas, que, em determinados casos, se 

cruzariam e que, necessariamente, precisariam lidar com a presença da 

Federação da Rússia. (ADAM, 2011, p. 39). 

A postura adotada pelo primeiro presidente da federação russa, Boris Yeltsin, 

foi de certa forma bastante ingênua em relação ao eixo EUA e Europa. Yeltsin tentou, 

de diversas formas, economicamente e politicamente se adequar às exigências das 

organizações mundiais. Seu posicionamento de integração geopolítica parecia negar, 

ou desconhecer, o interesse americano em enfraquecer o Estado russo e se aproximar 

do controle das reservas energéticas da antiga URSS. Em 1992 Yeltsin dizia ao 

conselho de segurança da ONU que:  

[...] Considera os Estados Unidos e os outros países ocidentais não somente 

como parceiros, mas também como aliados. Moscou compartilha os 

principais valores ocidentais, que são a primazia dos direitos humanos, da 

liberdade, do estado de direito e da alta moralidade. (FAWN, 2003, p.13). 

A Rússia conseguiu manter o controle do arsenal nuclear soviético5, além de 

manter seu lugar no Conselho de Segurança da ONU, porém economicamente o país 

herdava a dívida externa total da União soviética. A verdade é que boa parte da 

população russa considerava que Yeltsin em um primeiro momento havia acertado ao 

desvencilhar a Rússia de outras regiões mais atrasadas. A partir da divisão do Estado 

soviético em quinze novos países, a Rússia não teria mais o fardo financeiro de arcar 

com o desenvolvimento de suas antigas repúblicas. 

Yeltsin buscava acelerar o máximo possível a liberalização da economia, 

assim, logo no início de seu governo iniciou um programa de privatizações com o 

objetivo de dividir as parcelas estatais entre um número de empresários russos, com 

isso o presidente esperava não apenas repassar a dívida do Estado como também 

obter apoio político para as eleições de 1996.  

As reformas radicais impostas pelo governo, conhecidas como Terapia de 

Choque, foram centradas na liberalização dos preços e nas privatizações 

desordenadas. Como resultado elas enfraqueceram os setores da economia não 

exportadores e acabou possibilitando o surgimento de uma nova classe econômica 

dominante, os chamados oligarcas. Esta era formada por três grupos principais: os 

gerentes que assumiram o controle patrimonial das empresas recém privatizadas; os 

banqueiros privados que enriqueceram substancialmente devido aos inúmeros 

                                                
5 O Armamento nuclear se encontrava na Rússia, Ucrânia, Cazaquistão e Bielorrússia no momento da 
dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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empréstimos internacionais que ocorreram durante a década de 1990 e os gangsters, 

integrantes da máfia ligados ao tráfico de drogas, álcool e armas, que prosperaram 

substancialmente com o fim das instituições soviéticas e aumentaram o crime 

organizado no país. Esses três grupos em ascensão naquele momento tinham duas 

semelhanças: dependiam dos recursos do Estado russo e ao mesmo tempo 

desacreditavam o sistema econômico russo, fazendo questão de investir suas 

riquezas fora do país (SIMES, 1999). 

À medida que Yeltsin continuava a diminuir o poder do Estado, e uma pequena 

classe de oligarcas enriquecia, o país afundava em uma profunda crise econômica 

que deteriorava a imagem e seu papel como possível potência regional.  

Se, na primeira onda de privatização, os vencedores principais foram os 

gerentes, na segunda onda, estes em aliança com o capital financeiro privado 

– centenas de bancos foram criados de um dia para o outro – beneficiaram-

se das lucrativas operações de financiamento da dívida do Estado russo, em 

geral via empréstimos externos, garantidas por ações das grandes empresas 

estatais. Grandes conglomerados se formaram com o controle pelos bancos 

de indústrias pesadas da construção civil, de extração mineral e de mídia. 

Mas ao lado destas, as operações mais lucrativas eram a conversão de 

depósitos denominados em rublos e em dólares utilizados para financiar 

exportações de commodities. Um extraordinário afluxo de financiamento 

especulativo se afirmou. Este se deu simultaneamente a um boom das 

importações e colapso das exportações não tradicionais decorrentes da 

valorização da taxa de câmbio (indexado ao dólar) e da liberalização 

comercial. (MEDEIROS, 2011, p. 25). 

O colapso financeiro que se seguiu, acompanhado da desvalorização do rublo 

em 1998 foi de certa forma intensificada pela maior fuga de capital da história do pós 

guerra nos estertores do governo Yeltsin, a nomeação de Yevgeny Primakov6 para o 

cargo de primeiro-ministro iniciou um processo de mudança na regulação da 

economia e nas relações internacionais na Rússia. Em sua rápida passagem pelo 

cargo, Primakov obrigou as empresas a internalizarem o câmbio (50% das 

exportações das empresas) (ELLMAN, 2006). Com essa medida Primakov buscava 

diminuir a crescente saída de moeda para o exterior, obrigando as empresas a manter 

parte desse lucro em território russo. 

                                                
6 Segundo ministro de relações exteriores da federação russa e primeiro ministro russo de setembro de 
1998 até maio de 1999. 
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Diferentemente do integracionismo de Kozyrev7, Primakov, por exemplo, 

acreditada que A Rússia era um país singular diferente em sua essência histórica e 

política de outros países europeus, para Primakov a Rússia apenas deveria caminhar 

lado a lado com o Oeste quando isto lhe favorecesse economicamente. Em seu 

período como primeiro ministro Primakov conseguiu estabelecer uma inflexão russa 

quanto as exigências externas além de ajustar o discurso nacionalista que havia sido 

esquecido por seu antecessor. Como apontado por Adam (2011, p. 43): 

Primakov entendia que a Rússia deveria relativizar a importância dada às 

parcerias com as potências ocidentais e buscar alianças com os países 

emergentes da Ásia, em especial, China, Irã e Índia. A reconfiguração das 

relações com o Ocidente incluía fortes críticas ao alargamento da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o leste, movimento 

que visava integrar à organização militar países membros do extinto Pacto de 

Varsóvia e até mesmo iniciar negociações para o mesmo fim com Estados 

oriundos da ex-URSS. Além das reclamações públicas, Moscou procurou 

frear a expansão da organização militar com a criação do Pacto Rússia – 

Otan, tática que mais tarde se revelou um erro.  

No entanto no decorrer de seu curto cargo pouco foi devidamente  concretizado, 

a CEI8 que naquele momento se apresentava como o único recurso de influência 

sobre os antigos territórios soviéticos precisava de muito mais investimento por parte 

de moscou, o que na década de 1990 era um custo muito alto para a Rússia, além 

disso seu papel como líder no processo de integração foi criticado e comparado a uma 

doutrina Monroe russa (TSYGANKOV, 2005). Enquanto isso, a OTAN continuava seu 

avanço no leste europeu. 

Além das dificuldades internas, o chanceler russo precisava enfrentar o avanço 

de grandes potências, como os Estados Unidos da América e a União Europeia, na 

região formada pelos países da CEI. A fragilidade russa na década de 1990, somada 

ao desejo de muitos dos países da região de se tornarem autônomos perante Moscou, 

facilitou a tarefa ocidental de angariar prestígio junto aos novos Estados e 

consequentemente integrá-los à OTAN (ADAM, 2011).  

Segundo o consultor político americano no governo Jimmy Carter, o controle 

sobre a Eurásia continuava a ser geopoliticamente fundamental para os Estados 

Unidos, pois a grande extensão de terras de leste a oeste, ou seja, de Lisboa até 

                                                
7 1º primeiro ministro da federação russa, de orientação integracionista.  
8 Sigla para a Comunidade dos Estados Independentes. 
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Vladivostok (Rússia), concentrava não só 75% da população mundial mas também a 

maior parte das riquezas (naturais e em forma de empreendimentos) do planeta, três 

quartos das reservas provadas de recursos energéticos, as seis maiores economias, 

depois da norte-americana e os seis maiores exércitos do mundo, também depois do 

norte-americano (BRZEZINSKI, 1997). Em termos práticos os Estados Unidos 

buscavam exercer influência sobre uma área de suma importância tanto militar quanto 

economicamente. Controlar o espaço pós-soviético significaria controlar o espaço que 

unia a Europa, Ásia e o oriente médio.  

A União soviética investiu durante as oito décadas de sua existência em regiões 

que eram parte do bloco soviético, não supondo que haveria uma dissolução, quando 

esta ocorreu, parte dos investimentos ficaram retidos nesses novos países. Eram 

indústrias, gasodutos e bases militares espalhadas por todos os novos Estados 

independentes e para moscou, perder seu acesso a estes não parecia justo. Muitos 

dos novos líderes políticos ainda mantinham certa rivalidade histórica com moscou, a 

exemplo da ucrânia, o que dificultava o diálogo entre os países da CEI na década de 

1990.  

Para os EUA e a Europa esse parecia o momento perfeito para diminuir a 

crescente dependência do gás russo. Com o fim do pacto de Varsóvia, a OTAN passa 

a dialogar com os países que uma vez fizeram parte do bloco comunista, buscando 

não somente isolar a Rússia, mas também limitar o monopólio desse país sobre o 

setor energético.  

Com a separação da URSS em 15 novos Estados independentes, a produção 

de gás e petróleo russa agora passava por diversas novas nações, multiplicando a 

dificuldade de negociação já que essas novas nações poderiam ou não aceitar o 

trânsito da produção russa (MAZAT; SERRANO, 2012). A estratégia seguinte dos 

EUA seria trazer essas novas nações para perto do ocidente e assim poder negociar 

a construção de novos oleodutos que não passariam pela Rússia. Assim, iniciam-se 

as obras dos projetos BTC9 e BTE10, ambos utilizando o petróleo do Azerbaijão. Em 

1990 a União europeia passa a expandir sua fronteira e logo no início dos anos 2000, 

países que fazem fronteira com a Rússia, como a Lituânia, Letônia e Estônia 

passaram a ser estados-membros da EU.  

                                                
9 BTC é a sigla para o projeto Baku-Tbilisi-Ceyhan. 
10 BTE é a sigla para o projeto Baku-Tbilisi-Erzurum. 
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Quando se olha a década de 1990, do ponto de vista desse projeto imperial 

[dos Estados Unidos] e do seu expansionismo militar, muito antes dos 

ataques terroristas, compreende-se melhor a rapidez e as intenções 

geopolíticas da ocupação americana dos territórios fronteiriços da Rússia, 

que haviam estado sob influência soviética até 1991. O movimento de 

ocupação começou pelo Báltico, atravessou a Europa Central, a Ucrânia e a 

Bielorrússia, passou pela “pacificação” dos Bálcãs e chegou até a Ásia 

Central e o Paquistão, ampliando as fronteiras da OTAN, mesmo contra o 

voto dos europeus. Ao terminar a década, a distribuição geopolítica das novas 

bases militares norte-americanas não deixa dúvidas sobre a existência de um 

novo “cinturão sanitário”, separando a Alemanha da Rússia e a Rússia da 

China. (FIORI, 2007, p. 88). 

 Ainda no decorrer da década de 1990 a Rússia enfrentaria no ramo militar e 

das relações exteriores, duas grandes perdas. Tanto as guerras da Chechênia quanto 

a do Kosovo representariam o enfraquecimento do poder russo a respeito de seu 

posicionamento na política externa mundial. 

 

2.2 A QUESTÃO DA CHECHÊNIA 

 

Em 1994 eclode a guerra da Chechênia, região localizada no Cáucaso Norte e 

fronteira ao sul com a Geórgia, país notoriamente pró governo norte-americano. A 

Chechênia é um território de maioria sunita e tem um longo passado de guerras por 

independência. Durante a segunda guerra mundial, os chechenos se aproximaram da 

Alemanha nazista, buscado sua separação da União soviética, porém com o fim da 

guerra Stalin recuperou e aumentou o poder sobre a região. Durante o governo de 

Nikita Kruschev alguns dos líderes chechenos foram autorizados a retornar ao país e 

logo depois os conflitos voltam a se intensificar com o fim do bloco soviético. 

 Em 1991, aproveitando a falência soviética, o líder checheno da oposição, 

Djokhar Dudaev, apoiado pelos seus seguidores também contrários ao então líder 

comunista no poder, Doku Zavgayev, promove um referendo no qual é eleito 

presidente da República chechena da Ichkeria. Nesse mesmo ano Dudaev corta as 

relações com a Rússia, declarando a soberania da nação e não mais aceitando ser 

parte da Rússia.  

À medida que o poder de Dudaev aumentava, ele encontrou resistência do 

parlamento checheno, tanto do público quanto dos rivais de guerra. Ele 

respondeu a isso abolindo o parlamento, o conselho municipal e a corte 
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constitucional, e estabelecendo o presidencialismo em abril de 1993. Depois 

de diversas tentativas de depor Dudaev através de procurações e um falho 

ataque com tanque em Grózni, Yeltsin enviou um ultimato em 29 de novembro 

de 1994 à Dudaev para se desarmar e se submeter à Moscou. Dudaev 

respondeu anunciando lei marcial na república de Ichkeria.11 (RASIZADE, 

2005, p. 278, tradução nossa). 

 Quando Yeltsin decide reprimir a tentativa de independência já no final de 1994, 

seu objetivo era de conter uma possível onda de novas independências, protegendo 

assim o território e seus interesses econômicos e políticos. Moscou buscava mostrar 

sua autoridade sobre a região chechena e findar uma insurgência que até aquele 

momento não parecia exigir muito do exército russo. Ainda que sem muito apoio da 

população, Yeltsin invade a Chechênia em dezembro daquele ano e o que ocorre na 

verdade é algo similar à uma segunda guerra do Vietnã. Ainda que a chegada russa 

na região tenha sido aliada a uma grande demonstração de força bélica, seguida pela 

tomada da capital Grózni, os chechenos conseguem fugir da cidade para as regiões 

montanhosas mais ao sul, instaurando ali uma tática de guerrilha (RASIZADE, 2005).  

O exército russo se mostra incapaz de desestabilizá-los e expulsá-los daquele local e 

assim os chechenos passam a, a partir dali se infiltrar na cidade de Grózni, realizando 

incursões que geraram grande baixa para o exército russo e que por fim acaba por 

sufoca-los na própria cidade que haviam outrora conquistado. Assim, em 1996 Yeltsin 

ordena o cessar fogo na região. 

 Após a derrota russa e mais uma demonstração de sua perda de poder, é 

assinando um acordo de paz assim como a independência de facto12 da região. 

                                                
11 As Dudaev's power grew, he encountered resistance from the Chechen parliament, from the public 
and from rival warlords. He responded by abolishing the parliament, the Grozny municipal council and 
the constitutional court, and establishing presidential rule in April 1993, After several attempts to forcibly 
depose Dudaev through proxies and a failed tank assault on Grozny, Yeltsin issued an ultimatum on 29 
November 1994 to Dudaev to disarm and submit to Moscow, Dudaev responded by announcing martial 
law in the Republic of Ichkeria. (RASIZADE, 2005, p. 278). 
12 De facto, ou seja, adquirida e não por direito. 
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Figura 1: Localização da república da Chechênia no Cáucaso Norte (Fonte: Google Maps, 2009). 

 

De uma forma geral, a primeira guerra da Chechênia demonstrou sobretudo o 

enfraquecimento russo, porém reforçou o ideal interno de superioridade. A verdade é 

que as várias falhas russas durante o governo de Yeltsin e a impossibilidade de se 

integrar com o ocidente, demonstrou ao povo russo a necessidade de se reajustar o 

discurso interno. A Rússia precisava provar ao resto do mundo que era e continuaria 

a ser um great power (SMITH, 2014). É claro que outros motivos também 

influenciaram o kremlin. Moscou acreditava que a independência da Chechênia 

acabaria influenciando outros separatismos, afetando a geopolítica já enfraquecida na 

última década. 

 

2.3 A GUERRA DO KOSOVO 

 

 Em 1999, eclode a guerra do Kosovo, talvez um dos episódios mais claros do 

enfraquecimento da política externa russa. O Kosovo anteriormente era uma província 

autônoma pertencente ao Estado Iugoslavo, no entanto, tinha uma formação étnica 

de origem albanesa e mulçumana, diferente do restante dos sérvios. Como descreve 

Huntington (1997), a maioria da população de Kosovo deixou de ser cristã-ortodoxa e 



24 
 

 

passou a ser de maioria mulçumana a partir da invasão dos turcos no século XV. 

Naquele momento os sérvios passaram a migrar para o norte, enquanto os albaneses 

se estabilizaram na região. Após quase cinco séculos de domínio turco otomano, a 

população do Kosovo era substancialmente de origem islâmica, em torno de 90%, 

enquanto os sérvios eram apenas 10%.  

 Por não se sentirem parte integrante daquela nação os kosovares buscavam 

sua separação dos sérvios e independência como país. Durante os anos da liderança 

de Josip Broz Tito na Iugoslávia, os nacionalismos separatistas quase não tiveram 

força para iniciar processos de independência, fosse pela forte popularidade do 

marechal ou pela força de seu exército, a paz reinou por algumas décadas. 

Sete anos após a morte de Tito, o então líder do partido comunista, Slobodan 

Milosevic tenta impor o domínio sérvio sobre o resto dos povos da Iugoslávia. 

Uma das primeiras medidas de Milosevic consistiu em retirar a autonomia do 

Kosovo concedida durante a era Tito. O novo governante, Milosevic, de 

origem sérvia, coloca a construção de uma Sérvia Maior sobre as ruínas da 

Iugoslávia de Tito. Neste quadro, reaparecem as diferenças étnicas 

(principalmente dos sérvios em relação aos croatas, mulçumanos e 

kosovares). (ROSSI, 2012, p. 111).  

Em 1995 Milosevic assina o acordo de paz de Dayton, do qual o Kosovo fica 

parcialmente excluído, sem uma posição real sobre seu papel na conjuntura 

internacional. Kosovo buscava recuperar a autonomia que possuía sob o comando de 

Tito, porém fica claro que a sérvia não pretendia ceder. Em 1998, com o apoio da 

Albânia, a ELK13 inicia seu confronto pela independência e naquele momento 

Milosevic ataca fortemente a região com o objetivo de reprimir qualquer tentativa de 

separação. No início de 1999 Milosevic é acusado de crimes contra a humanidade e 

assim “[...] mais uma vez a Otan afirmou sua condição de principal garante da 

segurança europeia, ao passo que a Rússia teve um papel secundário no conflito.” 

(ADAM, 2011, p. 45). Após pouco mais de dois meses de intensos bombardeios, 

Milosevic assina o tratado de paz e a autorização para a formação de um Estado 

provisório na região, sob tutela da ONU.  

Assim, em 2008 quando o Kosovo declara unilateralmente sua independência 

da sérvia sendo apoiada em maioria pelos países ocidentais como EUA e a união 

europeia, o que ocorre nessa data na verdade é a legitimação forçada da criação de 

                                                
13 ELK – Sigla para Exército de Libertação do Kosovo. 
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um país a despeito da soberania sérvia (ASTAPCHUK, 2015). O fim do pacto de 

Varsóvia inaugurou uma nova possibilidade para o ocidente, porém a forma como a 

OTAN unilateralmente decide atacar a sérvia demonstra o quanto a Rússia era 

descartada das decisões internacionais. Assim, o bombardeio feito pela OTAN na 

capital da sérvia, país politicamente e historicamente ligado aos russos deixou claro o 

processo de exclusão da Rússia sobre as grandes decisões externas. Os protestos 

russos não foram levados em consideração e naquele momento sua diplomacia 

beirava a decadência. (MAZAT; SERRANO, 2012 apud RUCKER, 2003).  No entanto, 

futuramente Putin usaria a criação do Estado do Kosovo como precedente para os 

interesses russos. 

 

3 A ERA PUTIN  

 

3.1 O GREAT POWER  

A chegada de Vladimir Putin ao poder ocorre em agosto de 1999 quando este 

é nomeado primeiro ministro da Rússia pelo presidente Boris Yeltsin. Naquele 

momento Yeltsin sabia que não teria um terceiro mandato, além da comprovada 

inabilidade de desenvolver o país, sua idade avançada e saúde debilitada apontavam 

para um fim próximo à frente da presidência russa. Alguns meses após sua nomeação, 

Putin assume a presidência interina e em março de 2000 é eleito pelo povo o segundo 

presidente da Federação Russa. 

Sua chegada deveria ser capaz de modificar a situação política e econômica 

em que o país se encontrava para assim melhorar a situação russa no quadro 

geopolítico mundial. Mais do que isso, Putin chegava ao poder naquele momento 

como a representação de uma coalisão de interesses econômicos e políticos para 

recompor o Estado e criar as bases necessárias para lançar a Rússia no capitalismo 

moderno e assim distanciar o país do sistema arcaico e monopolizador da acumulação 

primitiva (MAZAT; SERRANO, 2012). De uma forma geral a verdade é que o início de 

seu governo foi marcado por uma necessidade de romper com a política que vinha 

sido desenvolvida por seu antecessor. Assim, o novo presidente deveria reformular a 

política interna e externa russa, sendo esses os pontos principais de seus primeiros 

atos à frente da presidência.  

Para Adam (2011), é notável que Putin havia traçado naquele momento dois 

objetivos principais que se interligariam futuramente na recuperação do Estado russo. 
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Assim, o segundo presidente russo objetivava a diminuição de interferências em seu 

governo e a centralização do poder parecia uma alternativa válida para evitar a 

dispersão de interesses políticos que havia se instaurado no país desde o fim da 

URSS. A realidade era que Putin queria tomar as decisões e não ter que convencer a 

todos os grupos políticos distintos, assim uma retomada do sistema de verticalização 

do poder14 parecia a melhor forma de recuperar a política interna russa e estabilizar a 

economia. O outro objetivo principal estava ligado à política externa. Havia sem dúvida 

a necessidade de devolver à Rússia o seu status de potência e fortalecê-la frente à 

geopolítica mundial.  

Havia naquele momento um certo clamor interno pelo fim do integracionismo 

cultivado por Yeltsin. As diversas falhas na geopolítica internacional culminaram em 

“[...] múltiplas humilhações enfrentadas pela Rússia durante os anos 1990” (MAZAT; 

SERRANO, 2012, p. 22). Naquele momento a população russa não aceitava mais a 

linha de pensamento que se seguiu ao fim da Guerra fria e Putin aparece como o 

grande defensor do orgulho russo.  

[...] os russos agem por orgulho ferido. Impulsivos, emocionalmente instáveis 

e muitas vezes paranoicos, os russos atacam seus vizinhos em tentativa de 

cauterizar as feridas da história recente e de reacender a chama perdida de 

sua antiga grandeza (SCHLEIFER; TREISMAN, 2011, p.123). 

Para entender o ideal de território das lideranças russas é necessário entender 

a história de guerras e invasões sofridas pelo país. A Rússia foi, no decorrer dos 

últimos séculos alvo do interesse expansionista de diversas nações. Tanto a invasão 

da Rússia por Napoleão Bonaparte, conhecida como a campanha russa, ainda no 

início do século XIX, assim como a invasão por parte dos nazistas comandados por 

Adolf Hitler durante a segunda guerra mundial demonstraram o quanto é delicada a 

questão da fronteira no ideal russo de poder. Ainda que em ambas as guerras o país 

tenha saído vitorioso, o custo para sua população foi imensurável. Na segunda guerra 

mundial, por exemplo, o número de baixas entre civis e militares ultrapassa a de 

qualquer outra nação aliada. Historicamente a Rússia cresceu para além de suas 

fronteiras e o Estado soviético foi assim a prova da existência de uma zona de 

influência protetora para Moscou.  

Segundo a visão do Kremlin, o espaço pós-soviético é a zona de influência 

natural da Rússia, sendo-lhe, por tal motivo, essencial. Todavia, a atual 

                                                
14 O conceito se refere à uma cadeia hierárquica de poder cuja liderança é ocupada por um mandatário 
de forte presença pessoal e política. 



27 
 

 

conformação das relações interestatais não permite que a Rússia procure 

reanexar as ex-repúblicas em único Estado. Aliás, nem este é o desejo russo, 

seja porque isto lhe seria custoso econômica e politicamente, ao ponto de ser 

irrealizável, seja porque tais atos não coadunariam com a linha de política 

externa adotada pelo governo Vladimir Putin. Deste modo, o fortalecimento 

da posição nuclear russa junto aos países da CEI deveria se encaixar, o 

máximo possível, na linha de política externa adotada por Moscou desde 

2000, formulada com base não somente na compreensão das 

potencialidades e das fragilidades russas, mas também na leitura da 

realidade internacional. (ADAM, 2011, p. 47). 

O novo governo era sobretudo pragmático, era objetivo da elite política russa 

retomar sua posição de potência no cenário mundial, como cita Adam (2011) era 

inegável que os Estados Unidos estavam à frente no desenvolvimento econômico e 

militar, porém a Rússia detinha reservas energéticas além de um grande arsenal 

nuclear, o que de certa forma limitava a hegemonia americana. Putin optou por 

diversificar o comércio internacional russo e em muitas ocasiões utilizou seu carisma 

pessoal para se aproximar de outros líderes de Estado, sempre prezando a 

bilateralidade.  A diversificação também foi um objetivo do governo para retomar sua 

posição no mercado mundial assim como ampliar sua influência em um mundo 

multipolar, no entanto é importante citar que mais de uma década depois a Rússia 

ainda tem sua economia fortemente baseada em commodities, sobretudo no setor 

energético.  

A verdade é que desde a URSS, muitos políticos que ocupavam altos cargos 

na hierarquia russa sempre nutriram a ideia do País como um great power15 natural. 

Desde o início do Século XX quando Halford Mackinder formulou a teoria do 

heartland16 essa ideia se difundia por todo o mundo. A teoria de Mackinder por si só 

não se referia propriamente à Rússia, era uma análise das mudanças que fomentaram 

uma nova era de poder mundial. Se antes os países eram dependentes dos oceanos 

para conquistar outras partes do globo, isso já não era mais aplicável, com o avanço 

da indústria ferroviária e rodoviária, era possível chegar aos confins de um continente, 

por assim dizer.  Em sua tese intitulada de The geographical Pivot of history ele 

defende que “Na era industrial, os recursos naturais da Ásia central, o grande pivô, 

são tão vastos que servirão como instrumentos geoestratégicos para o Estado que os 

                                                
15 Grande poder, uma potência natural.  
16 Área central, ou seja, o coração do planeta (em termos geopolíticos). 
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controlam se tornar o império do mundo.”17 (BASSIN; AKSENOV, 2006 apud 

MACKINDER, 1962, tradução nossa). Assim, durante as décadas que se seguiram à 

formação da União soviética, esse território que atualmente consiste nos Estados da 

Rússia e das antigas repúblicas soviéticas da parte asiática, sendo elas o 

Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão ficaram de certa 

forma limitados ao domínio do bloco socialista, porém com o fim da União Soviética e 

a independência das repúblicas, a heartland estava novamente ao alcance do 

ocidente. Nesses sentido é notável que a Rússia a partir do governo de Putin tenta 

vigorar certa hegemonia sobre os países que outrora integraram o bloco soviético, é 

do interesse russo sobretudo manter seu poder sobre essa área não apenas por ser 

próxima de sua fronteira mas porque o acesso americano às reservas energéticas 

daqueles locais prejudica a hegemonia e o poder da Rússia no cenário mundial.  

Como Gorbachev, o novo líder da Rússia, viu a necessidade de engajar o 

Oeste em um projeto conjunto ambicioso. Ao mesmo tempo, a nova visão 

continuava a incluir elementos do pensamento de grande poder. Putin 

acredita que a preservação do poder econômico e militar russo é uma 

condição necessária para a sua sobrevivência. Ainda que ele não mais 

proponha que a Rússia deva atingir um objetivo irreal de contrabalancear o 

poder americano, seu projeto de modernização econômica continua a ser 

movido pelo desejo de preservar o status de grande poder russo. Diferente 

de Gorbachev e Kozyrev, Putin aspira ser reconhecido pelo Oeste como um 

líder de uma grande potência e não apenas o cabeça de uma democracia de 

mercado.18 (TSYGANKOV, 2005, p. 133, tradução nossa). 

O primeiro mandato de Putin trazia diversos desafios que o novo chefe de 

Estado precisaria transpor. Economicamente a Rússia estava muito distante do 

desenvolvimento do restante da Europa ocidental, mas especialmente no ramo 

tecnológico o país, que já era dependente da tecnologia estrangeira desde os últimos 

anos da URSS, continuava a se defasar em comparação com o Oeste.  

                                                
17 In the industrial age, the natural resources of Central Asia— ‘the great pivot’—are so vast that it will 
serve as the geostrategic instrument for the state that controls it to become ‘the empire of the world.” 
(BASSIN; AKSENOV, 2006 apud MACKINDER, 1962). 
18 Like Gorbachev, the new leader of Russia saw the need to engage the West in an ambitious joint 
project. At the same time, the new vision continued to include elements of great-power thinking. Putin 
believes that the preservation of Russia’s economic and military prowess is a necessary condition for 
its very survival. Although he no longer proposes that Russia achieve the unrealistic goal of counter-
balancing American power, his economic modernization project continues to be driven by a desire to 
preserve Russia’s great-power status. Unlike Gorbachev and Kozyrev, Putin aspires to be recognized 
by the West as a leader of a great power, not merely the head of a market democracy. (TSYGANKOV, 
2005, p.133).  
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A norma da comunidade internacional e do mundo moderno é uma 

competição forte, por mercado, investimentos, influência política e 

econômica...ninguém está ansioso para nos ajudar. Nós temos que lutar por 

nosso espaço ao sol econômico.19 (PUTIN, 2002, p. 4-5, tradução nossa). 

Ainda que Putin se assemelhasse mais à vertente dos “Balancers” na política 

internacional, com o passar dos anos ficaria mais claro que seu principal objetivo era 

tornar a Rússia uma nação contemporânea, aproveitando as alianças que os 

favorecessem e não se isolando do mundo ocidental e de questões sociais e 

econômicas ocidentais. No entanto, como apontado por Tsygankov (2005), Putin 

continuou a buscar alianças com países de economia emergente, como o Brasil e a 

Índia. Houve também, “ao longo dos anos 1990, [...] um estreitamento das relações 

políticas e econômicas entre China e Rússia” (LEÃO; MARTINS; NOZAKI, 2011, p. 

214), relação essa que foi estreitada durante os anos 2000. A aproximação desses 

países organizou um novo bloco, conhecido como BRICS20. O PIB desses países 

emergentes juntos foi capaz de superar o PIB da União Europeia em meados dos 

anos 2000. É importante ressaltar que nessa conjuntura Putin não demonstra nenhum 

interesse em manter a URSS viva, pelo contrário, seu objetivo segue sendo o de 

participar no cenário mundial, em uma economia multipolar, porém agindo 

estritamente em favor dos interesses russos e sem o menor interesse em subjugar o 

país para que este seja aceito pelos órgãos mundiais.  

Outra característica marcante do governo Putin estava ligada ao 

posicionamento do país na geopolítica mundial. A partir do início de seu mandato Putin 

buscava fortalecer a imagem da Rússia tanto para os russos quanto para o mundo. 

Assim, a segunda guerra da Chechênia parecia um evento inevitável para a 

concretização do great power russo.  

 

3.2 A SEGUNDA GUERRA DA CHECHÊNIA E A GUERRA AO TERROR 

 

Nos anos subsequentes a independência de facto da República da Chechênia 

o país continuava destruído. Após a derrota russa, pouco interessava à moscou ajudar 

financeiramente a reconstrução daquela região que havia sido arrasada durante a 

                                                
19 The norm of the international community and the modern world is tough competition—for markets, 
investments, political, and economic influence … nobody is eager to help us. We have to fight for our 
place under the economic sun. (PUTIN, 2002, p. 4-5). 
20 Sigla utilizada para o bloco econômico que compreende o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África 
do Sul. 
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primeira guerra chechena. As nações unidas por sua vez reconheciam a situação 

como um problema interno que não os dizia respeito. Com isso, o caos se instaurava 

na região, havia uma independência, mas o país seguia destruído. Aslan Masjadov, 

então presidente da Chechênia, não havia conseguido reerguer o país e durante seu 

governo grupos rebeldes chechenos passam a estimular atos terroristas na Rússia. A 

verdade era que até certo momento a Rússia se regozijava com o caos que se 

instaurava no país, no entanto em 1999 a situação mudava de foco. Em setembro 

daquele ano, rebeldes chechenos explodem vários edifícios na Rússia, sendo dois 

apenas em moscou. Aquele ato, seguido do alto número de mortes que acarretaram 

levaram os russos à, em outubro de 1999 invadirem novamente o território da 

Chechênia. A segunda guerra da Chechênia foi marcada por um maior apoio popular 

e político, como apontado por Taibo (2007), se na primeira guerra a invasão havia sido 

uma decisão quase unilateral de Yeltsin a segunda era fortalecida por um apoio tanto 

populacional quanto político.  

 A chegada de Putin à presidência interina intensificou a atividade na 

Chechênia, era claro que seu objetivo era sobretudo a vitória, afinal o fantasma da 

derrota humilhante ainda pairava sobre a Rússia. 

 Logo após a posse de Putin como presidente eleito, ocorre talvez um dos 

maiores ataques à supremacia americana. Os atentados de 11 de setembro de 2001 

repercutiram mundialmente e alteraram a história da segurança internacional. 

Enquanto os EUA descobriam um novo inimigo, a maioria dos países se solidarizaram 

com a causa, e a Rússia de Putin não foi diferente. 

Os russos apoiaram a intervenção americana no Afeganistão e não se 

opuseram ao uso pelos norte-americanos e pelas tropas da coalizão de bases 

aéreas nas ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. O chefe da diplomacia 

russa, no final de 2002, observou que a chegada das tropas da coalizão 

internacional liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão podia contribuir 

para atenuar as ameaças de desestabilização nas regiões meridionais do 

país. O então presidente americano George W. Bush chegou a referir-se à 

Rússia como um país aliado na luta contra o terrorismo islâmico. (COUNCIL 

ON FOREIGN RELATIONS, 2006, p. 23). 

Como apontado anteriormente o novo presidente russo sinalizava uma ruptura 

com o integracionismo a que se propunha seu antecessor Yeltsin, no entanto houve 

certa aproximação com o ocidente sobretudo devido ao apoio russo à invasão do 
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Afeganistão, o que lhe rendeu inclusive uma posição sólida e definitiva no Grupo dos 

G7 que passa a ser conhecido então como G8 no ano de 2002.  

A Rússia, no entanto, não apoiava a guerra por simples comoção com a 

situação americana, mas por interesses nacionais.  

Na visão do Kremlin, isto lhe era benéfico em todos os aspectos, desde o 

doméstico (poderia estabelecer ligação entre os separatistas chechenos com 

os terroristas islâmicos), passando pelo sub-regional (controle do tráfico de 

drogas e do fundamentalismo islâmico na Ásia Central), até o global (reforçar 

sua integração como partícipe da resolução de um assunto de contornos 

mundiais). (ADAM, 2011, p. 52). 

 A verdade era que o país se encontrava em meio à segunda guerra da 

Chechênia e ao apoiar os EUA contra os terroristas afegãos a Rússia conseguia por 

outro lado o reconhecimento externo da existência de grupos terroristas no Cáucaso 

Norte e assim, o seu pretexto para avançar para a vitória na segunda guerra da 

Chechênia e automaticamente reincorporar esse território aos interesses russos 

(MAZAT; SERRANO, 2012). 

A aproximação entre os dois países, no entanto, durou pouco tempo.  Era de 

se esperar que o conflito de interesses espaciais emergiria novamente em meio à 

chamada guerra ao terror americana uma vez que “a Rússia e os Estados Unidos 

compartilham poucos interesses e ainda menos prioridades” (SHLEIFER; 

TREINSMAN, 2011, p. 125). Assim, quanto ao conflito na Chechênia: 

 Os dirigentes americanos desenvolveram, ao longo da década de 2000, 

retórica de denúncia da suposta barbaridade russa na Segunda Guerra da 

Chechênia, com o intuito de enfraquecer a posição da Rússia no Cáucaso. 

Além disso, o compromisso “humanista” dos Estados Unidos contra a atuação 

russa na Chechênia deve ser relativizado quando se leva em conta o fato de 

que os americanos ignoraram o conflito enquanto, no início da presidência de 

Putin, eles se beneficiavam do apoio de Moscou na luta contra o terrorismo 

islâmico. Dessa forma, a intervenção russa no conflito da Ossétia do Sul foi 

qualificada de imperialista, o que é bastante irônico quando se observa a 

relação entre os Estados Unidos e as forças armadas da Geórgia e o 

comportamento dos Estados Unidos em termos de intervenções militares 

durante a última década. (TSYGANKOV, 2009, p. 77). 

Por sua vez, quando em 2003 os EUA sinalizam a decisão unilateral de ataque 

ao Iraque, não apenas a Rússia como também outros países europeus se posicionam 

de forma contrária a atitude de Washington. Esse fato em particular deixou claro para 

Putin que os EUA não existiam em um mundo unipolar e que os conflitos não se 
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desdobrariam unilateralmente, o que favoreceria os interesses russos no cenário 

mundial.  

 

3.3 A POLÍTICA EXTERNA RUSSA    

 

A chegada de Putin ao cargo de presidente da Rússia culminou em uma 

oposição vigorosa ao avanço da OTAN. Putin buscava desenvolver uma forma 

política, econômica e até mesmo cultural de poder sobre suas áreas de influência. O 

avanço da EU deflagrava uma aliança entre Bruxelas e Washington, diminuindo cada 

vez mais o poder russo nas suas áreas de influência.  

[…] Os processos de expansão da Europa e ampliação do sistema de 

segurança transatlântico devem provavelmente avançar por etapas 

deliberadas. Supondo um compromisso forte dos Estados Unidos e da 

Europa Ocidental, uma agenda teórica, mas cautelosamente realista, poderia 

ser a seguinte:  

1. Em 1999, os primeiros membros da Europa Central terão sido admitidos 

na OTAN, mesmo se sua entrada na União Europeia não acontecer antes 

de 2002 ou 2003.  

2. Durante esse período, a UE deve começar as negociações de adesão 

com as repúblicas bálticas. De forma concomitante, a OTAN começará a 

avançar sobre a questão da integração destes países e da Romênia, que 

poderia ser efetiva em 2005. Em algum momento deste processo, os 

outros Estados balcânicos devem ser elegíveis.  

3. A integração dos Países Bálticos pode levar a Suécia e a Finlândia a 

considerar sua candidatura à OTAN.  

4. Em algum momento, entre 2005 e 2010, a Ucrânia, especialmente se, no 

intervalo, o país tiver feito progressos significativos nas suas reformas 

internas e conseguir assumir de forma mais clara sua identidade centro-

europeia, deveria estar pronta para iniciar negociações sérias com a UE 

e a OTAN. (BRZEZINSKI, 1997, p. 84). 

Ao invés de um embate direto a Rússia trabalharia o soft power21 nos países 

integrantes da CEI.  

Ainda que a ideia de soft power tenha sido incorporada no discurso oficial 

russo muito recentemente, o soft power como fenômeno nas relações de 

moscou com outros atores tem uma história muito mais antiga. A narrativa da 

URSS de identidade coletiva baseada na classe de mercado anticapitalista 

                                                
21 Poder brando, que se utiliza de variáveis como influência econômica, identidade cultural e apoio 
político.  
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era certamente aceita por diversas audiências ao redor do mundo. No início 

do período pós-soviético, quando a Rússia buscava uma aproximação das 

relações com o Oeste as autoridades russas inicialmente negligenciaram 

qualquer esforço coordenado de projeção de uma imagem comum. Isso foi 

particularmente notável nas relações russas com os antigos Estados 

soviéticos.22 (FEKLYUNINA, 2006, p. 9, tradução nossa). 

 A partir da metade dos anos 1990 a organização do tratado do atlântico norte 

havia avançado sobre os países que outrora fizeram parte do bloco socialista, muitas 

vezes por interesse dos próprios países que visavam uma maior integração com o 

ocidente e uma possível inserção na UE. Putin via nesse avanço uma verdadeira 

afronta à geopolítica russa. 

Apesar desta oposição, ele não conseguiu impedir a entrada na UE e na 

OTAN da Estônia, da Letônia, da Lituânia, da Polônia, da República Tcheca, 

da Eslováquia, da Hungria, da Romênia e da Bulgária, todos países que 

pertenciam à sua área de influência durante o período soviético. Os russos, 

como mostram as declarações públicas de seus dirigentes, acabaram 

sentindo-se vítimas de um cerco cada vez mais apertado tanto diretamente, 

por parte da UE, quanto indiretamente, por parte dos Estados Unidos, como 

líder da OTAN. (MAZAT; SERRANO, 2012, p. 25). 

Em termos práticos, a maior preocupação do governo de Putin segue sendo a 

atuação da OTAN nas áreas que no passado foram parte da URSS. Como cita Braun 

(2009) a questão se acirrou quando em 2007 os EUA sinalizaram o projeto de 

instalação de um escudo antimíssil na Polônia e República Tcheca. A explicação 

americana de uma proteção contra o programa nuclear iraniano não funcionou para 

os russos que viam aquele ato como uma insistente tentativa de diminuir o poder da 

Rússia, algo que naquele momento era inadmissível para o governo de Putin. Assim, 

em 2008 a Rússia devolvia a ameaça prometendo a instalação, em kaliningrado23, de 

uma série de estações de mísseis móveis (MAZAT; SERRANO, 2012). A chegada de 

Barack Obama à presidência americana arrefece a situação no local já que os EUA 

recuam e sinalizam uma renúncia parcial ao projeto.  

                                                
22 Although the idea of soft power was incorporated in Russia’s official discourse fairly recently, soft 
power as a phenomenon in Moscow’s relations with other actors has a much longer history. The USSR’s 
narrative of collective identity based on anti-capitalist class markers was certainly accepted by diverse 
audiences throughout the world. In the early post-Soviet period, when Russia sought a closer 
relationship with the West, the Russian authorities initially neglected any coordinated image-projection 
efforts. This was particularly noticeable in Russia’s engagement with other post-Soviet states. 
(FEKLYUNINA, 2016, p.9). 
 
23 Enclave Russo localizado entre a Polônia e a Lituânia, com saída para o Mar Báltico. 
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Assim, Putin acredita que proteger o território russo significa proteger os 

interesses geopolíticos do país, o que historicamente para a Rússia significa impedir 

a proximidade do inimigo. Nesse sentido é importante destacar o aumento do 

investimento russo no setor militar, uma vez que o fortalecimento do poder militar 

remete, no ideal russo, à uma proteção de sua integridade como país. Durante a 

década de 1990 o potencial militar russo foi bastante reduzido, como explicado 

anteriormente os gastos militares figuravam como um grande vilão na crise soviética 

e foram enxugados desde o governo de Gorbachev, o que posteriormente sinalizaria 

o motivo do enfraquecimento da influência russa sobre os territórios que uma vez 

fizeram parte do bloco socialista. Assim, a partir do primeiro mandato de Putin, a 

questão militar volta a figurar como prioridade de governo, uma vez que o 

fortalecimento militar russo auxiliaria o projeto de Putin de afirmação política e 

diplomática frente ao ocidente (MAZAT; SERRANO, 2012). Assim, O presidente russo 

aponta em 2006 que “[...] Quanto mais forte for nosso exército, menos tentativas 

haverá para exercer pressões sobre nós” (MARCHAND, 2007, p. 9). 

 Fora do âmbito de segurança externa, a indústria militar russa também é muito 

forte para a economia interna. Seja por ideologia ou por oportunidade, 

[...] a Rússia é hoje grande fornecedora de armas para os países que querem 

manter sua independência em relação aos Estados Unidos, como a Índia. 

Dessa forma, as nações que sofrem de embargo sobre armas por parte dos 

Estados Unidos, como a China, a Venezuela ou o Irã – fazem compras 

militares com a Rússia. (MAZAT; SERRANO, 2012, p. 29). 

A relação da Rússia com a União europeia é de certa forma ligada às 

transações comerciais entre os países, o que gera uma certa Co dependência, no 

entanto em termos expansionistas a União europeia representa territorialmente uma 

maior ameaça aos interesses russos. Já os EUA buscam sobretudo o acesso aos 

meios que permitem que este país se fortaleça no cenário mundial, para os Estados 

Unidos o poder está no controle dos meios energéticos e assim o avanço da OTAN 

os beneficia à medida que países oriundos da União Soviética passam a se aliar 

comercialmente com os EUA. Dessa forma a Rússia segue pressionando esses 

países, com o objetivo de manter a chamada linha vermelha24. 

Putin afirmou de forma muito clara que a Rússia não toleraria mais nenhuma 

expansão da União Europeia para o leste depois da entrada da Romênia e 

                                                
24 Expressão criada por Primakov em 1998 a qual se refere a todos os atuais países localizados dentro 
das antigas fronteiras da URSS. 
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da Bulgária em 2007. As manobras russas para conservar um controle de fato 

sobre a Ucrânia mostram que a Rússia não aceitará deixar esse país entrar 

na UE. O episódio da independência do Kosovo, reconhecida logo pela União 

Europeia, foi também visto muito negativamente pela Rússia. Os russos 

consideram que isto poderia ter consequências potencialmente 

desestabilizadoras no seu país, devido à existência no território da Rússia de 

vários pequenos movimentos étnicos regionais com aspirações separatistas. 

A UE é, então, percebida pela Rússia atual como concorrente perigoso no 

espaço pós-soviético. (MAZAT; SERRANO, 2012, p. 33). 

 

3.4 A CEI 

 

Para entender a posição Russa é necessária uma análise mais profunda das 

áreas de influência russa no espaço pós-soviético e suas respectivas divisões. 

Historicamente algumas das atuais repúblicas têm uma maior afinidade e/ou 

proximidade com os russos, como no caso de Belarus, enquanto outras divergem da 

Rússia culturalmente, etnicamente e religiosamente. A comunidade dos Estados 

Independentes, conhecida pela sigla CEI foi constituída em 1991 e originalmente 

englobava 11 países originados da dissolução da URSS, sendo eles: a Rússia, a 

Moldávia, a Bielorrússia, o Quirguistão, o Turcomenistão25, a Ucrânia, o Uzbequistão, 

o Tajiquistão, o Azerbaijão, a Armênia e o Cazaquistão. Em 1994 a Geórgia passa a 

fazer parte da comunidade dos estados independentes o que duraria até o ano de 

2008 e em 2018 a Ucrânia também deixaria o bloco oficialmente. Importante citar que 

os países Lituânia, Letônia e Estônia nunca figuraram como parte da CEI, sendo todos 

os três membros da EU desde 2001, no caso da Lituânia e desde 2004 no caso da 

Estônia e Letônia  

Assim, para cunho explicativo os países que atualmente fazem parte da CEI 

assim como os que outrora integraram o grupo serão divididos em grupos a partir de 

similaridades que compartilham e serão apresentados nos subcapítulos a seguir. 

 

3.4.1 Países da Ásia Central  

 

 Com o fim da URSS, os países compreendidos na região da Ásia central, eram 

considerados por Moscou como os mais atrasados do bloco. O Cazaquistão, 

                                                
25 Turcomenistão deixou de ser membro permanente e atua como membro associado desde 2005. 
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Turcomenistão, Quirguistão, Uzbequistão e o Tajiquistão nunca haviam sido Estados 

independentes e com a dissolução da União soviética esses novos países buscavam 

uma proximidade com a Rússia, no entanto naquele momento Yeltsin acreditava que 

manter uma unidade com esses países não compensaria ao Kremlin (ADAM, 2011). 

 

Figura 2: Localização dos países pertencentes a CEI na Ásia Central (Fonte: Centre for European, Russian and 
Eurasian studies, 2010) 

  

Na década que se seguiu ao fim do bloco socialista, o governo de Yeltsin deixou 

claro seu desinteresse em fortalecer a Comunidade dos Estados Independentes, com 

isso os países sobretudo da Ásia Central foram forçados a diversificar os parceiros 

comerciais. É importante lembrar que ainda que esses países configurassem a região 

mais atrasada economicamente naquele momento, eles constituem, no entanto, o 

território no âmago do Heartland.  

O descaso de Moscou para com o espaço pós-soviético nos primeiros anos 

do governo Boris Yeltsin obrigou os países centro-asiáticos a procurarem 

outros parceiros, o que acabou por levá-los a desenvolver políticas externas 

que visavam à minoração da influência russa. Assim, Cazaquistão (2,7 

milhões de km² de área e 15,6 milhões de habitantes) e Quirguistão (199.900 

km² de área e 5,27 milhões de habitantes) colocaram – e mantêm – em prática 

uma linha de atuação no plano exterior denominada de multivetorial, cuja 

característica central é o contrabalanceamento entre as relações mantidas 
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com Moscou e com outras potências, notadamente Estados Unidos, União 

Europeia e China. O Turcomenistão (466.100 km² e 5 milhões de habitantes), 

por sua vez, declarou neutralidade, o que não o impediu de se aproximar dos 

países ocidentais para atender aos seus interesses comerciais. O 

Uzbequistão (447.400 km² de área e 28 milhões de habitantes), por sua vez, 

foi o único Estado que tentou estabelecer uma política externa de marcada 

contrariedade em relações às posições russas na região. Por fim, o 

Tajiquistão (143.100 km² de área e população de 6,83 milhões) em nenhum 

momento conseguiu escapar de sofrer grande influência russa. Não por 

vontade própria, mas porque foram as tropas russas que conseguiram colocar 

um término na guerra civil que assolou o país entre 1992 e 1995. O novo 

governo que assumiu após a contenda não teve muita escolha senão confiar 

sua estabilidade a Moscou. (ADAM, 2011, p. 61). 

Aproveitando a desestabilização no local, as potências ocidentais passam a se 

aproximar dos governos da Ásia central. Motivados por conflitos externos, como no 

caso do Cazaquistão e do Uzbequistão, muitos países passam a realizar acordos 

comerciais com o ocidente sobretudo através de órgãos como o FMI e o Banco 

mundial, já para o ocidente o maior interesse estava sobretudo na reserva energética 

desses países. No entanto, com a chegada de Vladimir Putin a política externa russa 

é alterada assim como o tratamento deferido por Moscou àquela sub-região.  

A partir dos anos 2000 a Rússia passa a desenvolver um estreitamento das 

relações com a Ásia Central com o objetivo de preservar seus interesses geopolíticos 

a salvo dos interesses das potências ocidentais. Dessa forma Moscou passa a agir de 

forma a controlar a distribuição do gás dessa sub-região além de mitigar a tentativa 

americana e europeia de competir pela produção local (KAZANTSEV, 2008). 

Para além da questão comercial, a Rússia também se preocupa com sua 

fronteira. O Cazaquistão era o segundo maior Estado da URSS e compartilha 

atualmente com a Rússia a segunda maior fronteira do mundo26 o que afeta 

fortemente a segurança interna russa. Para Rashid (2003, p. 35): 

No aspecto securitário, a manutenção dos países centro-asiáticos sob a 

sombra russa significa mais tranquilidade em parte da fronteira sul da Rússia, 

o que evita o deslocamento de tropas e a ocupação de espaços em meio à 

fase de reestruturação pela qual passam as Forças Armadas nacionais. 

Relacionada com a segurança do país está a questão do terrorismo 

internacional, problema que, sem dúvida, é mais agudo na Ásia Central do 

                                                
26 Fronteira terrestre de 6846 KM é a segunda maior fronteira do mundo e a maior fronteira contínua.  
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que no resto do espaço pós-soviético. Conforme referido, em todos os países 

da Ásia Central, à exceção do Cazaquistão, a maioria da população é 

islâmica, do tipo sunita. Inclusive, a religião islâmica foi um dos elementos 

supranacionais que colaboraram para a construção das identidades étnicas 

e culturais dos países centro-asiáticos. 

 A questão religiosa por sua vez aparece como uma questão delicada para a 

Rússia e nesse sentido o Governo de Putin soube aproveitar a situação a seu favor. 

A disseminação de governos fundamentalistas na sub-região permitiu a chegada de 

forças armadas americanas no local. A disseminação do fundamentalismo islâmico na 

Ásia central prejudicaria os interesses russos quanto à uma aproximação e poderia 

afetar bastante as atividades comerciais entre os países. Além disso, 

Cabe destacar que a presença das forças norte-americanas na Ásia Central 

possuía uma segunda função para a Rússia: ajudar no combate ao tráfico de 

drogas internacional. As drogas produzidas no Afeganistão, no Irã e no 

Paquistão são transportadas pelos países da Ásia Central, entram em solo 

russo, para serem exportadas à Europa. Além da violência inerente às rotas 

de distribuição de drogas, que acaba por se tornar um sério problema de 

segurança pública, o consumo de drogas ilícitas na Rússia tem crescido de 

modo exponencial, o que naturalmente acarreta o aumento de poder dos 

grupos ligados ao crime organizado. (ADAM, 2011, p.63). 

 Em um segundo momento, quando o discurso de Bush chega a níveis extremos 

durante sua Guerra ao terror, os países de maioria islâmica se sentem de certa forma 

incomodados com o posicionamento americano. A Rússia se apresentaria como um 

aliado mais neutro, assim moscou acaba se beneficiando da falha da política externa 

americana para retomar sua posição de influência na região. 

 Assim, Washington acabou minando uma possível posição no local. No 

Uzbequistão em 2005 o governo do presidente Islam Karimov reprimiu 

veementemente um grupo de manifestantes considerados fundamentalistas na cidade 

de Andijan, localizada a leste do país. O fato repercutiu em uma desaprovação 

americana uma vez que os EUA acusavam o governo Uzbeque de autoritarismo, no 

entanto a Rússia se posicionou em apoio ao presidente Karimov. O episódio acabou 

por representar uma guinada nas relações políticas uzbeques, que passaram a 

estreitar suas relações políticas com o Kremlin ao passo que se distanciavam dos 

países ocidentais (HIRO, 2009). 
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 A Ásia central figura como um dos principais elos para a economia russa atual, 

ainda que os países tenham vastas reservas energéticas o seu potencial ainda é 

precariamente explorado, como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 1 

 

Fonte: British Petroleum (BP), 2010 

Notas: ¹ Trilhões de metros cúbicos 

           ² Bilhões de metros cúbicos 

 
Justamente por esse motivo o local atrai o interesse de diversas outras 

potências, sobretudo os EUA. A competição era complicada para a Rússia durante a 

década de 90, fosse pela crise financeira por que passava a Rússia ou simplesmente 

pelo desinteresse de seus governantes, as empresas nacionais russas mal 

conseguiam competir com as rivais ocidentais (ADAM, 2011).   

A partir do início do mandato de Putin, a situação passaria por uma grande 

mudança. Assim, a partir dos anos 2000:  

[...] as empresas estatais do setor energético foram alçadas à condição de 

locomotivas do crescimento russo, devendo, idealmente, transformar-se em 

companhias energéticas comparáveis às grandes empresas internacionais 

do ramo. (PUTIN, 2006, p. 51). 

 Como apontado no capítulo 1, o maior empreendimento americano-europeu 

até o momento é o gasoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), inaugurado em 2005. Ainda 

em andamento, existe a proposta para outros dois gasodutos financiados pelos norte-

americanos, o Transcaspian Pipeline e o Nabucco Pipeline, “[...] o qual caso venha a 

ser construído, transportará gás natural do Turcomenistão, do Cazaquistão e do 

Uzbequistão até a Europa Ocidental [...]” (GOLDMAN, 2008, p. 141). Nesse sentido a 

Rússia se mostra um adversário à altura, se não mais proeminente.  A aproximação 

política entre a Rússia e o Uzbequistão, assim como com o Quirguistão especialmente 

após o ano de 2010, fato que será explicado no terceiro capítulo desta dissertação, 
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contribuíram para a construção do Caspian Pipeline Consortium (CPC), oleoduto fruto 

da união entre capital privado e os governos do Cazaquistão e da Rússia. O CPC foi 

inaugurado no ano de 2003 e é responsável por levar o petróleo do Cazaquistão até 

a costa do mar negro (ADAM, 2011). 

É difícil mensurar a perda que a Rússia sofreu na década posterior ao fim da 

URSS, no entanto, no caso da Ásia central o governo Putin vem tendo bons êxitos 

tanto economicamente quanto politicamente. Seja pela falta de tato americana pós 11 

de setembro, ou simplesmente pelo fato de a economia russa ter se fortalecido, a 

verdade é que é muito pequena a probabilidade dos EUA ou da Europa superarem a 

hegemonia russa nessa sub-região. 

 

3.4.2 A fronteira com o Ocidente 

 

Os países da CEI que faziam fronteira com o ocidente sempre foram os casos 

mais delicados para a Rússia. Ucrânia e Belarus são etnicamente semelhantes aos 

russos, sendo os três países os únicos propriamente eslavos. Para além da questão 

étnica, esses dois países eram os únicos restantes da fronteira entre a Rússia e o 

restante da Europa, uma vez que a Lituânia, a Letônia e a Estônia nunca fizeram parte 

da CEI. Para além da identidade eslava, esses países têm sobretudo uma importância 

estratégica para a Rússia, eles conectam a produção energética russa com o seu 

principal mercado consumidor, a Europa, uma vez que a maior parte do gás natural 

exportado pela Rússia para os países europeus ainda passa por gasodutos 

construídos em solo ucraniano (MALYGINA, 2010). 
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Figura 3: Países da fronteira ocidental (Fonte: Usaid Regional Mission to Ukraine, Moldova, Belarus, 2008). 

 
A Ucrânia almejava a independência, talvez mais do que qualquer outra república 

soviética, para eles o fim da URSS seria automaticamente sua porta de entrada para 

a Europa, no entanto como aponta Adam (2011) os ucranianos pensavam que bastava 

a dissolução soviética para que o país se visse livre do domínio russo, porém eles não 

previram naquele momento que sua posição geopolítica continuaria a ser de suma 

importância para o Kremlin. A Ucrânia era o terceiro maior Estado da URSS, após a 

dissolução ficava apenas atrás da própria Rússia e do Cazaquistão em extensão, 

porém mais importante que sua área era a sua fronteira com a Europa, como sustenta 

Brzezinski (1997), a Ucrânia era peça-chave do controle da Eurásia.  

Uma Kiev independente e fora da órbita significaria para Moscou a perda das 

riquezas naturais e das potencialidades econômicas ucranianas, além de 

impedir a reconstituição de uma união dos povos eslavos e prejudicar a 

posição russa no mar Negro. (BRZEZINSKI, 1997, p. 92). 

Dito isso é imprescindível apontar que a importância da Ucrânia para o Kremlin 

a tornou igualmente importante para o ideal americano de poder. O avanço norte-

americano naquela região é notável e fomentada pelas próprias desavenças entre 

moscou e Kiev. Ainda que a Ucrânia tenha sido o país que mais ansiava pela 

independência, duas décadas após o fato o país ainda cultivava boas relações 

comerciais com a Rússia além de certa dependência energética quanto à vizinha.  
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A quase totalidade do gás natural importado pela Ucrânia vem do 

Turcomenistão, via gasodutos russos. Assim, mesmo quando não é a 

principal fornecedora de energia para Kiev, Moscou desempenha o papel de 

distribuidora. Quanto ao petróleo, no mesmo ano, ela importou, em média, 

248,07 mil barris de petróleo/dia. (U.S. ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION, 2010). 

Em 2004 fica claro para a Rússia o quanto interessava ao governo americano 

ter cero controle sobre Kiev. A presença de um presidente pró EUA poderia ser 

decisivo no rumo da geopolítica local e nesse contexto ocorre a chamada revolução 

laranja na ucrânia, acontecimento que será explicado em detalhes no terceiro capítulo 

desta monografia. A partir de 2004 o presidente Viktor Yushchenko chega ao poder 

no país e como esperado se posiciona a favor da aproximação da OTAN na região. 

Como cita Adam (2011) Putin se posicionou de forma conciliatória após a eleição de 

Yushchenko, porém é importante citar que tanto nos anos de 2006 como 2009 houve 

crises conciliatórias entre os dois países, fato que afetou diretamente o fornecimento 

de energia para a Europa. Os ânimos, no entanto, chegariam ao limite com o 

requerimento ucraniano para oficialmente integrar a OTAN, fato que gerou um 

posicionamento irascível por parte de Putin, que condenou o cerco ocidental na região. 

Em 2008, ambas entradas da ucrânia e da Geórgia na OTAN foram negadas, o que 

sinalizou uma vitória para moscou. Além disso, a partir de 2010 o país elegeu como 

presidente Viktor Yanukovich que era notoriamente pró - Rússia.   

Nos anos subsequentes aos conflitos de interesses entre os dois países, a 

Rússia tem buscado diminuir sua dependência em relação ao território ucraniano e ao 

seu papel de país-corredor entre a produção russa e o mercado europeu. Assim 

moscou passa a atuar de duas formas: 

A primeira é a compra, por parte das empresas estatais russas, de ações das 

empresas ucranianas de transporte e produção de energia. A segunda, mais 

promissora, ainda que bem mais custosa, é a construção de gasodutos e 

oleodutos que levem os recursos energéticos russos para a Europa sem 

passar pelo solo ucraniano. Os maiores exemplos desta política são três 

gasodutos: i) Yamal-Europe, que sairia da região russa de Yamal e passaria 

por Belarus e Polônia para então chegar na Alemanha; ii) Blue Stream (1.273 

km de comprimento), que ligaria a cidade russa de Izobilnoye até Ancara, via 

mar Negro; e iii) Nord Stream (1.200 km), uma parceria entre a Gazprom, as 

empresas alemãs E. On e Basf e a holandesa Gasuine. Este gasoduto evita 

países-corredores, pois sai da cidade russa de Vyborg, atravessa o mar 

Báltico e chega à cidade alemã de Greifswald. (ADAM, 2011, P. 54). 
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Para Putin é cada vez mais importante limitar a tendência americana e europeia 

de cercar a Rússia e obter controle sobre suas áreas de influência, porém nesse caso 

parece de certa forma imprescindível se fortalecer internamente e buscar soluções 

que envolvam cada vez menos países que tenham atitudes hostis ao kremlin.   

Importante também citar que a Ucrânia possui um grande número de residentes 

russos, fato explicado substancialmente pela região da Crimeia ter permanecido como 

parte da Ucrânia após a dissolução da URSS. Dessa forma um distanciamento entre 

Kiev e Moscou se torna uma questão ainda mais preocupante para os russos.27 

 Na fronteira ocidental russa, está localizada também a Bielorrússia, o país 

também conhecido como República de Belarus é talvez de todos os outros países da 

CEI, o mais próximo em relação à Moscou. O país tem como capital a cidade de Minsk, 

conta com uma área total de 207.600 km², além de fazer fronteira com a Rússia, a 

Ucrânia, a Polônia, a Lituânia e a Letônia. Os bielorrussos sempre foram muito 

próximos da Rússia e desde sua independência as relações políticas e econômicas 

entre ambos os países permaneceram favoráveis a Rússia. Como cita Adam (2011, 

p. 58) o país, “[...] nunca se afastou muito da órbita russa, sendo que muitas vezes 

desejou algum tipo de unificação com a sua vizinha.” A verdade é que os bielorrussos 

têm uma identidade nacional muito precária, quase sempre vinculada à da vizinha 

Rússia.  

Apesar de a diáspora russa ser relativamente pequena em Belarus, por volta 

de 11,4% da população, e de os bielo-russos conseguirem estabelecer uma 

diferenciação entre si e os russos, aqueles consideram estes como irmãos, 

pertencentes a uma comunidade eslava anterior e mais abrangente. 

(ABDELAL, 2001, p. 38). 

Além da questão étnica, o regime político da República de Belarus também 

dificulta qualquer aproximação com as potências ocidentais, Aleksandr Lukaschenko 

é o presidente bielorrusso desde o ano de 1994 e segue sendo reeleito desde então, 

fato que é considerado controverso por diversos países sobretudo pela União 

Europeia que não considera o regime democrático, o que favorece bastante a Rússia 

pois estrategicamente Belarus é talvez ainda mais importante para o Kremlin que a 

própria Ucrânia. 

                                                
27 A questão acerca da Criméia e seus desdobramentos serão explicados no capítulo 3 desta 

dissertação. 
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A importância de Belarus para a Rússia deve-se a três fatores, basicamente. 

O primeiro é comercial: assim como a Ucrânia, Belarus é uma rota de 

distribuição dos recursos energéticos russos para a Europa. No concernente 

aos demais produtos russos que seguem o mesmo caminho, ao longo da 

história o território bielo-russo se tornou a principal via terrestre a ligar 

comercialmente a Rússia aos países europeus. O segundo fator que pode 

ser citado é o acesso de Moscou ao enclave russo de Kaliningrado, que é 

feito a partir de Belarus e da Polônia. O terceiro elemento detém natureza 

geopolítica. O território bielo-russo atual abarca o eixo de passagem leste – 

oeste pelo qual historicamente as potências ocidentais invadiram a Rússia ao 

longo dos séculos. (ADAM, 2011, p. 59). 

Economicamente a Bielorrússia é bastante dependente da Rússia. Não 

obstante sua quase total dependência energética interna, o país ainda depende do 

lucro que recebe a partir da revenda do gás russo. Assim, a Bielorrússia paga pelo 

gás russo um valor bastante abaixo do real valor de mercado, o que funciona como 

um subsídio à sua economia. “Sem este subsídio, a economia bielo-russa enfrentaria 

graves dificuldades, entre outros motivos, porque uma das fontes de renda do país é 

a revenda do gás barato que recebe a preços mais altos para os países europeus.” 

(ADAM, 2011, p. 58).  

Alguns eventos trouxeram relativa desconfiança entre os dois países, 

sobretudo sobre acordos ligados aos preços de importação e exportação do gás russo. 

No entanto o padrão entre Minsk e Moscou não se altera muito e de certa forma os 

países seguem um caminho bastante próximo. 

A Moldávia é o terceiro e último país localizado na fronteira ocidental russa, 

com uma área de 22.700 km² e uma população que não ultrapassa os 4 milhões de 

habitantes. A República da Moldávia é bastante diferente dos outros dois países 

citados anteriormente. Os moldávios são essencialmente de origem romena, o que os 

distancia etnicamente de seus vizinhos eslavos na fronteira ocidental. Além da 

questão étnica o país pouco tem a oferecer à Moscou, em primeiro lugar a Moldávia 

sequer faz fronteira com a Rússia, o que somado à inexistência de recursos 

energéticos e à impossibilidade de torná-la um país-corredor faz com que esse país 

seja o menos integrado no bloco da CEI. Ainda assim Moscou possui interesse em 

manter a Moldávia sob sua influência por dois fatores: a diáspora russa que controla 

a província de Transnístria e para impedir seu acesso na União Europeia. 
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Neste caso é importante citar que a região da Transnístria era parte da então 

República Soviética da Moldávia, porém com o fim da URSS essa região, localizada 

à leste na fronteira entre a Ucrânia e a Moldávia, passou a buscar sua autonomia. 

 A Transnístria sempre esteve sob o domínio russo, ao contrário da porção 

ocidental da Moldávia. Assim, mesmo que a população etnicamente russa na 

região seja minoritária (por volta de 25% do total contra 28% de ucranianos e 

40% de moldávios), ela retém consigo o poder político. (DONALDSON; 

NOGEE, 2005, p. 214). 

Assim, ainda em 1991 o exército moldávio invadiu a província, mas acabou 

sendo repelido pelas forças russas que ainda permaneciam no local após a dissolução 

soviética. Por sua vez os países europeus pouco tinham interesse naquela região e 

consequentemente em seus conflitos assim, não restou alternativa à república da 

Moldávia senão entrar em acordo com Moscou. Transnístria recebeu então uma 

grande parcela de autonomia, e sua segurança ficou a cargo de tropas trilaterais 

(russas, moldávias e da própria região). Com o passar dos anos a Rússia fez diversas 

promessas de retirar suas tropas da província, promessas que nunca foram 

cumpridas. Após quase 3 décadas do ocorrido, a presença russa na região ainda 

desagrada à Moldávia.  

Durante os anos 2000 a Moldávia se aproximou dos EUA em algumas 

situações, a exemplo do envio de um contingente para lutar ao lado dos EUA na 

Guerra do Iraque. Ainda assim,  

Apesar dos contatos com Washington serem preocupantes, na visão russa o 

maior risco advindo da Moldávia é sua aproximação com a União Europeia. 

Desde o começo do século, a parcela da população Moldávia que deseja o 

ingresso no bloco europeu vem aumentando significativamente, tendo 

passado de 47% em 2001 para 64% em 2005. (ROPER, 2008, p. 94). 

No entanto a própria União Europeia se mostra desde 2007, com a entrada da 

Bulgária e da Romênia, pouco disposta a anexar novos países do leste europeu, em 

especial a Moldávia não parece figurar nos planos da UE, ao passo que a dependência 

energética com relação a Rússia também não permite que a Moldávia saia da sombra 

de moscou. Assim, a união desses fatos acaba forçando o país a manter um certo 

equilíbrio em sua política externa (ADAM, 2011). 

 

3.4.3 O Cáucaso do Sul 
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 A região do Cáucaso do Sul engloba a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia e 

talvez seja a sub-região que apresenta a maior dificuldade para o controle Russo, visto 

que entre os três países apenas a Armênia é considerada aliada da Rússia, como 

aponta Adam (2011). Os três países são pequenos em área, apenas o Azerbaijão tem 

saída para o mar Cáspio e a Armênia, atualmente único aliado russo na região, é o 

único que não faz fronteira direta com a Rússia.  

 

 

Figura 4: Países do Cáucaso do Sul (Fonte: Payvand.com, 2009) 

 

O interesse russo nessa região se assemelha bastante ao deferido a Ásia 

Central. O Azerbaijão é um produtor de petróleo e gás, e ainda serve, da mesma forma 

que a Geórgia como rota de distribuição da produção advinda da Ásia central (ADAM, 

2011).  

O conflito Nagorno-Karabakh influenciou de certa forma o posicionamento do 

Azerbaijão em relação aos russos nos anos subsequentes ao fim da URSS. 

Desde antes da fundação da URSS, os armênios cristãos residentes no 

Nagorno-Karabakh desenvolveram intensa animosidade com os azeris 

muçulmanos.  A tática soviética de dividir para governar colocou a localidade 

sob o controle da República Socialista do Azerbaijão. Mesmo durante o 

período soviético, os conflitos entre os dois povos rivais por vezes eclodiam, 
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razão pela qual não foi surpresa alguma quando, em 1991, na esteira de 

Armênia e Azerbaijão, a província de Nagorno-Karabakh também declarou 

sua independência. O governo azeri não aceitou o fato, dando início a uma 

guerra não declarada entre os dois novos países, pois o governo armênio 

apoiou seus conterrâneos. (DONALDSON; NOGEE, 2005, p. 205). 

Ao final da guerra a Armênia saiu vitoriosa e quando em 1994 foi assinado o 

cessar fogo, o país manteve Nagorno-Karabakh sobre o seu domínio, fato que 

desagradou ao Azerbaijão e a própria região que buscava sua autonomia. Para tornar 

a situação ainda mais complexa “[...] Nagorno-Karabakh não está localizada na 

fronteira entre os dois países, motivo pelo qual foi necessário estabelecer um corredor 

neutro que a ligue à Armênia.” (ADAM, 2011, p. 69) 

  Esse conflito é de certa forma diferente dos demais pois a Rússia não teve um 

papel ativo no confronto, diferente da maioria dos casos quando era uma das partes 

do conflito ou simplesmente nutria certo interesse em manter uma província, como no 

caso da Transnístria.  

Nos anos que se seguiram ao fim da guerra a Rússia se manteve como 

mediadora entre os dois Estados, porém o Azerbaijão não confiava completamente 

nos russos, pois historicamente a Armênia e a Rússia sempre tiveram uma maior 

proximidade, o que culminou em um afastamento de Baku em relação à Moscou 

(ADAM, 2011). A chega de Putin, sobretudo a partir do ano de 2005 mudaria o 

tratamento deferido pela Rússia a esses dois países. Putin buscava novamente 

através de seu pragmatismo reverter a situação em favor de Moscou. Assim o novo 

presidente buscou agir de forma mais neutra e prática com relação à região de 

Nagorno-Karabakh, evitando qualquer favorecimento da Armênia ou Azerbaijão. Putin 

buscava sobretudo conter o avanço americano sobre os países da CEI.  

O diálogo estabelecido entre a UE e os países do Cáucaso (Geórgia, Armênia 

e Azerbaijão) é visto de forma muito negativa pela Rússia, que enxerga estas 

discussões como mais uma tentativa dos Estados Unidos e dos seus aliados 

europeus de apertar o cerco em volta do território russo. (IHEDN, 2009, p. 

11). 

É importante mencionar que a atitude de Bush em relação à invasão do Iraque 

e o subsequente confronto com o mundo islâmico também tensionou as relações entre 

Washington e Baku, que pelo mesmo motivo que o Uzbequistão passou a se 

reaproximar da Rússia, fato que favoreceu bastante à moscou.  
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A Geórgia, segundo maior país da sub-região, conta com uma área de 69.700 

km² e uma população que não ultrapassa os 4 milhões de habitantes.28 Atualmente a 

Geórgia é o país mais distante da órbita de Moscou, sendo sua revolução colorida29 

em 2003 a mais bem-sucedida até o momento. O fato é que a Geórgia nunca quis 

fazer parte da CEI, assim em um primeiro momento o país, da mesma forma que a 

Letônia, Lituânia e Estônia, também não assinou sua entrada na Comunidade dos 

Estados Independentes. No entanto no ano de 1993 o país aceitaria integrar a 

comunidade após a interferência russa na questão separatista30 das regiões de 

Abecásia e Ossétia do Sul (ADAM, 2011).  

Nos anos subsequentes, a Rússia atuaria enviando tropas de paz para a região, 

fato que também colaboraria para manter os dois territórios geopoliticamente a seu 

favor, o que desagradava bastante a Geórgia. Assim, o desacerto entre os dois países 

aumentou o interesse ocidental em se aproximar da Geórgia 

Os europeus enxergam na Geórgia um parceiro fundamental para sua 

estratégia de diversificação do abastecimento energético. Os Estados Unidos 

consideram que esse país é peça essencial no Cáucaso para lutar contra a 

hegemonia russa no transporte do gás para a Europa. (MAZAT; SERRANO, 

2012, p. 31-32). 

A aproximação entre Washington e Tbilisi resultaria em uma reviravolta nas 

relações russas no Cáucaso do sul. “Mesmo que o país não faça parte daqueles 

Estados nomeados por Brzezinski como fundamentais para o cercamento russo [...]” 

(ADAM, 2011, p. 70), o governo americano via uma oportunidade de se aproximar de 

uma ex-república soviética. O estreitamento das relações entre os EUA e a Geórgia 

culminaria em dois grandes acontecimentos ainda na primeira década do Século XXI. 

A revolução rosa em 2003 assim como a invasão da Geórgia na Ossétia do sul em 

2008, foram eventos interligados que deflagram o interesse americano na região e 

serão explicados mais à frente. Assim, após a derrota para a Rússia em 2008, a 

Geórgia dá início ao processo de saída da CEI que é finalmente oficializada em 2009.  

 

                                                
28 População de 4,61 milhões de habitantes (ADAM, 2011). 
29 A Revolução Rosa e seus desdobramentos serão apresentados no terceiro capítulo desta 
dissertação. 
30 Quando da independência da Geórgia, as Repúblicas da Ossétia do Sul e da Abecásia também se 
autodeclararam independentes. Contudo, não conseguiram a aprovação de Tbilisi, nem o 
reconhecimento por parte de nenhum outro Estado. A situação escalou para conflito armado, o qual 
terminou ainda em 1992, com a indispensável ajuda russa no estabelecimento do cessar-fogo. O 
acordo final, assinado em julho de 1992, pôs fim às agressões naquele momento, mas não acabou com 
as causas do conflito (SCHUTTE, 2008, p. 2).    
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3.5 KALININGRADO 

 

 O oblast31 de Kaliningrado é um enclave russo localizado entre a Polônia e a 

Lituânia, com saída para o mar Báltico.  

 

 

Figura 5: Localização do enclave russo de kaliningrado (Fonte: Mazat; Serrano, 2012) 
 

A fundação da região que hoje é conhecida como Kaliningrado data da segunda 

metade do século XIII. Historicamente esse território fazia parte da Prússia oriental e 

após o fim da segunda guerra mundial foi anexado pelo exército soviético e 

regularizado pela conferência de Potsdam. Após a ocupação da região, a população 

alemã foi deportada e a região recebeu populações em sua maioria originadas do 

Cazaquistão, Bielorrússia e Ucrânia (MALGINOVA, 2015). 

 Importante destacar que o enclave russo é muitas vezes citado como “exclave”, 

o que se dá pelo fato de a região ser parte da Rússia, porém não fazer fronteira com 

o restante do País. Durante a URSS o acesso era feito facilmente através da Lituânia, 

uma das Repúblicas soviéticas. A partir de 1991 a Lituânia decidiu seguir um caminho 

bem diferente da Rússia, como já mencionado anteriormente o país foi a primeira 

república da União Soviética a entrar para a União Europeia. Além de fazer parte da 

UE a Lituânia configura também como parte do Espaço Schengen, o que sinaliza uma 

                                                
31 Oblast é uma unidade administrativa territorial russa que pode ser traduzida em português por região 
(MAZAT; SERRANO, 2012, p. 34). 
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inserção profunda no bloco europeu32. Como apontam Mazat e Serrano (2012), a 

entrada dos países bálticos na UE, sobretudo no caso da Lituânia, prejudica a 

circulação de cidadãos russos entre a Rússia e seu enclave uma vez que a 

participação no espaço Schengen impõem regras bastante restritivas para não-

europeus. Ainda que a economia de Kaliningrado não seja profundamente 

desenvolvida a região conta principalmente com indústrias de bens de consumo e com 

a extração de minerais, sobretudo do âmbar. A saída para o mar báltico também 

favorece a região. A situação no local segue de certa forma estável para a Rússia, 

porém o avanço da União Europeia e a consequente dificuldade de trânsito desagrada 

aos russos. (DAFFLON, 2004). 

 

3.6 A QUESTÃO ECONÔMICA 

 

 Ao final dos anos 1990 Yeltsin tinha índices de popularidade baixíssimos, 

sobretudo devido às suas péssimas escolhas para a economia russa no período 

posterior à abertura econômica. De certa forma não é exagero pontuar que tanto o 

governo de transição de Gorbatchev quanto os dois mandatos de Yeltsin conseguiram 

piorar qualquer situação de crise que a União Soviética havia passado.  

Em um resumo rápido de como se chegou a essa situação, nota-se que a 

Rússia, após a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), passou por uma década caótica de transformação sistêmica para o 

capitalismo nos anos 1990 sob a presidência de Boris Yeltsin. [...] a queda do 

produto interno bruto (PIB) do país nesse período foi maior que a do PIB dos 

Estados Unidos durante a Grande Depressão da década de 1930. 

(SEGRILLO, 2011, p. 137). 

 A chegada de Putin melhoraria consideravelmente a economia russa. As 

escolhas assertivas do presidente aliadas a melhora da economia externa, sobretudo 

no que tange o aumento do preço do petróleo, foram responsáveis por uma verdadeira 

alavanca para a economia na época.  

Fortalecido pela melhoria econômica e pela grande base de sustentação 

eleitoral, Putin pôde partir para políticas que em muito diferem das de Yeltsin. 

Enquanto Yeltsin, enfraquecido pela má situação econômica nos anos 1990, 

não conseguia implementar políticas mais assertivas frente ao Ocidente, 

Putin, nos anos 2000, tenta recolocar a Rússia em uma situação que reflita 

                                                
32 Visto que países como a Bulgária e a Romênia, que apenas faziam parte do bloco socialista até 
atualmente não configuram como parte do espaço Schengen.  
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melhor sua condição de potência nuclear e ex-superpotência. Isso se refletiu 

em momentos de tensão com o Ocidente, principalmente no segundo 

mandato de George W. Bush. Este comportamento mais assertivo levou a 

que muitos observadores vissem Putin como um nacionalista antiocidental. 

(SHLAPENTOKH, 2005; NIKOLSKY, 2007, p. 42). 

 Assim, quando em 2008 foi lançada a campanha de Dmitri Medvedev para o 

cargo de presidente da Rússia, havia certo nervosismo quanto a qualquer mudança 

de cenário. Como cita Segrillo (2011) Medvedev era visto como um político com 

posicionamentos mais ocidentalistas que seu antecessor. É notório que Putin é um 

grande defensor do Estado forte, pragmático e assertivo, Putin inaugurou uma nova 

era para os russos. Já Medvedev se mostrava um pouco mais flexível.  

A outra grande questão é se esse papel mais liberal, democrático e aberto de 

Medvedev é genuíno ou mera cortina de fumaça para esconder uma 

continuação da “democracia dirigida” que a Rússia tem tido até agora. Avalia-

se que há um genuíno esforço de Medvedev para atuar nesta direção, mas o 

faz com cautela e dificuldades devido às limitações da política e da conjuntura 

russa. (SEGRILLO, 2011, p. 148). 

Assim, nos anos que se seguiram a sua eleição, Medvedev manteve o projeto 

de governo de seu antecessor e quando Putin retornou ao cargo de presidente, 

Medvedev ocupou então o cargo de primeiro ministro, configurando a chamada 

diarquia Putin-Medvedev. 

A relação da Rússia com a Europa sempre foi bastante complexa e deteriorava 

à medida que a União europeia passava a se expandir para o leste europeu. A entrada 

de vários países do advindos do bloco soviético na UE sinalizou, para muitos 

observadores russos, que as relações entre moscou e a União Europeia, concebida 

como entidade institucional própria, iriam tornar-se mais tensas (LACOSTE, 2002). 

 A relação econômica entre o bloco europeu e a Rússia é de interdependência, 

com a Europa dependendo do gás que vem dos russos, assim como de outros países 

da CEI, enquanto os russos também dependem desse grande mercado consumidor. 

A proximidade territorial e as divergências entre as políticas externas acabam por criar 

uma situação de antagonismo entre esses países.  

A desconfiança europeia aumenta de certa forma devido à falta de abertura de 

certos setores da economia russa às empresas europeias (BORDACHEV, 2010), fato 

que com certeza amplia as tensões econômicas. Importante citar nesse contexto que 

a Alemanha figura como a maior parceira comercial da Rússia. Moscou iniciou então 
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seu processo de adesão na OMC durante o governo de Yeltsin, no ano de 1993, 

porém o país só iria oficialmente aderir durante o governo de Medvedev em 2011, 

quase duas décadas depois. 

O uso de argumentos por parte dos países ocidentais como as deficiências 

nas políticas fitossanitárias foi, também, visto pelos dirigentes russos como 

tentativa de barrar a qualquer custo a entrada do país na OMC. Vale a pena 

lembrar, também, que a parte mais importante da pauta exportadora da 

Rússia é composta de gás, com suas especificidades, e de petróleo, que se 

negocia no mercado internacional; a adesão à OMC não constituía, para a 

Rússia, prioridade absoluta. (MAZAT; SERRANO, 2012, p. 32). 

A contradição entre as relações econômicas e a política externa desses países 

aumenta ainda mais a partir do ingresso de países como a Lituânia, Estônia e Letônia 

na UE, países esses que não apenas foram parte do bloco soviético, mas que 

configuraram parte da URSS.  

Ainda nos anos 1990 havia sido definida uma série de acordos e a criação de 

diversos programas entre Bruxelas e Moscou. 

O Acordo de Parceria e de Cooperação (APC – em inglês, Partnership and 

Cooperation Agreement), adotado pelo Conselho Europeu de Corfu em 1994 

e somente aplicado a partir de 1997, prevê o desenvolvimento do diálogo 

político entre a UE e a Rússia, assim como a criação de uma zona de livre-

comércio no longo prazo. A União Europeia desenvolveu também a 

Estratégia Comum para a Rússia (ECR – em inglês, Common Strategy on 

Russia), acordo assinado pelos países-membros em 1999. Seu objetivo é 

“consolidar a democracia, o estado de direito e a integração da Rússia no 

espaço social e econômico comum da Europa.” (BAYOU, 2002, p. 6).  

No entanto, como aponta Eckert (2004), ambos os projetos foram considerados 

bastante vagos e ineficazes quanto a qualquer aproximação. Assim, no que tange as 

relações entre Bruxelas e Moscou, o ponto mais delicado segue sendo a geopolítica 

e nesse sentido a ampliação do bloco para o entorno da Rússia apresenta uma séria 

afronta para o governo de Putin.   

Outra política muito importante durante o governo Putin-Medvedev foi o 

estreitamento das relações econômicas com a China. Assim como a Rússia, a China 

era uma potência que crescera à margem do Ocidente. A verdade é que a proximidade 

geográfica e histórica não havia interferido muito a favor da Rússia no que tange as 

relações entre os dois países nas últimas décadas. As relações entre os dois países 

se deterioram após a morte de Stalin, devido principalmente aos diferentes 
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posicionamentos adotados por Kruschev e por Mao. Os chineses buscavam sobretudo 

uma posição de paridade com a Rússia, fato que nunca foi aceito por moscou. (ADAM, 

2012) 

O fim do mundo bipolar inauguraria o que muitos enxergaram como um novo 

sistema unipolar, ainda que por um curto espaço de tempo os EUA eram superiores 

belicamente e economicamente no cenário mundial, visto que a Rússia na década de 

1990 foi incapaz de se aproximar do que havia sido a URSS. Para a Federação Russa 

essa tendência à uni polaridade era sobretudo uma ameaça a sua integridade (ADAM, 

2012). 

A partir do ano 2000, no entanto, as alterações ocorridas na ordem internacional 

passam a sinalizar a China como um potencial parceiro para os objetivos do Kremlin. 

No início de seu primeiro mandato, Putin declarou que a Rússia era um país 

europeu por excelência, o que levou a crer que a política externa de seu 

governo repetiria a de Yeltsin, a qual privilegiara sobremaneira os países 

ocidentais, especialmente entre 1991 e 1996. Entretanto, na prática, como o 

Conceito de Política Externa de 2000 indicara, o governo Putin buscou uma 

revalorização do vetor oriental das relações exteriores do país, o que já fora 

tentado, dentro das possibilidades da época, por Yevgeni Primakov, quando 

chanceler russo entre 1996 e 1998. Atualmente, reafirmar a condição 

eurasiana russa também significa apresentar o país como um elo natural 

entre as economias da União Europeia, hoje em dificuldades, e as potências 

emergentes da Ásia, sobretudo China e Índia. (ADAM, 2012, p. 56). 

Naquele momento parecia clara a posição da Rússia em se aproximar da China 

e estabelecer uma maior união entre os dois Estados, entre a eurásia e a Ásia, 

inaugurando talvez o famoso heartland de Mackinder. Moscou deixava claro que 

buscava sobretudo uma liderança coletiva que se traduzia basicamente no 

enfraquecimento da unilateralidade americana. É nesse contexto de fortalecimento de 

potências periféricas que surge em 2009 o bloco denominado de BRIC e que 

posteriormente passaria a ser conhecido como BRICS a partir da inclusão da África 

do Sul. Assim a Rússia se engajava naquele momento não apenas no G8, mas 

também estenderia seu diálogo para a troika (Rússia, china e Índia) assim como para 

com o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) (Rússia, 2008). Como aponta Adam (2012) 

a relação entre a Rússia e a China se desenvolvia em um ideal recíproco de não 

intervenção de seus assuntos internos, o que gerou no decorrer dos anos um apoio 
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mútuo frente as críticas ocidentais. Tal apoio resolveria algumas tensões externas 

entre Moscou e Pequim, à exemplo da situação na fronteira oriental russa. 

A demarcação definitiva das fronteiras russo-chinesas, que somente veio a 

ser concretizada em 2006, e sua desmilitarização também eram assuntos que 

vinham ao encontro das necessidades russas. A retirada das tropas 

localizadas no extremo oriente representava um alívio ao Kremlin em meio às 

tentativas de reformas do combalido Exército russo, projeto iniciado no 

governo Putin e que atravessou o governo Medvedev sem uma conclusão, 

apesar dos enormes esforços dependidos neste sentido. (ADAM, 2012, p. 

66). 

À medida que as relações políticas se estreitaram, Moscou e Pequim passaram 

a compartilhar interesses econômicos comuns, muitas vezes ligados à uma defesa de 

seus interesses internos frente aos EUA e à EU.  

O fator econômico das relações sino-russas abarca dois dos assuntos mais 

sensíveis para os dois países: o fornecimento e recebimento de energia; e a 

modernização de suas forças armadas e indústrias bélicas. O embargo de 

vendas de armas para a China imposto em 1989 por Estados Unidos e União 

Europeia representou uma chance de aprofundamento das relações entre 

Moscou e Pequim. Para Moscou, a comercialização de armamentos com a 

China significava reativar sua combalida indústria bélica, o que, aliás, era 

importante para a economia russa como um todo. Do ponto de vista chinês, 

modernizar e equipar suas forças armadas condizia com o papel que 

procurava desempenhar no sistema internacional. Além disto, a China estava 

particularmente preocupada com as disputas territoriais no Mar da China e 

com as aquisições de aviões de combate por parte de Taiwan, vendidos por 

França e Estados Unidos em 1992. (JAKOBSON et al., 2011, p. 16).  

Assim, a Rússia se aproximava cada vez mais da china através do fornecimento 

de armas, inaugurando um novo momento para os dois países. Assim, já na segunda 

metade dos anos 2000 a Rússia já planejava ampliar a exportação de hidrocarbonetos 

para a Ásia, fato que interessava sobretudo a China e ao Japão. Por fim a escolha da 

China como país rota para o East Siberia-Pacific Ocean, conhecido com Espo, o 

demonstrava uma aproximação cada vez maior com Pequim. Em 2009 começava a 

construção do Oleoduto que ficaria pronto dois anos depois, em 2011 e seria 

responsável por transportar anualmente 15 milhões de toneladas de petróleo até o 

ano de 2030 (CHINA, 2011). 

 A china se tornou no decorrer dos anos 2000 a segunda maior parceira 

comercial da Rússia. Assim,  
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Em que pese o crescimento recente, há uma desproporcionalidade entre a 

importância que a China possui para a economia russa e o que esta significa 

para a economia daquela. O desequilíbrio aumenta de proporção quando se 

leva em consideração o aspecto qualitativo das trocas bilaterais. Enquanto 

grande parte das exportações russas em direção à China, principalmente 

depois da queda da comercialização de armamentos, é composta de 

commodities, Pequim é uma exportadora de produtos manufaturados com 

alto valor tecnológico agregado para o mercado russo. A ponderação de que 

os recursos energéticos são bens estratégicos no centro de várias disputas 

comerciais, diplomáticas e até mesmo bélicas ocorridas nos últimos anos ou 

ainda em curso é imperiosa. (ADAM, 2012, p. 70). 

 A china também passaria a ocupar a posição de parceira russa no que tange a 

situação da Ásia central, área pertencente a ex URSS que detém o maior interesse 

por parte das potências ocidentais. Assim, a presença da China na OCX33 fortalece 

os interesses russos na região.  A Carta da OCX prevê a igualdade entre todos os 

países membros (Rússia, China, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e 

Uzbequistão), além da resolução pacífica de possíveis disputas envolvendo seus 

membros e a proteção mútua a atos ilegítimos de outros países, fato esse que 

colabora para uma maior aprovação dos Estados menores. Assim, ao unir China e 

Rússia além de quatro dos cinco países centro, a OCX é a principal organização 

internacional da região da Ásia Central (ADAM, 2012). 

 Ainda assim é importante pontuar que as divergências históricas entre Moscou 

e Pequim impedem um comprometimento total entre os dois países. Ainda que a 

China seja uma das principais parceiras russas, em termos não apenas econômicos 

como também estratégicos, ainda existem certas inseguranças mútuas. Porém como 

cita Adam (2012), ao analisar a conjuntura como um todo é perceptível que Moscou 

prefere a cooperação a qualquer tentativa de conter o avanço chinês. 

 

4 OS CONFRONTOS 

 

Durante a década de 2000 ocorreram, em diversos países da CEI, as chamadas 

revoluções coloridas. Essas revoluções políticas tinham em geral características 

bastante parecidas, haja vista que se pautavam na reivindicação de uma abertura 

democrática e eram apoiadas pelo interesse americano e europeu nos respectivos 

                                                
33 Organização para Cooperação de Xangai.  
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países. A verdade é que a Rússia era e ainda é o principal país da CEI e, ainda que o 

poder russo atualmente esteja pautado em um controle econômico, é inegável que os 

interesses econômicos passam a fomentar um interesse no estabelecimento de um 

regime político que favoreça os interesses russos na região, já que para Putin a Rússia 

deve ser antes de tudo uma potência regional na Eurásia. Dessa forma, é do interesse 

russo manter as lideranças políticas desses Estados em comum acordo com Moscou, 

o que evitaria a aproximação dos EUA e da Europa em suas áreas de influência. Por 

outro lado, o interesse americano em minar o poder regional da Rússia através da 

derrubada de líderes locais alinhados com Moscou se torna evidente à medida que os 

EUA passam através de apoio financeiro e midiático à impulsionar movimentos 

populares pró-ocidente que buscavam sobretudo uma maior abertura democrática nas 

ex repúblicas soviéticas. Esse fato impulsionaria então três importantes revoltas 

políticas que culminariam em mais dois desdobramentos geopolíticos na Ossétia do 

Sul e na Crimeia. 

 

4.1 A Revolução Rosa 

  

A revolução rosa foi um movimento político passivo que ocorreu na Geórgia no 

ano de 2003, motivado sobretudo por suposta ocorrência de fraude eleitoral na eleição 

de Eduard Amvrósievich Shevardnadze para o cargo de presidente do parlamento 

nacional. A falta de desenvolvimento da Geórgia, a estagnação econômica e a má 

gestão impulsionaram uma corrente pró-ocidente no país, fato que atraiu o interesse 

sobretudo dos EUA e da Europa para uma possível desestabilização da relação entre 

Tiblisi e Moscou. O governo de Shevardnadze perdeu apoio popular e político à 

medida que a crise econômica se instaurava no país, assim, em novembro de 2003 o 

presidente é forçado a renunciar em favor de seu opositor, “[...]o advogado formado 

em Harvard – e atuante no sistema judiciário norte-americano – e líder oposicionista 

Mikhail Saakashvili” (ADAM, 2011, p. 70). 

 A chegada de Saakashvili foi responsável por uma ruptura nas relações 

políticas entre a Geórgia e a Rússia, fato facilmente explicável pela sua campanha pró 

ocidente. 

Desde que assumiu o governo, Saakashvili fez questão de constantemente 

ratificar sua oposição à Rússia, fosse mediante palavras, tais como 

declarações contra o suposto imperialismo russo, fosse por intermédio de 
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atos, por exemplo, realizando exercícios militares com a Otan e manifestando 

desejo de ingressar na organização, ou ainda acusando diplomatas russos 

de espionagem e organizando uma expulsão teatral dos acusados do solo 

georgiano. (ADAM, 2011, p. 70). 

Ainda que naquele momento a Geórgia ainda configurasse como parte da CEI, 

era inegável que o país já não pretendia permanecer na órbita de Moscou. Durante 

seu governo, Saakashvili buscava reforçar o nacionalismo georgiano, o que aliado à 

sua insatisfação com o que denominava de imperialismo russo, acabou por 

impulsionar um aumento do atrito entre os dois países no que se refere à situação nas 

regiões de Abecásia e da Ossétia do Sul. À medida que Tbilisi se alinhava com 

Washington e com a Otan, sua insatisfação quanto a perda dos dois territórios crescia 

substancialmente, assim como sua intenção de retomar o domínio das duas regiões, 

fato que culminaria na chamada segunda guerra da Ossétia do Sul. 

 

4.1.1 A Segunda Guerra da Ossétia do Sul 

 

 As províncias de Abecásia e da Ossétia do Sul faziam parte da então república 

socialista da Geórgia durante a existência da URSS e, assim como outras regiões, 

elas passaram a buscar a própria independência quando da dissolução do bloco 

socialista em 1991. 

 

Figura 6: Localização da Ossétia do Sul (Fonte: Google Maps, 2019) 
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A Geórgia, no entanto, não aceitaria perder as províncias e assim acaba 

invadindo as regiões para reincorporá-las aos interesses de Tbilisi.   

Quando da independência da Geórgia, as Repúblicas da Ossétia do Sul e da 

Abecásia também se autodeclararam independentes. Contudo, não 

conseguiram a aprovação de Tbilisi, nem o reconhecimento por parte de 

nenhum outro Estado. A situação escalou para conflito armado, o qual 

terminou ainda em 1992, com a indispensável ajuda russa no 

estabelecimento do cessar-fogo. O acordo final, assinado em julho de 1992, 

pôs fim às agressões naquele momento, mas não acabou com as causas do 

conflito. (SCHUTTE, 2008, p. 2). 

 Após o que ficaria conhecido como a primeira guerra da Ossétia do Sul, a 

Rússia continuaria a se apresentar como mediadora do conflito entre as regiões 

separatistas e a Geórgia, mantendo inclusive tropas de paz na região. Assim, durante 

o governo de Eduard Shevardnadze a situação no local seguia, de certa forma, sob o 

controle russo ainda que sem uma resolução definitiva sob o status das províncias. A 

revolução Rosa, no entanto, mudaria completamente a relação entre Moscou e Tbilisi.  

 A chegada de Mikhail Saakashvili ao poder na Geórgia resultaria no fim do bom 

relacionamento com a Rússia ao mesmo tempo que instauraria uma grande 

aproximação entre Tbilisi e Washington. O governo de Saakashvili buscava reforçar o 

nacionalismo georgiano frente aos interesses russos. Assim, “O ápice da política 

belicosa da Geórgia resultou nos conflitos com a Rússia em agosto de 2008. Entre os 

dias 7 e 8 daquele mês, as tropas da Geórgia invadiram a Ossétia do Sul, atacando 

as tropas de paz russas” (ADAM, 2011, p.70). A resposta do então presidente 

Medvedev não deixaria dúvidas quanto a força da nova política externa russa, assim 

a Rússia enviava suas tropas quase imediatamente à região. O conflito que se seguiu 

duraria apenas 5 dias e no dia 15 de agosto de 2008 após sua derrota, a Geórgia 

assinava o cessar fogo na região. 

Alguns dias depois, o governo russo reconheceu a Abecásia e a Ossétia do 

Sul como Estados independentes. Os Estados Unidos bateram na tecla do 

imperialismo russo e clamaram por severas punições a Moscou. A União 

Europeia, na época sob a Presidência da França, condenou o 

reconhecimento unilateral de independência das duas repúblicas, mas em 

vez de proferir palavras duras e solicitar punições aos russos, procurou 

negociar um armistício entre as partes e investigar a responsabilidade de 

cada um dos contendores. (ADAM, 2011, p. 71). 
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A segunda guerra da Ossétia do Sul demonstrou que a Rússia estava bastante 

segura quanto à sua posição no cenário mundial. Quando da revolução rosa, os 

russos assistiram e aguardaram o posicionamento do novo presidente, no entanto no 

tocante à sua subsequente investida bélica a Rússia demonstrou não estar receptiva 

a tentativas de desestabilização de seu poder. Importante também destacar que esse 

evento demonstrou um posicionamento bastante assertivo de Medvedev, que havia 

chegado à presidência em maio daquele ano. Atualmente a Ossétia do sul é uma 

república independente reconhecida pela Rússia, pela Nicarágua e pela Venezuela. 

 

4.2 A REVOLUÇÃO LARANJA 

 

 Na Ucrânia a revolução laranja ocorreria entre os anos de 2004 e 2005, 

motivada pela disputa presidencial entre Viktor Yushchenko e Viktor Yanukovych. 

Yanukovych era o candidato da situação, apoiado pelo Kremlin enquanto Yushchenko 

era um líder de oposição no país e por sua vez bastante apoiado pela Europa e pelos 

EUA que mantinham seu interesse em aumentar seu controle sobre a Ucrânia e sobre 

a distribuição do Gás para a Europa34. Em novembro de 2004 se celebraram as 

eleições na Ucrânia, das quais Yanukovych saía supostamente vitorioso, porém logo 

após a divulgação do resultado se constataria a ocorrência de fraude eleitoral em favor 

do candidato alinhado com Moscou, fato que acarretaria o início de uma série de 

protestos populares. 

A Rússia prontamente reconheceu o resultado das eleições, posição diversa 

da adotada pelos países ocidentais e pela Organização para a Segurança e 

Cooperação na Europa. A partir de então, milhares de apoiadores de 

Yushchenko assentaram-se para protestar na praça Quadra da 

Independência da Ucrânia, carregando bandeiras laranja (cor da campanha 

de Yushchenko). As potências ocidentais deslocaram políticos de peso para 

exigir novo pleito, entre eles Condoleezza Rice, então secretária de Estado 

dos Estados Unidos. (ZATULIN, 2005, p. 84). 

Como resultado dos 12 dias consecutivos de protestos, o pleito foi anulado e 

foram convocadas novas eleições, assim no dia 26 de dezembro os ucranianos 

elegiam Yushchenko com 51,8% dos votos (ADAM, 2011). 

                                                
34 A Ucrânia é peça chave para os EUA uma vez que o caminho do gás russo para a Europa passa 
majoritariamente por esse país, assim se os EUA, que cresce na produção de gás, se aproxima da 
Ucrânia e controla o fluxo de gás do país então a Europa passaria a utilizar o gás americano e não mais 
necessitariam do fornecimento russo, o que prejudicaria economicamente a Rússia. 
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Durante os 5 anos de seu governo Yushchenko manteve uma oposição 

comedida em relação ao Kremlin, não se mostrando um forte opositor do regime Putin. 

No entanto este também não apresentou resultados muito positivos frente aos 

problemas internos ucranianos, assim, nas eleições de 2010 a então primeira ministra 

de Yushchenko não se elege e acaba sendo derrotada por Yanukovich, desta vez sem 

acusações de fraude. 

No tocante ao resultado, os assuntos como as relações com a Rússia, o 

ingresso na Otan e na União Europeia e o conflito russo-georgiano de 2008 

foram debatidos. Entretanto, a situação doméstica da Ucrânia, que atravessa 

uma grave crise financeira e passou por momentos de grande instabilidade 

política desde 2005, assim como as promessas não cumpridas da Revolução 

Laranja, muito provavelmente deteve maior peso para a eleição de 

Yanukovich. (ADAM, 2011, p. 57). 

O resultado era de uma forma geral, agradável para Moscou, havia sobretudo 

uma perspectiva de melhora das relações entre os dois países. Assim, durante os 4 

anos subsequentes à sua eleição Yanukovich guiou a Ucrânia em congruência com 

Moscou, fato que continuava a desagradar grande parte da população e da mídia 

nacional e internacional.  

Muitos ucranianos queriam a aproximação com a UE e viam a Ucrânia como 

um país essencialmente europeu. Assim, no ano de 2010 o país foi tomado por mais 

uma série de protestos de cunho nacionalista, movimento que ficou conhecido por 

Euromaidan. A palavra fazia analogia à Europa em “Euro” e à praça central de Kiev 

em “Maidan”, como uma convocação para lutar pela entrada na Europa. Embora os 

protestos tenham sido, inicialmente, não violentos, a situação se agravou 

rapidamente. O governo de Yanukovich foi acusado de repreender violentamente os 

protestos fato que também trouxe violência por parte dos manifestantes. A situação 

era Caótica em Kiev, e após consecutivas semanas de protestos violentos o 

presidente Yanukovich foi forçado a abandonar o cargo e deixar o país. Oleksandr 

Turtchynov então assumiu a presidência interina em fevereiro de 2014, porém era 

clara a instabilidade pela qual passava o país, fato que deixava a Rússia bastante 

insegura, sobretudo acerca da península da Crimeia, região estrategicamente 

importante para Moscou. 

 

4.2.1 A crise da Criméia  

 



61 
 

 

 A crise da Criméia ocorreu entre fevereiro e março de 2014 e pode ser 

considerada um reflexo direto da Euromaiden. Após a saída de Yanukovich, estava 

claro para a Rússia que o seu poder de influência sobre a Ucrânia iria diminuir 

consideravelmente. A questão acerca da república autônoma da Crimeia tinha uma 

importância ainda maior, pois afetava diretamente a Rússia uma vez que a população 

ali é formada majoritariamente por russos. Cabe destacar também a importância 

militar e geoestratégica da região já que em Sebastopol está localizada a sede naval 

russa no mar negro.  

 

 

Figura 7: Localização da península da Criméia (Fonte: Google maps, 2019). 

 

Desde o tempo dos Czares a região já havia sido conquistada pela Rússia, na 

chamada Guerra da Crimeia que ocorreu em meados do século XIX. Durante a 

segunda guerra mundial a região também foi dominada pela Alemanha nazista, mas 

após a vitória dos aliados ele seguiu como parte da Rússia. Em 1954 o então líder 

soviético, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, entrega a Crimeia como um presente 

à Ucrânia. No entanto a partir de 1991,  

A Crimeia foi objeto de intensa disputa com o fim da URSS. A região foi 

conquistada pelos russos em 1784 e repassada como um presente por Nikita 

Khrushchev à República Socialista Soviética da Ucrânia em 1954. Ainda hoje, 

o contingente de russos na Crimeia é muito alto. Após longas negociações, 

Moscou e Kiev acordaram que a região pertenceria à Ucrânia independente. 

(ADAM, 2011, p.36). 
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Após os levantes pró-ocidente e a saída definitiva de Yanukovich do poder, a 

Criméia não mais aceitava fazer parte daquele país. O parlamento da república 

autônoma da Criméia era notoriamente pró-Rússia e elege Sergei Axionov como líder. 

Em março de 2014 é convocado um referendo sobre a situação da região, em que a 

maioria da população vota por deixar a Ucrânia. Kiev por outro lado não reconhece o 

governo de Sergei e ainda menos o resultado do referendo, o que faz com que as tensões 

separatistas aumentem na região.  

É inegável que em parte da Ucrânia, sobretudo a leste do país existiam grupos 

separatistas pró-Rússia, fato que ajudou bastante a afirmação russa sobre a região 

(ANDREWS, 2016). A Rússia buscava apoiar a posição separatista da Crimeia, sobretudo 

devido aos seus interesses na península, no entanto não chegaram a enviar grandes 

contingentes militares para a região, ou pelo menos não o fizeram oficialmente. Como 

comenta Andrews (2016), o envolvimento da Rússia no conflito é tanto uma questão de 

opinião quanto de fatos, uma vez que Moscou nega qualquer participação no confronto, 

enquanto a Ucrânia acusa Putin de enviar em torno de 500 tanques e tropas para a região. 

O que é inegável, no entanto, foram as diversas manobras de Moscou para exercer seu 

poder no local, fosse a Rússia apoiada ou não pelos separatistas, Putin utilizou inclusive 

a distribuição de Gás através da Gazprom como moeda de troca para seus interesses35. 

Porém, retornando ao pensamento de Andrews (2016) é impossível dizer que os russos 

estariam errados ou certos nesse confronto, é preciso entender que assim como outros 

países capitalistas, a Rússia utilizaria os artifícios necessários para manter sua parcela de 

poder, não apenas pela questão geoestratégica da península mas também para reforçar 

sua política externa frente aos países ocidentais. Nesse sentido é interessante ponderar 

o posicionamento dos EUA e da EU acerca deste conflito. Uma vez que quando no Kosovo 

insurgiu uma revolta separatista, a maioria das potenciais ocidentais apoiaram a região, 

quase não houve questionamento quanto à posição da Sérvia de soberania sobre a 

região, Milosevic foi acusado de crimes contra a humanidade, Belgrado foi bombardeada 

e no final a OTAN dava ao Kosovo o aval para, alguns anos depois, requerer sua 

independência. Nesse sentido, Putin utiliza o desfecho no Kosovo como um exemplo da 

regularidade do referendo na Crimeia, uma vez que tanto a Europa quanto os EUA 

apoiaram a decisão da independência do Kosovo. É claro que a defesa adotada por Putin 

não legitima seu posicionamento ofensivo no local, porém deixa claro que a política 

                                                
35 A manobra se refere a ameaça de corte no fornecimento de gás que passa pelos dutos ucranianos 
para chegar à Europa.   
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externa do governo Putin não iria ceder a qualquer interesse que não fosse o seu próprio. 

Assim, com o recuo de Kiev a crise da Criméia como um conflito terminaria ao final de 

março de 2014, porém sem um comum acordo entre os países e a comunidade 

internacional. Atualmente a península permanece sobre o poder russo, porém a ucrânia 

continua a reivindicar sua soberania na região. 

 

4.3 A REVOLUÇÃO DAS TULIPAS 

 

 A revolução das tulipas ocorreu no Quirguistão e foi a terceira revolução 

colorida na ordem cronológica, ocorrendo no ano de 2005. Assim como as 

antecessoras ela foi apresenta como uma revolução democrática que tiraria do poder 

um líder corrupto e pró-Rússia.  

O Quirguistão se tornou o primeiro país pós socialista na Ásia Central onde 

houve uma revolução colorida. É notório que o departamento de Estado 

americano concedeu ajuda financeira à ONGs do Quirguistão como ajuda 

para a mídia independente e para a disseminação de informações acerca da 

propaganda política. Recursos humanos e financeiros concedidos pelos 

Estados Unidos deram a oposição Quirguiz unida o suporte financeiro e moral 

para ter a oportunidade de entrar na ofensiva com a Rússia no campo da 

informação.36 (MEDOVKINA, 2017, p. 26, tradução nossa). 

No caso do Quirguistão, o então presidente Askar Akayev se matinha no poder 

desde o ano de 1990 e mantinha uma série de restrições ao mercado e ao 

investimento estrangeiro além de estar bastante aliado com Moscou, fato que somado 

aos seus 15 anos de governo desagradava bastante à Washington. Assim, fomentada 

pelo objetivo americano de afastar a ex república da órbita russa e consagrada pelo 

movimento popular contrário a pobreza e ao nepotismo de Akayev, a revolução das 

tulipas colocava no poder o político de oposição Kurmanbek Bakiyev em março 

daquele ano.  

O governo de Bakjyev, no entanto, não sinalizaria uma ruptura total com o 

regime de seu predecessor. Diferente do que aconteceu na Ucrânia e no Quirguistão, 

                                                
36 Kyrgyzstan became the first post-socialist country in Central Asia where there had been a color 
revolution. It is noted that in 2004 the US State Department awarded grants to non-governmental 
organizations of Kyrgyzstan as help for the independent media and for dissemination of propaganda 
information. Financial and human resources provided by the United States gave the united Kyrgyz 
opposition enough financial and moral support to have the opportunity to go on the offensive on Russia 
in the information field. (MEDOVKINA, 2017, p. 26). 
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o novo presidente Quirguiz não se mostrava completamente contrário ao Kremlin, 

mantendo uma política de certa forma amistosa com a Rússia (ADAM, 2011), o que 

desagradava à Washington. Somado a isso, o país continuava a sofrer com o 

subdesenvolvimento e a corrupção. Como destaca Kupatadze (2008), A Revolução 

das Tulipas, a qual é frequentemente relacionada a um evento contra o crime e a 

corrupção, foi na verdade seguida por um aumento da violência política assim como 

pelo fortalecimento de grupos ligados ao crime organizado.  

Como resultado de 5 anos de um governo que pouco trouxe melhorias para o 

país, Bakjyev acaba sendo também deposto, em março de 2010. O presidente, no 

entanto, se nega a aceitar o fim de seu mandato e só sairia do poder efetivamente no 

dia 7 de abril, após diversas manifestações públicas. Assim, em junho daquele ano 

ocorre a mudança do sistema de governo quirguiz, que passa a adotar o 

parlamentarismo37 como forma de evitar a inabilidade de gestão de seus dois 

presidentes. De maneira geral ficava claro que a opção de governo pró EUA não havia 

apresentado melhoras significativas para a população e nem sequer a diminuição da 

corrupção, para os interesses de Washington sem dúvida a revolução das tulipas se 

apresentava como a revolução colorida de menor êxito até o momento.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando em 1991 ocorre a dissolução da União Soviética, muitos países se 

tornavam independentes, inclusive a Rússia, ainda que muitos enxerguem o país 

erroneamente como a própria URSS. Ainda que tenha sido o principal país da URSS, 

a Rússia ainda assim perdia muito de seu poder com o fim do bloco. Inegavelmente o 

país mantinha o maior espólio dessa separação e manteria também, o ideal de poder 

geopolítico, ainda que em uma realidade diferente da praticada pelos antigos 

secretários gerais soviéticos.  

As principais considerações deste presente trabalho giram sobretudo em torno 

do atual governo Russo e na continuação da política externa de Putin. A análise 

acerca das políticas implementadas durante o governo de Yeltsin serve sobretudo 

                                                
37 Em junho de 2010 ocorreu significativa modificação na Constituição quirguiz. Muitos dos poderes do 
presidente foram repassados ao Parlamento, o qual elege o primeiro-ministro. Nas eleições realizadas 
em outubro de 2010, 29 partidos concorreram às 120 cadeiras do Parlamento, sendo que apenas cinco 
conseguiram o número de votos suficientes para ultrapassar o coeficiente eleitoral e obter 
representação no Poder Legislativo federal (ADAM, 2011, p. 64) 
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para fomentar a ideia do ideal russo de poder a partir do início do século XXI, um ideal 

que fosse realmente plausível, uma vez que o integracionismo defendido por Kozyrev 

acabou sendo um grande erro para o país. Ainda que a permanência de Putin no 

poder, direta e indiretamente, por quase 20 anos possa ser vista como 

antidemocrática, é certo afirmar que, para os russos, Putin se apresenta como a 

melhor opção desde o fim do bloco soviético, sobretudo no sentido do fortalecimento 

do país no cenário mundial. 

Quando se analisa o poder e a influência da Rússia sobre as ex repúblicas 

soviéticas, pode-se entender a situação sobre diferentes ópticas, focando no interesse 

dos diferentes atores envolvidos. No entanto, o presente trabalho buscou entender 

sobretudo a óptica russa, seu posicionamento e seus resultados no decorrer das 

últimas décadas.  

É inegável que o governo de Putin inaugurou uma nova era para a Rússia, 

economicamente, politicamente e militarmente, formando um Estado forte com uma 

economia mais flexível e dinâmica, porém quase exclusivamente focado nos 

interesses nacionais. Os interesses da Rússia estão bastante ligados ao seu 

fortalecimento econômico pois nesse sentido o país se torna uma potência 

independente de um possível cenário de unilateralidade americana. O fortalecimento 

econômico russo, no entanto, está bastante ligado com os recursos energéticos, não 

apenas quanto à extração deste como também quanto a circulação do seu principal 

produto, o gás. Ao entender essa ligação, embora aqui explicada de forma mais 

simples, é possível entender a tática que Putin estabelece para manter o poder sobre 

os novos Estados independentes. Como aponta Feklyunina (2016), o uso de um 

determinado recurso, seja econômico, militar ou cultural, por certo ator pode 

desencadear diferentes posicionamentos, dependendo de quem seja a audiência que 

o analisa.  No caso da segunda crise da Criméia por exemplo, quando Putin moveu 

tropas em direção à fronteira com a Ucrânia, esse ato trouxe diferentes significados 

para os atores envolvidos. Para alguns isso significou uma demonstração do poder de 

coerção russo e consequentemente julgado como um ato errado ou injusto. Para 

outros, no entanto, esse ato foi uma confirmação simbólica do discurso defendido por 

Putin acerca da ascensão Russa. Os recursos energéticos, como mencionado 

anteriormente são o âmago da política externa russa, como também da tentativa de 

outros atores para sua desestabilização. Como aponta Guzzini (2013), os recursos 

ganham peso e se tornam relevantes não por si mesmos, mas por entendimentos 
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compartilhados nas relações sociais. É possível, assim, entender como esses 

recursos se tornam alvo não apenas de um país, mas de diversos outros em diferentes 

escalas. Para Feklyunina, no entanto, o soft power que Putin desenvolve, sobretudo 

na CEI, não deve ser entendido como obra de apenas um ator (por exemplo, de 

Moscou), mas como um resultado de uma relação entre dois ou mais países. Ainda 

que isso seja bem verdade, a posição da Rússia desde o início do século XXI foi de 

uma crescente tendência em se estabelecer como uma potência regional na eurásia, 

contando sobretudo com sua influência política e econômica sobre os países da CEI.  

Como resultado da pesquisa que fomentou esta monografia, pode-se traçar 

alguns resultados para a situação da Rússia nos próximos anos. O primeiro ponto de 

destaque está sobretudo na manutenção de um antagonismo entre o Oeste e o Leste, 

sobretudo entre as políticas externas americanas e russas. Desde o início do governo 

Putin esse antagonismo recomeçou a crescer e se mantém no decorrer das décadas, 

não apresentando uma possível mudança para o futuro próximo. A Rússia mantém 

sua posição de não alinhamento com o ideal político americano, buscando 

contrabalançar uma possível unipolaridade em torno dos EUA na geopolítica mundial, 

e por sua vez passa a se aproximar de outros países ao redor do globo que mantêm 

políticas contrárias à orientação política dos EUA, a exemplo da Venezuela. Esse 

antagonismo remete de certa forma à famosa Guerra fria, e ainda que essa 

incompatibilidade entre os dois países ainda exista, ela passa a se tornar mais 

evidente através de sanções econômicas e da disputa por áreas de influência. Da 

mesma forma também já não existem apenas dois lados sistematicamente opostos de 

um sistema, mas sim um cenário multipolar que se intensifica a partir do crescimento 

de diversas novas potências econômicas e militares, como a Índia e a China.  

O grande crescimento da China nas últimas décadas também é um ponto 

importante para a geopolítica da região. É inegável que, sobretudo nos últimos anos, 

a China tem aberto cada vez mais sua economia e seu diálogo com outras nações. 

Ainda que a Rússia tenha apresentado um crescimento consistente nos últimos anos 

o processo ainda é bastante lento se comparado com o chinês. Ideologicamente é 

possível afirmar que a China estaria mais próxima da Rússia, porém economicamente 

os chineses dependem bastante de exportações para o mercado americano. Nesse 

sentido é importante avaliar como serão desenvolvidas as alianças econômicas e 

políticas entre Moscou e Pequim nos próximos anos, uma vez que para a Rússia uma 
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maior proximidade com os chineses fortaleceria bastante os laços na eurásia e seu 

poder na região.  

Um ponto ainda de maior importância estaria justamente em uma possível 

descontinuidade da política externa que vem sendo desenvolvida desde 2000. No ano 

de 2018 Putin venceu novamente a eleição para presidente da Rússia e assim deverá 

governar até 2024, quando chega ao fim o mandato presidencial de 6 anos. A partir 

de 2024 existe certa incerteza quanto à liderança no Kremlin uma vez que pela lei 

Putin não poderia concorrer novamente naquele ano. Por outro lado, Medvedev que 

já ocupou a lacuna dos mandatos de Putin, não mais aparece como um candidato 

forte para a próxima eleição. Ainda que ele tenha se mostrado assertivo em diversas 

situações ligadas à política externa a exemplo do envio de tropas para a Ossétia do 

Sul, ele não possui bastante do apreço popular de Putin, o que o torna um candidato 

bastante incerto quanto à vitória em 2024. A mídia russa muitas vezes se refere ao 

atual mandato como o último de Putin à frente da presidência da Rússia, uma vez que 

pela constituição atual ele só poderia voltar a concorrer em 2030 quando já estaria 

com 79 anos. Assim, um novo presidente com um novo viés ideológico poderia mudar 

bastante a situação da Rússia e o desenvolvimento de sua política externa em sua 

área de influência.  

No decorrer do presente trabalho, foram apresentadas as circunstâncias que 

permitiram que a Rússia se tornasse novamente uma potência regional e mundial. É 

notório que desde o início do século XXI a Rússia tem conseguido manter grande 

parte da antiga URSS ainda sob seu poder e influência econômica. No entanto os 

resultados apontados aqui, carecem de um acompanhamento frequente, uma vez que 

as mudanças na geopolítica acontecem como resultado de posicionamentos políticos 

e econômicos de todo e quaisquer atores envolvidos.  
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