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RESUMO 

 

O presente trabalho se insere na discussão sobre a atual transição das relações de poder mundial 

e pretende lançar uma nova luz sobre as questões referentes a um dos principais atores 

contemporâneos nesse processo: a Rússia. A discussão contemporânea sobre o comportamento 

russo apresenta determinados consensos teóricos e tendências analíticas muitas vezes 

influenciados pela atual tensão geopolítica entre o país e o Ocidente. Essa tendência é 

especialmente evidente no campo de estudo das Relações Internacionais, cuja influência afeta 

não só as análises acadêmicas como também as formulações de políticas. Com o objetivo de 

transcender esse problema, a presente pesquisa discute as causas e efeitos dessas tendências e 

propõe parâmetros explicativos alternativos, baseados nas acumulações históricas, culturais e 

geográficas da Rússia. Isso permite a exposição de aspectos antes ignorados em sua atuação 

internacional. Assim, são apresentadas vias alternativas de análise pautadas na formação da 

identidade e da história russas. A partir da identidade nacional, é sugerido, então, que existe 

uma influência dos acúmulos históricos e das condições geográficas na política e na geopolítica 

russa contemporânea. Igualmente, é sugerido que essa influência pode ser avaliada a partir de 

uma questão de identidade histórica, que tem como vetor a oscilação nas ideias dominantes de 

pertencimento supranacional do país. Para analisar essa questão, são apontadas as três correntes 

principais dessa crise de identidade histórica: o Eurasianismo, o Ocidentalismo e o 

Eslavofilismo. Essas correntes detêm interpretações próprias e únicas dos acúmulos históricos, 

das experiências culturais e das condições geográficas do país e geraram um intenso debate 

sobre a essência civilizacional russa entre os séculos XIX e XX. Nesse sentido, são ressaltadas 

as principais percepções de cada corrente e a sua influência para a geopolítica russa nas décadas 

finais do período imperial, que oscilaram entre a afirmação dos modelos próprios russos e a 

necessidade de modernização nos parâmetros ocidentais. Há, assim, uma elucidação dos 

diferentes posicionamentos que permitem a visualização de suas ideias históricas de 

pertencimento supranacional e a comparação com as oscilações contemporâneas da identidade 

nacional russa, a qual apresenta heranças desse debate histórico. Assim, o trabalho prossegue 

na análise da viabilidade de utilizar cada corrente como tipo ideal para enquadrar diferentes 

paradigmas de inserção internacional e conceitos geopolíticos da Rússia pós-soviética. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rússia; Crise de Identidade Russa; Eslavofilismo; Eurasianismo; 

Ocidentalismo; Geopolítica Russa; Teoria de Relações Internacionais 
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ABSTRACT 

 

The following work approaches the discussion of a new transition in world power relations and 

sheds new light on issues related to one of the main contemporary actors in this process: Russia. 

The current discussion on the Russian behavior points up determined theoretical consensus and 

analytical trends often influenced by the current geopolitical tension and between the country 

and the West. This trend is especially evident in the field of International Relations, whose 

influence affects not only academic analyzes but also policy making. In order to transcend this 

problem, this work discusses the causes and effects of those trends and proposes alternative 

paramaters of explanation, based on Russia’s historical, geographical and cultural 

accumulations, which provides the exposition of previously overlooked aspects explicitly 

applies alternative, historical, cultural and geographical approaches to Russia. These enables 

the exposure of previously overlooked aspects in it international behaviour. Thus, alternative 

ways of analysis based on the formation of Russian identity and history are presented. Then, 

from the national identity, it is suggested that there is an influence of historical accumulations 

and geographical conditions on Russian contemporary politics and geopolitics. Likewise, it is 

suggested that this influence can be assessed from a historical identity crisis that has as its vector 

the oscillation in the dominant ideas of supranational belonging of the country. To analyze this 

question, the three main currents of thoughts in this historical identity crisis are pointed out: 

Eurasianism, Westernism and Slavophilism. These currents hold their own unique 

interpretations of the country's historical accumulations, cultural experiences, and geographical 

conditions and generated an intense debate about the Russian civilizational essence between 

the 19th and 20th centuries. In this sense, the main perceptions of each current and their 

influence on Russian geopolitics in the final decades of the imperial period are emphasized, 

which oscillated between the affirmation of the Russian own models and the need for 

modernization in the western parameters. Thus, there is an elucidation of the different positions 

that allow the visualization of their ideas of historical supranational belonging and the 

comparison with the contemporary oscillations of Russian national identity, which presents 

inheritances of this historical debate. Thereby, the work goes on to analyze the feasibility of 

using each current as an idealtypen to frame different paradigms of international insertion and 

geopolitical concepts of post-Soviet Russia. 

 

 

KEY-WORDS: Russia; Identity Crisis; Slavophilism; Eurasianism; Westernism; Russian 

Geopolitics; International Relations Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma análise do comportamento dos Estados no campo internacional pode partir de 

diferentes angulações e englobar, ou excluir, diversos atores, de acordo com aquilo que se 

deseja observar. Por isso, estudos diversos, com objetivos diversos, não são necessariamente 

divergentes e podem se complementar a partir de lentes e perspectivas variadas, que 

possibilitam a capacidade de trazer levantamentos e análises de natureza similar, mas com 

resultados distintos. Isso, nas Relações Internacionais (RI) é especialmente profícuo, uma vez 

que as RI, como campo de estudo, trazem à tona uma miríade de fatores que tornam a 

observação do “todo” uma tarefa complexa, sendo essa geralmente diluída em partes e aspectos 

específicos ou “encaixada” em teorias, muitas vezes pretensamente “universais” que visam 

explicar o comportamento ou os padrões de comportamento dos países no cenário internacional. 

Nessa mesma lógica, diferentes análises do comportamento russo no cenário 

internacional partem de diferentes princípios e teorias para explicar diferentes facetas da 

política externa russa. A Rússia, por sua proeminência no cenário internacional, é um ator 

influente em diversos campos das interações entre os Estados, como o militar, o econômico, o 

político e até os culturais e sociais. O país é, assim, um agente a ser levado em consideração em 

uma gama de estudos multiníveis nas RI. 

 No entanto, desde 2014, com a crise na Ucrânia, as relações entre a Rússia e o chamado 

Ocidente estão nos níveis historicamente mais baixos que o período pós-Guerra Fria já registrou 

e essa situação acaba por afetar negativamente a produção acadêmica acerca do comportamento 

russo. Isso se dá pela pressão política e midiática de atores e agentes, estatais ou não, que 

buscam usufruir de todos os meios possíveis para legitimar seus pleitos e posições em um 

cenário internacional com tensões acirradas. Por essa razão, a academia, e, por consequência, a 

produção científica, pode ser influenciada ou instigada a embasar ou criar narrativas que 

expliquem o posicionamento russo de acordo com os interesses de seus países e patrocinadores.  

Apesar de o ambiente científico ainda gozar da busca de certa neutralidade, e tal 

fenômeno ainda ser controverso, no mainstream midiático ocidental e na mídia estatal russa, 

esse processo é bastante observável. As narrativas ocidentais e russas entram em conflito acerca 

da veracidade dos fatos e das tendências mundiais. De um lado, há a narrativa ocidental 

difundida por meios de comunicação com alcance e ramificações globais. Do outro, há a 

narrativa russa, geralmente amparada por seus canais estatais, que, apesar de não ter a 
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proeminência dos canais tradicionais do Ocidente, teve seu alcance e influência expandidos nos 

últimos anos com uma cobertura intensiva de tópicos regionais, editoriais e ramificações 

nacionais em línguas locais, e uma ampla abordagem em mídias sociais.  

Assim, o conflito de interesses políticos e geopolíticos se expande nos canais de 

informação, onde os meios de comunicação ocidentais acusam os canais midiáticos russos de 

serem “máquinas de propaganda” e embasam a narrativa de uma escalada ditatorial na política 

russa sob Putin, que teria tirado o país dos trilhos da democratização e se tornado uma ameaça 

à liberdade e à estabilidade internacional. Segundo Conradi (2017), por exemplo, a Rússia teria 

iniciado um processo de desinformação que visava a minar seus adversários geopolíticos e a 

melhorar a imagem do “regime de Putin” por meio de atuações nas mídias tradicionais, bem 

como nas novas mídias digitais e redes sociais. Enquanto isso, as ações dos países do Ocidente 

em questões de segurança internacional e geopolítica, como a guerra na Síria, são geralmente 

retratadas1 como atos de estabilização e democratização, narrativas que não são contestadas por 

aqueles que apontam o enviesamento das mídias russas. 

Um problema é que essa narrativa ocidental ultrapassa os canais midiáticos e é ecoada 

também por analistas “especializados” e think tanks na mesma medida em que coopta as 

narrativas acadêmicas para se legitimar (SUSHENTSOV, 2019). A influência dessa narrativa 

ocidental nos processos políticos não se restringe aos países desse bloco civilizacional, mas tem 

alcance global, já que a atuação de uma rede midiática mundializada2 em um mundo 

globalizado a torna uma ferramenta de formulação de opinião pública crucial e fabricação de 

consensos (KORYBKO, 2015; MORAES, 2019).  

Por isso, apesar de os principais veículos midiáticos russos com alcance internacional3 

de fato serem patrocinados pelo Estado russo e terem uma agenda editorial com forte influência 

dos interesses do Kremlin, a postura da mídia ocidental não está imune a agendas políticas e 

atuações como as mesmas “máquinas de propaganda” que acusam os veículos russos de ser. 

Esse processo é evidente quando se averigua a concentração das fontes jornalísticas de matérias 

sobre crises e conflitos internacionais em três agências4 de notícias situadas no Ocidente, as 

quais controlam substancialmente o mercado de informações global. Essas agências são a 

 
1 Como definido por Moraes em “A Propagação Hegemônica: Como as agências globais e a mídia ocidental 

cobrem a geopolítica”, 2019. Disponível em: https://revistaopera.com.br/2019/04/23/a-propagacao-hegemonica-

como-as-agencias-globais-e-a-midia-ocidental-cobrem-a-geopolitica-parte-2/ 

2 Conforme o termo cunhado por René A. Dreifuss em A Época da Perplexidade (1996). 

3 Como o Russia Today (RT) e o Sputnik News. 

4 Moraes (2019), aponta que tais agências são a britânica Reuters, a semi-estatal francesa Agence France-Presse 

(AFP) e a estadunidense Associated Press (AP). 

https://revistaopera.com.br/2019/04/23/a-propagacao-hegemonica-como-as-agencias-globais-e-a-midia-ocidental-cobrem-a-geopolitica-parte-2/
https://revistaopera.com.br/2019/04/23/a-propagacao-hegemonica-como-as-agencias-globais-e-a-midia-ocidental-cobrem-a-geopolitica-parte-2/
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principal base e fonte de informação para os maiores jornais televisivos, radialistas e impressos 

do mundo, cujas publicações são majoritariamente amparadas pelas notícias fornecidas por 

essas agências e não por investigações próprias (MORAES, 2019, não paginado).  

Essa concentração das informações gera tendências a narrativas homogêneas e torna a 

manipulação política dos meios de informação uma realidade problemática. Esse processo é 

observável na cobertura de notícias dessas três grandes agências sobre países cujas tensões com 

o Ocidente estão em evidência. Moraes (2019, não paginado) dá como exemplo a abordagem 

sobre as questões da Síria, Venezuela, Irã e Rússia. No caso da Rússia, as manchetes geralmente 

conotariam atributos negativos como efeito das disputas de narrativas midiáticas (MORAES, 

2019, não paginado). 

Essa situação é abordada na provocativa análise de Brian McDonald (2015, não 

paginado)5, em que cunhou o termo “russophrenia”, para designar a incoerente narrativa 

ocidental que, por vezes, afirmava que a Rússia estaria tanto à beira do colapso quanto prestes 

a dominar o mundo. Somado a isso, há a demonização da figura do presidente russo e a 

recorrente questão de um russian scare ou uma russophobia, que tomou parte dos palanques 

políticos ocidentais como forma de alavancagem doméstica de figuras públicas pelas pautas de 

segurança e defesa contra uma suposta “ameaça russa” (MARTYANOV, 2018). 

No meio acadêmico, a “fabricação do consenso” não se dá somente pela concentração 

e controle das fontes de informação, mas também pela concentração dos estudos em lentes 

teóricas, narrativas fundacionais ou premissas idiossincráticas que dão um enviesamento mais 

sutil às abordagens e análises. Tais condições e lentes podem ou não estar alinhadas com 

interesses políticos, influência cultural ou condicionamento ideológico, mas os estudos que elas 

geram servem para embasar, de uma forma ou de outra, interesses e narrativas políticas, já que 

a ciência, ou pelo menos a cientificidade, atua como uma fonte de legitimidade para a 

argumentação e para a confecção de políticas públicas, entre elas a política externa. Esse seria 

o caso das principais teorias de Relações Internacionais, o Realismo e o Liberalismo, feitos para 

atender às necessidades e interesses ocidentais. (TSYGANKOV, 2016; SAKWA, 2017). 

Dada a questão mencionada anteriormente, do acirramento dos conflitos e tensões entre 

grupos de interesse distintos envolvendo a Rússia, a influência demasiada dos interesses 

políticos nas análises do comportamento russo pode ofuscar alguns aspectos relevantes para o 

entendimento desse mesmo comportamento. Essa situação é especialmente problemática para 

 
5 Na matéria “Russophrenia - an illness in need of a cure”, de junho de 2015. Disponível em: 

https://www.rt.com/op-ed/270739-west-media-russia-collapse-war/ . acesso: 11 de abril de 2019. 

https://www.rt.com/op-ed/270739-west-media-russia-collapse-war/
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as Relações Internacionais (RI). Seja em sua abordagem prática, que abrange a diplomacia, a 

geopolítica, e outros aspectos dos relacionamentos interestatais, seja em sua abordagem teórica, 

as RI são um campo que possui uma simbiose histórica entre acadêmicos e agentes políticos, 

com figuras influentes desempenhando os dois papéis (DUGIN, 2012).  

Como as explicações teóricas sobre as mudanças nos atores e sobre as transições no 

sistema internacional, geralmente, são elaboradas a partir de prismas específicos dessa área. 

Essa situação de alta integração com agentes e agendas políticas acaba por gerar uma condição 

semelhante à da disputa midiática, em que os estudos das RI se tornam fonte de legitimação 

para a atuação internacional dos atores.  

Um exemplo é a perspectiva de que a atual condição de erosão da estabilidade do 

sistema internacional está diretamente vinculada com a Rússia, por ela ser um ator revisionista 

ou revanchista contra o ordenamento global. O novo posicionamento russo perante aspectos do 

sistema internacional é derivado de insatisfações com a redução de seu prestígio e violações 

unilaterais das normas e das leis internacionais. As contestações da autoridade das instituições 

multilaterais, como a ONU, por parte dos EUA e das alianças euro-atlânticas, ao passo que se 

promoveu o alargamento dessas instituições sobre as fronteiras históricas de influência russa é 

um elemento contencioso para a Rússia, já que, em sua perspectiva, a atual ordem internacional 

surgiu justamente dos esforços soviéticos para transcender a lógica do conflito e dar um fim à 

Guerra Fria.   

 

 

A ordem mundial liderada pelos EUA que emergiu após o fim da Guerra Fria 

pode ser definida como um sistema baseado em regras liberais que é 

caracterizado por três características inter-relacionadas: a disseminação da 

democracia, a globalização do comércio e das finanças e a formação de uma 

densa rede de organizações internacionais. Nos últimos anos, a Rússia 

desafiou essa ordem, ou pelo menos alguns elementos dela. Como já foi 

observado, isso desencadeou um debate intenso e às vezes acalorado entre os 

formuladores de políticas, especialistas e acadêmicos ocidentais. Em 

particular, há um desacordo considerável sobre a natureza e a extensão do 

desafio de Moscou à presente ordem, a motivações que sublinham o 

revisionismo russo, e como o Ocidente deveria responder (GÖTZ & 

MERLEN, 2018, p. 135).6 

 

 
6 Traduzido pelo autor do trecho original em inglês: “The US-led world order that emerged after the end of the 

Cold War can be defined as a liberal rule-based system that is characterized by three interrelated features: the 

spread of democracy, the globalization of trade and finance, and the formation of a dense network of international 

organizations. In recente years, Russia has challenged this order, or at least certain elements of it. As already 

noted, this has sparked an intense and sometimes heated debate among Western policymakers, pundits, and 

academics. In particular, there is considerable disagreement about the nature and extent of Moscow’s challenge 

to the present order, the underlying drivers of Russian revisionism, and how the West should respond”. (GÖTZ & 

MERLEN, 2018, p. 135). 
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Ainda assim, a desestabilização sistêmica é um evento com condicionantes mais 

profundas, relacionadas não só aos acúmulos de insatisfações globais geradas por intervenções 

militares unilaterais malsucedidas, mas também por insatisfação popular com a 

“universalização” forçada dos moldes liberais, devido aos desgastes socioeconômicos de uma 

globalização assimétrica, e pelas crises de coesão do dito “bloco ocidental”. Além disso, há 

também o surgimento de atores não ocidentais, os quais contribuem para o deslocamento do 

eixo de poder político-econômico global para o Oriente. Apesar de a Rússia estar inserida nesse 

processo, fica claro que todas essas tendências não foram geradas só por uma atuação russa de 

spoiler7 frente ao sistema internacional (SUSHENTSOV, 2019, não paginado; GÖTZ & 

MERLEN, 2019).  

 

 

Os especialistas continuam a discutir sobre quem é o exato culpado pela 

erosão e fragmentação da atual ordem internacional. A maioria dos 

especialistas no Ocidente costuma culpar a Rússia. Ela foi apelidada de a 

maior revisionista do mundo e destruidora das fundações, o que é, 

naturalmente, um exagero. O próprio Ocidente está cambaleando devido à 

turbulência interna: as eleições produzem resultados inesperados; as 

campanhas militares levam à derrota e as crises regionais em suas fronteiras 

os ameaçam com transbordamentos de instabilidade. No final, a coesão está 

caindo sob o impacto do esgotamento interno e externo no Hemisfério 

Ocidental, enquanto o antigo consenso de metas e valores está sendo corroído 

sem a participação da Rússia (SUSHENTSOV, 2019, não paginado)8. 

 

 

Entretanto, a prevalência da interpretação do posicionamento russo como revanchista 

ou revisionista gerou respostas em níveis internacionais para essa suposta atuação, que 

começaram antes mesmo das sanções econômicas e da crise da Ucrânia. Um exemplo é o 

fortalecimento e alargamento da Otan em direção às fronteiras russas e a não integração do país 

como um agente ativo e opinativo na construção da nova arquitetura de segurança internacional 

do pós-Guerra Fria. Esse fato seria agravado pela indiferença ocidental aos interesses russos e 

 
7 Como apresentado por Elias Götz & Camille-Renaud Merlen (2019, p. 139) em Russia and the question of world 

order (European Politics and Society, 20:2, 133-153, DOI: 10.1080/23745118.2018.1545181) na sua definição de 

uma atuação russa isolacionista-agressiva. 

8 Traduzido pelo autor do trecho original em inglês (SUSHENTSOV, 2019, não paginado): “Experts continue to 

discuss who exactly is to blame for the erosion and fragmentation of the current international order. Most experts 

in the West tend to blame Russia. It has been dubbed the world’s biggest revisionist and a destroyer of the 

foundations, which is, of course, an exaggeration. The West itself is staggering from domestic turmoil: elections 

produce unexpected results; military campaigns lead to defeat and regional crises on its borders threaten it with 

spillover of instability. In the end, discipline is dropping under the impact of external and internal drain in the 

Western Hemisphere while the former consensus on goals and values is being eroded without the participation of 

Russia”. Disponível em: http://valdaiclub.com/a/highlights/russia-a-global-revisionist/ . Acesso em 2 de julho de 

2019. 

http://valdaiclub.com/a/highlights/russia-a-global-revisionist/
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por sua atuação que violou, diversas vezes, os direitos de voto e veto da Rússia em ações 

unilaterais e tentativas de consolidação de uma unipolaridade efêmera, que eventualmente 

viriam a ameaçar não só os posicionamentos geopolíticos russos mas também suas condições 

geoestratégicas. Essa atuação se deu pela justificativa de um pretenso “excepcionalismo” do 

núcleo de poder ocidental, os EUA, em ser o defensor dos valores liberais e democráticos e 

mantenedor da segurança internacional.  Isso, contraditoriamente, permitir-lhe-ia a violação de 

aspectos do ordenamento internacional – como veto do Conselho de Segurança da ONU –, que 

foram construídos por intermédio dos mesmos preceitos liberais que esse núcleo afirmava 

defender. A atuação russa, nesse sentido, poderia ser vista mais como uma tentativa de 

manutenção do status quo do ordenamento multilateral e de suas leis e normas, que garantiam 

ao país direitos de voto e veto condizentes com o seu papel histórico de protagonismo no cenário 

internacional, do que propriamente uma revisão do sistema. Essa atuação se coaduna às 

tendências de manutenção e surgimento de polos de poder fora do Ocidente, que também são 

afetados negativamente pelo surto unilateralista estadunidense e pela ideia de unipolaridade do 

bloco ocidental.  

Assim, evidencia-se um problema interpretativo na avaliação dessa situação e do 

comportamento russo por parte dos EUA e do Ocidente, que pode ter sido gerado por aspectos 

ideológicos, construídos por interesses mais profundos, ou por uma mistura dos dois. Essa 

dissonância, no entanto, não é apenas uma condição política, dado que é pautada e legitimada 

também pelos desenvolvimentos filosóficos e ideológicos do pensamento científico ocidental. 

A academia ocidental, em sua busca no comportamento humano por uma mesma “verdade”, 

que supostamente existe nas ciências naturais, ensejaria, pelo menos desde o século XIX, a 

criação de uma visão de linearidade determinística e universal no progresso da história e das 

sociedades. Com o evidente acúmulo de poder do Ocidente frente às demais partes do mundo, 

assumiu-se a ideia de que era esse bloco o mais avançado na linha de progressão da humanidade. 

Isso, por sua vez, seria a base legitimadora de seus modelos, valores e ideais como universais.  

Essa tendência seria refletida na produção acadêmica e científica acerca do 

comportamento e relacionamento entre os Estados.  Isso, entretanto, frente às subjetividades 

inerentes aos desenvolvimentos sociais e políticos dos diversos povos, acarretaria 

generalizações, valorações comparativas e universalizações. Essas condições impedem a 

visualização de aspectos específicos da história e da cultura que poderiam deter significativa 

influência no comportamento e no relacionamento de cada país. Essa tendência é evidente nas 

duas principais correntes do campo de estudos das Relações Internacionais: o Realismo e o 

Liberalismo. Por isso, a crença na neutralidade objetiva nas teorias de ciências sociais e 
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políticas, especialmente as de RI, que lidam com uma grande pluralidade de sociedades, 

culturas e até civilizações, não deve ser tomada como inviolável. Além disso, há as condições 

subjetivas e formativas dos indivíduos que geram predisposições a interpretações influenciadas 

por aspectos culturais, valores morais ou opiniões políticas, afetando as percepções de mundo 

do observador, seja de maneira consciente ou inconsciente.  Essa situação é evidente quando há 

uma ideia de universalização de conceitos que, na verdade, são formados a partir de tendências 

históricas e culturais. Igualmente, ela é agravada quando essa universalização se torna uma 

corrente político-ideológica do principal bloco de poder mundial e serve de parâmetro de 

legitimação da expansão de sua própria influência.  

Essa influência e a utilização de lentes ocidentais ou eurocêntricas, que tendem a 

universalizar o comportamento das mais diversas culturas e povos, acabam por gerar limitações 

objetivas e subjetivas. O caso russo é um exemplo emblemático dessa situação. Seu 

comportamento é geralmente pautado por teorias formuladas “no Ocidente, por ocidentais e 

para ocidentais” (TSYGANKOV, 2016), e enquadrado em uma visão limitada e estereotipada 

de padrões supostamente universais do comportamento humano ou em pretensos modelos de 

progresso criados a partir da experiência e dos desenvolvimentos ocidentais. Assim, este 

trabalho pretende analisar o problema dessas tendências “universalistas” e propor uma análise 

alternativa para o caso russo, que não negligencie influência de aspectos únicos de cultura, da 

geografia e da história russa e que possa oferecer novas percepções sobre a atuação desse país. 

Nesse sentido, de forma compilada, serão expostas as principais correntes ocidentais das 

Relações Internacionais, entendidas como Liberalismo e Realismo, devido à influência 

histórica desses paradigmas e consonância das mesmas com o projeto de ordenamento unipolar. 

Serão analisadas as suas abordagens acerca da atuação russa no cenário internacional e suas 

influências na formulação política ocidental. Serão ressaltadas suas premissas, suas qualidades 

e suas deficiências para, em seguida, serem traçados alguns pontos em comum e algumas 

divergências entre essas correntes que as caracterizam como um instrumento de análise 

correlacionado e pautado em experiências e perspectivas ocidentais. Com a elucidação desse 

problema, o trabalho prosseguirá, então, para analisar abordagens alternativas para o caso russo 

fora desse eixo liberal-realista. Assim, são ressaltados os métodos utilizados, expondo alguns 

de seus achados que comprovam a influência e a viabilidade de análises feitas a partir de 

condições geográficas e acúmulos histórico-culturais específicos do país.  

Com base nessa perspectiva, o tema desse estudo é a inserção internacional russa. O 

objeto central destacado nessa temática é, justamente, a relação da identidade nacional russa 

com essa inserção internacional. Nesse âmbito, a pesquisa se propõe a responder se o processo 
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de formação da identidade nacional russa influenciou a forma de atuação internacional do país. 

O objetivo dessa investigação é elucidar melhor questões relevantes não abordadas pelo 

mainstream das RI e propor uma nova forma de abordagem, especificamente elaborada para o 

caso russo, que também tenha relevância no contexto da Segurança Internacional, dos Estudos 

Estratégicos e de outras áreas do campo de estudo das Relações Internacionais. Essa abordagem 

será realizada a partir de um aspecto suis generis da identidade nacional russa, que é uma fonte 

ambivalente, dialética, e até mesmo contraditória, de ideias e visões de mundo para o país; a 

questão do pertencimento supranacional.  

Essa questão tem precedentes históricos na inserção internacional russa no final do 

período imperial, quando ocorreu um intenso debate entre os defensores de uma ocidentalização 

e os defensores da manutenção dos modos tradicionais da Rússia. Essas diferentes correntes 

detinham diferentes perspectivas acerca dos caminhos que o país deveria tomar e de seu papel 

no mundo. Esse debate histórico se iniciaria entre as correntes ocidentalistas e eslavófilas no 

século XIX e seria complementado, no início do século XX, pela corrente eurasianista. Cada 

uma delas possui uma ideia distinta de pertencimento, interpretações distintas da relação do 

país com o mundo e, especificamente, com o Ocidente. Como será exposto, o Ocidente e o 

aumento de sua influência global foram elementos centrais nesse debate. A partir dessas 

correntes intelectuais e das “escolas” da política externa russa, evidencia-se que essa crise de 

identidade se criou ao redor da oscilação entre a autoafirmação dos valores e da unicidade russa 

e a busca por uma modernização, amparada em perspectivas ocidentalizadoras.  

Assim, essas condições estão diretamente relacionadas com as variações do status do 

país no mundo e suas capacidades perante o núcleo de poder ocidental. Um aumento da 

vulnerabilidade e da fraqueza da Rússia fortalecia os discursos da necessidade de adaptação aos 

modelos e valores do Ocidente, desde o século XIX tido como universais e que, muitas vezes, 

eram incompatíveis com a cultura e as situações socioeconômicas locais. A partir dessa situação 

histórica, é analisada a viabilidade de uma avaliação das oscilações na inserção internacional 

da Rússia pós-soviética por meio também de um debate interno russo existente acerca da 

superioridade ou não dos modelos ocidentais. Esse discurso é fortalecido mundialmente pelas 

teses do Fim da História (FUKUYAMA, 1992), que declaravam os valores e modelos liberais 

como vitoriosos em uma visão teleológica. Elemento que teria como fonte as tendências da 

“Nova Ordem Mundial” estadunidense e de seu “Consenso de Washington”, acabando por 

servir de anteparo ideológico, na década de 1990, para esses processos iniciados em 1989. 

Dessa forma, aponta-se que, além do retorno da crise de identidade, existem paralelos 

na crise contemporânea com a crise histórica, em que se ressaltam as semelhanças entre as 
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correntes de identidade contemporâneas e as correntes históricas. Assim, é sustentado que as 

oscilações no comportamento russo derivam não só da recorrência de tendências históricas da 

identidade nacional russa, formadas pelos acúmulos históricos, pela cultura e pela condição 

geográfica do país, mas também por um retorno da crise de identidade. A pesquisa, então, 

realizará uma análise dos paradigmas de inserção internacional do período pós-soviético 

utilizando as correntes históricas dessa crise de identidade e seus desdobramentos como tipos 

ideais para o enquadramento do pensamento geopolítico. A partir destes desenvolvimentos, as 

condições de continuidade e transformação no comportamento russo poderão ser entendidas 

por essa oscilação gerada por uma crise de identidade. Com o delineamento mais profundo dos 

acúmulos históricos, das condições geográficas e das transformações culturais do país será 

possível estabelecer as bases dessas oscilações e as relações das diferentes correntes de 

identidade e pertencimento com essas. 

A metodologia desta abordagem se dá pela análise bibliográfica dos desenvolvimentos 

teóricos e intelectuais internos russos, que detiveram influência na inserção internacional 

histórica do país. A partir da análise das diferentes tendências e posicionamentos das correntes 

históricas, será avaliada a similaridade dessas com as correntes contemporâneas e a 

possibilidade de sua utilização como tipos ideais para o enquadramento do pensamento 

geopolítico russo contemporâneo. Com esse fim, faz-se necessária a estruturação observável de 

parâmetros, precedentes e padrões do comportamento russo no cenário internacional, que, 

mantendo-se em formas e agrupamentos coesos para a análise, abranjam a pluralidade dos 

grupos, vertentes internas e acumulações históricas e culturais que afetam esse comportamento. 

Assim, será possível gerar perspectiva mais aprofundada sobre o comportamento russo, suas 

motivações a partir de sua idealização de sistema-mundo no cenário internacional e 

pertencimento supranacional. 

As dinâmicas de mudança e continuidade no comportamento russo serão avaliadas por 

um estudo da historiografia dos períodos afetados pela crise de identidade. Isso permitirá a 

análise da influência e do impacto das correntes dessa crise na atuação internacional e na 

sociedade russa. A análise historiográfica se dará, principalmente, por fontes secundárias, mas 

também abrangendo alguns elementos primários, como discursos e documentos oficiais. Dessa 

forma, também serão abordadas as questões geopolíticas e de segurança internacional e sua 

relação com a transição das ideias de pertencimento supranacional dominante. Para analisar a 

viabilidade da utilização dessas correntes como tipos ideais de análise, foram recortados os dois 

períodos históricos dos dois primeiros mandatos de Iéltsin (1991 – 1999) e os dois primeiros 

mandatos de Putin (2000 – 2008). Assim, com a análise da historiografia desses períodos, será 
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possível analisar os paradigmas de inserção internacional russa e a sua relação ou não com a 

mudança nas tendências de identidade nacional. A delimitação desse período (1991 – 2008) foi 

escolhida porque traz alguns eventos emblemáticos que foram amplamente debatidos pela 

academia e representam o ápice das oscilações na inserção do país e nas identidades nacionais 

dominantes. 
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CAPÍTULO I 

 A “VERDADE”, AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E AS SUAS PRINCIPAIS 

CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO 

 

“Russia is a riddle wrapped in a mistery inside an 

enigma.” 

– Winston Churchill. 

 

“A lie is truth, until you recognize it as a lie. To 

see the truth behind those lies is probably the right 

thing to do. However, it may not necessarily bring 

happiness. Lies are Happiness.”  

– Hoddy, Ergo Proxy (2006).t 

1.1 A Disputa Pela Verdade: As Perspectivas Ocidentais Sobre a Rússia 

Algumas das principais narrativas acerca do comportamento russo no cenário 

internacional são focadas nos interesses nacionais russos, que motivariam os modos, diretrizes 

e formas de inserção russa no ambiente externo. Até mesmo as principais correntes teóricas em 

voga no Ocidente, aqui consideradas as correntes liberais e realistas de Relações Internacionais 

e seus desdobramentos, levam em consideração a questão dos interesses nacionais, de uma 

forma ou de outra. Na ótica realista há, no mínimo, uma prevalência do interesse de 

sobrevivência na conduta do Estado, que seria reflexo de sua racionalidade, e, no máximo, uma 

exacerbação dessa questão de sobrevivência pelo acúmulo de poder para a dominação global.  

Na ótica liberal, há também a perspectiva de que o Estado é um ator racional tentando 

maximizar seus interesses, mas esses interesses podem variar de acordo com a estrutura 

internacional na qual os Estados estão inseridos. No entanto, a definição de interesse nacional 

para a Rússia se torna complexa na medida em que tais correntes desenvolvem narrativas 

próprias para explicar a formação desses interesses, que muitas vezes não levam em 

consideração as condições históricas, geográficas e especificidades socioculturais que tornam 

cada sociedade única. 

As correntes liberais e realistas, elaboradas e apoiadas historicamente pelas 

comunidades científicas anglófonas, em especial a estadunidense, são utilizadas em amplo 

espectro, não só no Ocidente, mas, no mundo inteiro. Elas formam um núcleo analítico que 

transborda dos meios acadêmicos e influem nos debates públicos e na formulação política, já 

que é comum que formuladores de políticas e pesquisadores voltem suas atenções para teorias 
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já celebradas pela academia ou que desfrutem de prestígio e influência dentro das elites vigentes 

(DUGIN, 2014; 2012; TSYGANKOV, 2016). 

Isso se dá com frequência no meio ocidental, em que a pesquisa nas RI, segundo Dugin 

(2012, passim), tem vínculo histórico com as necessidades do Estado, sendo mais raras as 

buscas científicas por explicações através de óticas alternativas. Esse comportamento colabora 

para a centralização desse campo sob a égide de uma perspectiva dominante, que no caso das 

RI é embasada pelas experiências e necessidades estadunidenses e ocidentais (DUGIN, 2012, 

p. 63). Apesar de esse mainstream acadêmico possuir ferramentas úteis, nem sempre ele é capaz 

de explicar com clareza ou imparcialidade os acontecimentos recentes.  

Por isso, serão abordados os parâmetros das principais correntes teóricas do eixo liberal-

realista das RI, dada a sua influência nos analistas ocidentais e o efeito de análises 

demasiadamente simplistas ou limitadas do comportamento russo na confecção de políticas. 

Isso ajudará a explicitar o porquê de uma análise mais aprofundada, por uma via autônoma, ser 

importante, já que a Rússia tem um desenvolvimento interno e ideológico próprio, que 

apresenta uma pluralidade de concepções sobre os objetivos russos.  

Essa perspectiva teórica do eixo liberal-realista influenciou profundamente o 

comportamento de alguns países ocidentais, entre eles os EUA, e, por consequência, gerou 

respostas e reações de outros Estados. A influência dessas correntes no período do pós-Guerra 

Fria é um fator de relevância para explicar a dinâmica das relações entre a Rússia e o Ocidente, 

onde os efeitos do comportamento realista, como a contenção soft, e do comportamento liberal, 

como a imposição de normatizações ocidentais, na política e nas diretrizes dos EUA 

fomentaram respostas russas diferentes e ajudaram a promover a atual situação de “novo 

enfrentamento” (SAWKA, 2016).  

É importante ressaltar que essas correntes de pensamento não são estáticas, nem 

monolíticas. Há diversas fragmentações, descentralizações e desdobramentos nas correntes 

liberais e realistas das RI. No entanto, é possível traçar algumas linhas gerais que perduram 

desde sua formação, bem como demonstrar as transformações teóricas e a adaptação dessas 

correntes de pensamento em teorias estruturadas cientificamente para servirem de supostas 

“ferramentas universais”. As transformações, como serão expostas, demonstram a 

instrumentalização dessas teorias para o poder político e econômico desde o período do pós-

Segunda Guerra e a crescente influência do Positivismo e do Behaviorismo que aproximou as 

duas correntes em suas abordagens ao longo dos grandes debates nas RI (WEAVER, 1996). 

Apesar da história do surgimento das RI como campo de estudo ser controversa e ainda 

um assunto debatido, o Liberalismo e o Realismo, como correntes de pensamento dos 



24 

 

estudiosos de relações internacionais, têm suas raízes nos debates gestados pela experiência da 

Primeira Guerra Mundial e o fracasso de se manter a paz no período entreguerras. A 

institucionalização acadêmica das RI, após a Segunda Guerra Mundial, deu-se em torno 

também dos debates promovidos por essas correntes, que almejavam, cada vez mais, ampliar 

seus aspectos de teorias científicas – processo intensificado com a “onda” behaviorista nos EUA 

(MENDELSKI, 2018).  

Por essas razões, antes de propor uma abordagem alternativa para o caso russo, cabe 

aqui estabelecer e expor as bases dessas correntes, não só como formas de criticá-las mas 

também como forma de destacar essas bases em discursos, estudos e obras ocidentais acerca do 

comportamento russo, do próprio “pensamento russo” e até nas ações ocidentais para com a 

Rússia.  

 

1.2 O Realismo 

O Realismo, como corrente de pensamento das RI, tem seu “nascimento acadêmico” 

com a obra Vinte Anos de Crise (2001), de Edward Carr, que criticava o idealismo, e justamente 

a falta de realismo dos negociadores da Paz de Versalhes e dos criadores da Liga das Nações, 

que teriam uma plenitude de princípios e ideologias, mas não teriam mecanismos de 

implementação para os mesmos.   

 

 

O liberalismo internacionalista, com a sua utopia da paz perpétua não fez 

cessar a guerra. Nos 1920 e 1930, os Estados seguiram com suas políticas de 

interesse nacional pela expansão territorial – a Alemanha na Europa centro-

oriental, a Itália na África, o Japão na China – ou pela complacência 

interessada das democracias inglesa e francesa com o fascismo italiano, o 

franquismo espanhol e o nazismo alemão. Desse modo, a política 

internacional parecia estar muito afastada do modelo com que os Estados 

formalmente se comprometeram em Versalhes. Surgiram assim, autores que 

denunciavam o projeto liberal – cristalizado na Liga das Nações – como uma 

perigosa utopia porque, ao defender idealisticamente a paz, abria flancos para 

a recorrência da guerra (RODRIGUES, 2008, p. 11). 

 

 

Em sua obra, Carr (2001) expõe que os Estados tendem naturalmente a serem egoístas 

e os “idealismos e utopias” devem, necessariamente, ser balanceados por uma abordagem 

realista do mundo. Apesar de afirmar que o Realismo depende da utopia, ou da idealização de 

mundo, para ter sentido e movimento –  pois sem objetivos ou paixões o realismo nada mais 

seria que “um imobilismo pessimista” (SANTOS, 2013)  – para ele, os desejos de mudanças 
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deveriam ser baseados e confeccionados a partir de análises cautelosas dos processos (CARR, 

2001; SANTOS, 2013).  

A crítica de Carr não é direcionada a uma teoria específica, mas, sim, ao que ele define 

como “o pensamento idealista e utópico” e seus defensores (CARR, 2001), que, posteriormente, 

formariam as correntes liberais nas Relações Internacionais. O debate gerado por essa crítica é 

considerado o “primeiro grande debate das RI”, ocorrido no período entreguerras e que 

colocava de um lado esses idealistas, representados por intelectuais, como Norman Angell 

(1913), e figuras políticas, como o presidente estadunidense Woodrow Wilson (GRIFFITHS, 

2004), e, do outro, os realistas e, posteriormente, intelectuais que também atuaram ativamente 

na confecção de políticas e direcionamento estatal, como Hans Morgenthau (2003). 

Apesar de essa “inauguração” da corrente do “realismo acadêmico” ter se dado 

oficialmente com Carr, ao longo do século XX, diversos autores realistas engendraram esforços 

para construir um embasamento histórico do conceito de internacional e da longevidade de um 

suposto pensamento realista que perpassaria as épocas e eras na atuação política humana 

(NOGUEIRA & MESSARI, 2005). O próprio Carr, apesar de inaugurador do debate e defensor 

de uma abordagem realista, não se enquadraria estritamente nos desdobramentos que o 

Realismo teria. Essa corrente de pensamento se estruturaria em uma narrativa própria e seus 

autores e adeptos confeccionariam teorias diversas sobre seu surgimento e seu funcionamento 

como instrumento de análise. Assim, seriam identificados conceitos realistas já na Grécia 

Antiga, com as obras de Tucídides; na Índia antiga, com Cautília; na Renascença, com 

Maquiavel, e no início da Era Moderna, com Hobbes (RODRIGUES, 2008), despontando três 

figuras eminentemente ocidentais. 

 

 

A reação ao liberalismo internacionalista foi chamada por seus autores iniciais 

de realismo e evocava um panteão próprio de autores clássicos – Tucídides, 

Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes – a fim de amparar uma visão da 

política internacional como um estado de guerra, impossível de ser 

perpetuamente pacificado, mas passível de pacificações temporárias a partir 

de equilíbrios de poder entre os Estados (RODRIGUES, 2008, p. 11). 

 

 

Esses três autores já teriam identificado algumas condições supostamente atemporais 

das relações entre os Estados. Em Tucídides, são identificadas duas bases conceituais realistas, 

como a questão da sobrevivência, ligada à necessidade de se obter poder para se ter segurança, 

e a questão da anarquia internacional, advinda da falta de um Estado acima dos Estados. 

Portanto, nessa ótica, seria responsabilidade do próprio Estado construir as condições internas 

e balancear as condições externas para garantir sua sobrevivência, já que não seria possível 
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confiar em outros atores para realizar tal tarefa. Essas condições, posteriormente se 

desdobrariam e gerariam a premissa denominada de autoajuda (NOGUEIRA & MESSARI, 

2005). 

 

 

Os realistas consideram que uma das principais heranças de Tucídides é que, 

“em um mundo onde os poderosos fazem o que têm o poder de fazer e os 

fracos aceitam o que têm de aceitar”, o medo de não sobreviver, o medo de 

deixar de existir, leva os Estados a iniciarem e se engajarem em guerras. Com 

esse tipo de leitura de Tucídides, os realistas destacam dois conceitos: o que 

veio a se chamar, mais tarde, de anarquia internacional, devido à falta de uma 

autoridade legítima e soberana no nível internacional que garanta o direito à 

sobrevivência de todos os atores; e o correlato medo de não sobreviver. A 

leitura realista de Tucídides destaca também seu pouco apreço pelos valores 

morais e pela justiça nas relações entre os Estados (NOGUEIRA & 

MESSARI, 2005, p. 22). 

 

  

Essas questões são conceitos que estão presentes em boa parte das teorias e pensamentos 

realistas nas suas mais variadas vertentes e desdobramentos. Esse esforço de embasamento 

histórico prossegue, então, para a leitura de Maquiavel, cujas orientações aos príncipes foram 

entendidas como orientações aos estadistas e agentes políticos. Em Maquiavel se destacam 

questões que seriam abordadas posteriormente por Morgenthau (1986), como a moralidade 

própria – ou amoralidade – das ações do Estado, a relação do poder, e de seu balanceamento, 

com a sobrevivência e a primazia do Estado nas relações internacionais. Nessa leitura também 

prevalece a percepção da necessidade de se vislumbrar a realidade “pelo que ela é, e não pelo 

que ela deveria ser” (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). 

 

 

Maquiavel, por sua parte, deixou como herança para os realistas a ênfase na 

sobrevivência do Estado como ator. O príncipe sem um Estado perde toda sua 

relevância. Para sobreviver, o poder se faz necessário, e o uso da balança de 

poder, como de alianças, é crucial para lidar com o desafio da segurança. A 

leitura realista também destaca o realismo de Maquiavel: segundo os realistas, 

Maquiavel queria lidar com o mundo real, não com o mundo como deveria 

ser. Por fim, os realistas caracterizam a visão de Maquiavel de relações entre 

as cidades-estados como desprovida de qualquer caráter moral e ético. 

Segundo essa leitura, para Maquiavel, a moralidade que orienta as ações do 

indivíduo não se aplica nem deveria orientar as ações do príncipe 

(NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p. 22). 

 

 

 Já em Hobbes – o último suposto precursor do Realismo nas RI, antes do Realismo em 

si – são destacados aspectos anárquicos do sistema internacional, pautados na transmissão do 

estado de natureza (hobbesiano) para o meio internacional, uma vez que os Estados que 
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formaram os “bolsões de paz” em âmbito social (RODRIGUES, 2008) não criaram um Leviatã 

para si. Assim, através de uma análise da formação dos Estados europeus, são destacadas as 

condições que seriam inerentes ao ser humano, ou pelo menos à história humana, que 

transbordariam para o comportamento dos Estados e para o convívio entre os mesmos como 

base para o pensamento realista: a centralidade do Estado, a questão da sobrevivência e do 

poder e a estrutura anárquica do sistema internacional (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). 

 

 

De Hobbes, os realistas destacaram o conceito de estado de natureza que 

comparam com o estado de anarquia no sistema internacional. Para os 

realistas, a falta de um soberano que tenha o monopólio do uso legítimo da 

força nas relações internacionais é comparável ao estado de natureza de 

Hobbes. A impossibilidade de estabelecer um Leviatã no Plano internacional 

– pela própria admissão de Hobbes – torna a anarquia internacional uma 

característica definitiva das relações internacionais. Portanto, a leitura que os 

realistas fazem destes três pensadores, Tucídides, Maquiavel e Hobbes, 

destaca os elementos de sobrevivência, poder, medo e anarquia internacional 

que representam as premissas centrais do realismo nas Relações 

Internacionais (NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p. 22 - 23). 

 

 

Essas premissas da anarquia internacional – da busca por sobrevivência e pelo acúmulo 

de poder para garantir a autoajuda; da centralidade do Estado como ator e, em alguns casos, a 

natureza humana, ou o estado de natureza internacional – formam os pilares centrais das 

abordagens realistas. Outra ponderação importante é a ênfase no que acontece ao cenário 

internacional, ao invés das causas domésticas para tais acontecimentos, ou seja, as questões 

pertinentes às ações dos Estados e às condições sistêmicas internacionais geralmente seriam 

mais relevantes para explicar o comportamento estatal do que as questões domésticas (ibidem.).  

Para explicitar a relação entre tais premissas, faz-se necessária a explicação da questão 

da centralidade dos Estados nos assuntos internacionais e da suposta irrelevância de seu meio 

doméstico. Essa visão realista acerca dos fenômenos internacionais, geralmente, circunda-se na 

atuação dos Estados, cujos meios domésticos funcionariam a partir de consensos políticos que 

propiciariam um comportamento racional no meio externo. É a partir dessa “racionalidade”, 

entendida como uma capacidade universal de gerar consensos internos acerca do 

comportamento externo que seria comum a todos os Estados, é que se desdobram as demais 

premissas do Realismo. Essa racionalidade conduziria o comportamento dos Estados e 

construiria o meio internacional em que convivem. A própria concepção do Estado, com a 

premissa de “paz interna” pelo uso legítimo da força, entraria em choque com uma realidade 
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externa desprovida de um ordenamento pacífico natural ou de quaisquer garantias supra-estatais 

de segurança (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). 

 

 

Na visão dos Realistas, o Estado é o ator central das relações internacionais. 

O que se estuda na disciplina – como o próprio nome indica – são as relações 

entre um tipo específico de ator: os Estados. No que se pode caracterizar como 

uma definição minimalista do papel do Estado nas Relações Internacionais, 

ele teria duas funções precisas: manter a paz dentro das suas fronteiras e a 

segurança dos seus cidadãos em relação a agressões externas. Dessa forma, 

todos os Estados acabam desenvolvendo a mesma função: a estabilidade 

doméstica, e a segurança em relação a agressões externas. No plano 

doméstico, os Estados se caracterizam pelo que Weber chama de monopólio 

de uso legítimo da força, monopólio que não existe no plano externo 

(NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p. 24 – 25). 

 

 

Para os realistas, o Estado, com sua proeminência nos assuntos internacionais e uma 

racionalidade comum em relação à sua própria sobrevivência, que permitiria a abstração de 

peculiaridades internas, atuaria a partir de uma dupla condição: a autoridade interna e a 

incerteza externa. Essa dupla condição propiciaria que os Estados buscassem seus interesses, 

definidos genericamente como interesses nacionais, relacionados com a sua sobrevivência, 

com o seu acúmulo de poder e com a contenção de ameaças, independentemente da cultura, ou 

das condições socioeconômicas internas. Em suma, a racionalidade do Estado, na ótica realista, 

tende a fazer com que esses busquem a maximização de vantagens e minimização de ameaças 

e vulnerabilidades para assegurar sua sobrevivência na anarquia internacional (NOGUEIRA & 

MESSARI, 2005). 

 

 

De forma geral, os realistas tomam o Estado como uma “caixa preta” e o 

encaixam dentro do que chama de modelo da “bola de bilhar” (billiard-ball). 

Isso os leva a abstrair os processos internos de tomada de decisão e as 

motivações políticas que levam os Estados a agir no plano internacional e a 

destacar exclusivamente a dinâmica da relação entre essas “caixas ou essas 

’bolas’”. Os realistas consideram que o Estado é um ator unitário e racional, o 

que significa que o Estado age de maneira uniforme e homogênea e em defesa 

do interesse nacional. (NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p. 25). 

 

 

Com essa concepção do Estado, torna-se visível a importância das outras premissas para 

o entendimento do funcionamento estatal e sistêmico na ótica realista. A anarquia internacional 

– outro pilar central e condicionador do comportamento dos Estados – advém do contraste entre 

a situação interna, de monopólio do uso da força, e a externa, na qual os Estados se encontram, 

e em que não há uma autoridade que garanta a ordem. Como já foi exposto, se por um lado a 
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autoridade doméstica estatal supostamente garante a paz e a estabilidade interna às sociedades, 

por outro, a ausência de um “Estado acima dos Estados”, ou de uma ordem supra-estatal, faz 

com que não seja possível garantir naturalmente essa estabilidade no âmbito internacional.  

Um sistema anárquico, no qual não existe uma hierarquia formal, nem uma legislação 

supra-estatal eficaz para garantir uma ordem estável, é gerado, já que não há um “Leviatã 

hobbesiano” em nível internacional. Esse fato, por si só, seria uma ameaça aos atores que 

compõem esse sistema, por não possuírem garantias de que nem seus anseios e interesses sejam 

atendidos, tampouco sua existência esteja assegurada, visto que, dada a sua racionalidade 

universal, o desejo de, pelo menos, sobreviver seria inerente a todos os Estados. A necessidade 

do acúmulo de poder, por meio do qual os Estados assegurarão a sua sobrevivência e seus 

interesses, surgiria como uma das diretrizes principais da atuação do Estado.  

A questão da segurança nas relações com os outros Estados toma proeminência na 

racionalidade estatal, uma vez que os Estados seriam a fonte da insegurança de uns para os 

outros no sistema internacional. A anarquia internacional coloca, então, os Estados em uma 

constante disputa pela construção e fortalecimento de sua segurança perante a outros Estados. 

Dessa forma, esses dois conceitos – a centralidade do Estado e a anarquia internacional – seriam 

as matrizes das demais premissas do Realismo, referentes ao comportamento dos próprios 

Estados: a sobrevivência, o poder e a autoajuda (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). 

A busca pela sobrevivência, na ótica realista, é uma consequência lógica e racional 

derivada do problema da segurança nas RI. Para que os indivíduos desfrutem da paz interna e 

da segurança externa, seria necessário, primeiro, que o Estado exista e continue existindo. Ao 

mesmo tempo, o Estado, para prover tal paz e segurança, deve garantir primeiro a sua própria 

segurança e existência. Nesse sentido, em consonância com a ótica de Maquiavel – de que o 

príncipe deve lutar pela sobrevivência – os realistas consideram que é a sobrevivência do Estado 

o interesse nacional primário e supremo em uma ação racional (NOGUEIRA & MESSARI, 

2005, p. 28). 

 

 

Essa sobrevivência é o interesse nacional supremo e fundamental que deve 

levar à mobilização de todas as capacidades nacionais e ao qual se submetem 

todos os demais interesses. Nas relações internacionais, os realistas 

consideram que a segurança dos indivíduos só é mantida uma vez que a 

segurança do Estado do qual faz parte é mantida. Com isso, as duas funções 

fundamentais e ao mesmo tempo básicas do Estado – isto é, a paz doméstica 

e a segurança no plano internacional - são preenchidas ao se garantir a 

sobrevivência do Estado. Essa fórmula continua válida no sentido oposto 

também. Ao se garantir a sobrevivência do Estado, se garante também a 

sobrevivência do indivíduo. Isso decorre da opção realista por escolher o 
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Estado como ator e a unidade de análise. Com isso, a obrigação dos líderes 

políticos e dos tomadores de decisões é lutar pela sobrevivência do Estado nas 

relações internacionais (NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p. 28). 

 

 

O acúmulo de poder seria uma tarefa a qual os Estados perseguiriam autonomamente, 

já que eles não poderiam contar definitivamente com outro tipo de auxílio no cenário 

internacional a não ser as próprias capacidades, o que acarretará a premissa da autoajuda. O 

poder é um tópico amplamente debatido e sua definição amplamente controversa. Enquanto 

alguns definem poder como algo quantificável, ou algo materializado na soma das capacidades 

econômicas, militares, tecnológicas, políticas e ideológicas dos Estados, outras definições 

levam em conta a relação comparativa do poder. Nessa relação comparativa, o poder é tido 

como algo relativo aos atores envolvidos, e não só com suas capacidades intrínsecas absolutas 

(NOGUEIRA & MESSARI, 2005). 

Para Nogueira & Messari (2005, p. 29), essa perspectiva seria baseada na leitura de 

Tucídides e realçaria a importância da relação entre os Estados na caracterização do poder. É 

ressaltado também o poder na perspectiva estrutural de Waltz (2000), que seria a capacidade de 

influenciar o sistema e de resistir às influências sistêmicas. O poder, apesar de não ter um 

consenso em sua definição, é um aspecto chave, seja para os realistas clássicos, como 

Morgenthau (2003), que o veem como uma ferramenta para manter o status quo e influenciar 

outros atores, seja na visão do Realismo Estrutural de Waltz (2000), que vê o poder como meio 

para garantir a sobrevivência em uma dada estrutura internacional (ibidem). 

Esse entendimento multifacetado do poder gera também diferentes perspectivas quanto 

à distribuição e à utilização deste nas diferentes abordagens realistas. Enquanto alguns veem a 

ação dos estadistas para assegurar os interesses nacionais como a agência controladora do 

poder, como Morgenthau (2003) e suas postulações acerca do equilíbrio de poder, outros veem 

uma natural distribuição de poder em um dado sistema internacional, variando de acordo com 

seu formato (multipolar ou bipolar e etc.), como o realismo estrutural de Waltz (WALTZ, 2000; 

NOGUEIRA & MESSARI, 2005). 

A autoajuda, relacionada intrinsecamente com a premissa do poder, é baseada na 

premissa de que o Estado deve contar, primordialmente, com as próprias capacidades para 

sobreviver e não com o auxílio de aliados ou fatores externos. Os Estados seriam responsáveis 

pelo fortalecimento das condições que gerariam o seu próprio acúmulo de poder, por 

balancearem as condições de poder, de forma que sua sobrevivência seja garantida, e 

assegurarem os meios que permitiriam que eles busquem seus interesses. 
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Como resultado da anarquia internacional, os Estados têm, então, a obrigação 

de lutar por sua sobrevivência e de utilizar todos os mecanismos de poder que 

lhes são disponíveis. Como no estado de natureza hobbesiano, na anarquia 

internacional, nenhum Estado pode contar total ou parcialmente com outros 

Estados para defendê-lo. Além de cada Estado ser responsável por sua própria 

segurança, nada garante que os Estados aliados não se tornem, em algum 

momento posterior, uma ameaça para a soberania nacional do Estado em 

questão. Com isso, um princípio cardeal do realismo nas relações 

internacionais é a autoajuda, ou seja, que nenhum Estado pode contar com 

outro para defender seus interesses e sua sobrevivência. Cada Estado só pode 

contar de maneira integral e completa com suas próprias capacidades para se 

defender e permanecer como ator nas relações internacionais. Isso não exclui 

nem a possibilidade de obter apoios, nem a possibilidade de haver cooperação 

no sistema internacional, mas implica que a vigilância deveria ser permanente, 

e que todo e qualquer acordo de cooperação mútua na área de segurança pode 

ser rompido se for do interesse nacional (NOGUEIRA & MESSARI, 2005, p. 

31). 

 

 

Todas essas questões moldariam o comportamento do Estado, posto que, na perspectiva 

realista, a anarquia internacional e a centralidade do Estado como ator gerariam a necessidade 

de sobrevivência desse ator principal em um ambiente sem garantias.  Essas seriam as 

condicionantes de um comportamento supostamente racional encontrado em todos os Estados 

e constituiriam, assim, os interesses nacionais de cada Estado – derivados do acúmulo de poder 

e da autoajuda e relativos justamente a essa questão da sobrevivência. A questão doméstica, 

novamente, seria relegada a um segundo plano, onde os atores internos apenas formariam o 

“consenso racional” para criar os interesses nacionais.  Por isso, tais interesses, dadas as 

condições similares criadas pela natureza anárquica do sistema, tenderiam a ser similares para 

todos os países, já que as questões de sobrevivência ficam em destaque nesse sistema, em que 

prevalece um estado de natureza hobbesiano em nível supra-estatal (NOGUEIRA & 

MESSARI, 2005). 

Essa racionalidade inerente a todos os Estados, e a premissa de existência de aspectos 

universais na essência humana e natureza dos Estados são baseadas em interpretações de 

eventos tipicamente europeus, bem como têm suas raízes atreladas aos desenvolvimentos da 

Filosofia Política europeia e ocidental. A transposição das interpretações desses fenômenos e 

experiências regionais como algo universal é um dos processos pelos quais a abordagem realista 

acaba se tornando uma perspectiva com tendências a ignorar as divergências culturais e a 

existência de padrões não europeus de comportamento estatal. 

As aplicações dessas premissas variam de acordo com os desdobramentos da corrente 

realista. Há diversas teorias e linhas argumentativas que se utilizam desses pilares – ou pelo 
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menos alguns deles –, havendo também variantes que se utilizam de aspectos híbridos do 

Construtivismo, Liberalismo ou do Realismo. Dentro do Realismo, o Realismo Clássico, o 

Neorrealismo e o Realismo Neoclássico, podem ser considerados os principais desdobramentos 

dessa corrente de pensamento. Cada uma dessas vertentes tem abordagens distintas, mas ainda 

há a presença das premissas centrais já destacadas.  

 

1.2.1 O Realismo Clássico 

Um “divisor de águas” que ajudou na consolidação do Realismo como ferramenta 

teórica no pós-Segunda Guerra foi a obra A Política Entre as Nações de Hans Morgenthau, 

lançada em 1948 (NOGUEIRA & MESSARI; MENDELSKI, 2018). Morgenthau (op. cit.), 

junto a outros autores de proeminência, como Aron (1962), que é mais pluralista sobre a 

formação dos interesses nacionais, e Kennan (1947), são os principais expoentes da vertente 

que ficaria conhecida como o Realismo Clássico das RI. Essa vertente tem como alguns de seus 

pilares as fundamentações elaboradas pelo Realismo das Ciências Políticas (CP), por 

considerações acerca da natureza humana e da natureza dos Estados, que seriam comprovadas 

por uma análise histórica da atuação dos Estados, em provocarem guerras e usarem a violência. 

Assim como veem como responsabilidade dos Estados e do estadista manter ou gerar o 

equilíbrio e as condições de poder, elementos que constituiriam uma teoria sobre o 

comportamento desses Estados (GASPAR, 2013). 

 

 

Morgenthau escreveu Politics Among Nations contra o consenso pacifista e a 

visão utópica de uma nova ordem mundial assente na aliança entre os Estados 

Unidos e a União Soviética e para preparar os responsáveis e a opinião pública 

norte-americana para a Guerra Fria. Aron publicou Paix et guerre entre les 

nations para criticar tanto os defensores da convergência entre os Estados 

Unidos e a União Soviética, como os «cruzados realistas» – uma categoria 

onde incluía Morgenthau, ao lado de Reinhold Niebuhr e George Kennan – e 

para demonstrar, simultaneamente, a necessidade de manter a estratégia 

ocidental de contenção do império soviético e os limites da competição entre 

os dois «irmãos inimigos», impostos pela revolução nuclear e pela balança do 

poder (GASPAR, 2013, p. 7). 

 

 

O Realismo Clássico deu continuidade à perspectiva de Carr – de que a ação no cenário 

internacional deve moderar o idealismo com uma visão objetiva da realidade –, mas adiciona 

certas premissas filosóficas, padrões históricos e ponderações morais acerca do comportamento 

estatal para transformá-lo em um objeto explicável e analisável. Morgenthau (2003) estrutura 

sua teoria em torno de princípios acerca da ética, da moral e da natureza humana e política para 
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que sirva de marco e guia para a ação do estadista na política internacional (MORGENTHAU, 

2003; MIJARES, 2015). 

É a partir de Morgenthau que se pode observar o processo de clivagem entre as escolas 

inglesas, francesas e estadunidenses de RI. A adequação do comportamento a padrões baseados 

na natureza humana e a utilização da história como um objeto monolítico, que serve para 

comprovar essa natureza atemporal, é um desenvolvimento específico do Realismo Clássico 

nos EUA, enquanto que as escolas inglesa e francesa têm uma perspectiva mais pluralista da 

história (MENDELSKI, 2018, p. 260). 

 

 

Para Morgenthau, a política é, ao mesmo tempo, o mal e a possibilidade de o 

conjurar pela escolha racional do mal menor e as relações internacionais são 

uma forma da política do poder, definido à maneira weberiana como a 

capacidade de um agente se impor a outro contra a sua vontade. A política 

internacional é o estado de natureza hobbesiano e a anarquia nas relações entre 

os estados abre caminho ao impulso de maximização do poder que caracteriza 

a natureza humana e pode prevalecer contra qualquer forma de racionalidade. 

Os estados, ou as potências, podem ter uma política racional, se se limitarem 

a defender os interesses nacionais sem querer pretender a universalidade, mas 

não podem nem escapar aos dilemas da anarquia, nem livrar-se da maldição 

dos filósofos totalitários. O realismo é uma teoria moral, como garante da 

racionalidade possível da política externa dos estados, no inferno da luta 

permanente pelo poder (GASPAR, 2013, p. 9). 

 

 

As contribuições de Morgenthau (2003, passim) viriam a caracterizar o Realismo 

Clássico pela esquematização do funcionamento do balanceamento de poder no sistema 

internacional, através daquilo que chamou de equilíbrio de poder pela premissa de que o 

equilíbrio é um consenso moral, e de seus princípios, que seguiriam a premissa de que a política 

obedece a leis objetivas, que seriam fruto de uma natureza humana imutável (MORGENTHAU, 

2003; NOGUEIRA & MESSARI, 2005). Esses princípios que definiriam a validade universal 

do poder, a moralidade própria e autonomia da esfera da política se enquadram na perspectiva 

de auxílio aos agentes estatais, indicando o objetivo do uso prático de suas teorias.  

 

1.2.2 O Neorrealismo 

Posteriormente, o Realismo sofreria outra transformação, com a adequação da teoria aos 

parâmetros considerados, à época, mais científicos, dada a vigência e a proeminência do 

Behaviorismo nas Ciências Sociais dos Estados Unidos (EUA), os quais perdurariam até hoje 

(SMITH, 2000). Na contramão do Realismo Clássico, a corrente neorrealista, ou do Realismo 

Estrutural, tende a confeccionar suas teorias com ênfase no rigor científico, ao invés da 
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aplicabilidade prática para o estadista. Esse rigor deu destaque aos aspectos estruturais do 

sistema internacional que moldariam o comportamento dos Estados – fator que seria explicado 

por uma visão de racionalidade inerentemente diferente daquela do Realismo Clássico, que, 

como postulado por Morgenthau (2003), era baseado em uma “natureza humana universal” 

(SMITH, 2000; MIJARES, 2015). 

 

 

Em um sentido contrário, foi o Realismo Estrutural, ou Neorrealismo, 

distanciando-se do primeiro a partir da rigorosidade dos métodos que incluiu, 

no concernente aos conceitos de anarquia e estrutura internacionais, já que seu 

objetivo era menos ambicioso e menos interessado em servir aos estadistas, 

ao menos em primeiro lugar. O Neorrealismo se preocupou em entender a 

lógica da dinâmica política internacional e não a política exterior de cada 

Estado. Adicionalmente, o Neorrealismo, preocupado principalmente com a 

estrutura internacional, abandonou as considerações éticas implícitas no 

realismo clássico, dando primazia à descrição fenomenológica antes da 

prescrição normativa (MIJARES, 2015, p. 590)9. 

 

 

Essa transformação se deu no momento do segundo grande debate das RI, que abordava 

principalmente a questão dos métodos científicos. Esse debate se dá entre os tradicionalistas, 

que apoiavam a abordagem de questões históricas, a compreensão da “ação social” e suas 

interpretações, e os cientificistas, que defendiam novas abordagens positivistas e behavioristas 

nos estudos. O Neorrealismo de Kenneth Waltz, com a obra Theory of International Politics 

(1979), surge nesse período e se utiliza de uma abordagem positivista baseada na teoria do 

comportamento racional da Ciência Econômica, considerada amplamente behaviorista.  

É nessa perspectiva que Waltz (2000) aponta que o comportamento dos Estados é 

moldado principalmente pelo sistema e as condições sistêmicas em que vivem, e não por uma 

natureza humana inerente.  

 

 

A ordem anárquica do sistema internacional é responsável pela guerra entre 

os Estados – não a vontade de poder dos homens, nem as paixões dos 

movimentos totalitários, nem as estratégias imperialistas dos estados: a guerra 

é normal nas relações entre os Estados e inevitável, porque na anarquia 

internacional não há nenhuma entidade que a possa impedir. O poder – power 

 
9 Tradução e adaptação realizada pelo autor do texto original em espanhol: En un sentido contrario, fue el realismo 

estructural o neorrealismo, distanciándose del primero a partir de la rigurosidad de los métodos que incluyó, en 

lo concerniente a los conceptos de anarquía y estructura internacionales, ya que su objetivo era menos ambicioso 

y menos interesado a servir a los estadistas, al menos en primer lugar (Cf. Waltz, 1979; May et al., 2010). El 

neorrealismo se preocupó por entender la lógica de la dinámica política internacional y no a la política exterior 

de cada Estado (Cf. Waltz, 1996). Adicionalmente, el neorrealismo, preocupado principalmente por la estructura 

internacional, abandonó las consideraciones éticas implícitas en el realismo clásico dando primacía a la 

descripción fenomenológica antes que a la prescripción normativa (MIJARES, 2015, p. 590). 
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– não é um fim em si mesmo, mas apenas um instrumento que pode ser útil às 

estratégias dos Estados, dominadas pela lógica da anarquia que lhes impõe 

maximizar as condições da sua segurança e não acumular poder pelo poder 

numa escalada suicida. Os Estados, ou as potências, podem ser conservadores, 

revisionistas ou revolucionários, mas antes de mais são todos entidades 

funcionalmente equivalentes (like-units), que se diferenciam pelo seu poder 

relativo. A política externa, como as outras políticas do Estado, não é relevante 

para a teoria da política internacional: a distribuição do poder – multipolar ou 

bipolar – determina o quadro das estratégias e das alianças dos estados, bem 

como as condições de paz e estabilidade do sistema internacional (GASPAR, 

2013, p. 10). 

 

 

Dessa forma, os Estados estariam condicionados de maneira semelhante pelo ambiente 

em que vivem, não sendo relevantes as condições internas nem a natureza humana ou a essência 

do regime. Os Estados atuariam como unidades similares e atuariam de acordo com a influência 

sistêmica sobre eles (GASPAR, 2013). A construção dessa teoria em nível sistêmico 

propiciaria, segundo Waltz (2000), uma explicação mais abrangente para o evento da guerra, 

pois aponta que o evento ocorre em três níveis – o individual, o estatal e o sistêmico – e as 

teorias anteriores eram reducionistas, por darem ênfase ou aos níveis individuais, ao culparem 

a natureza humana, ou aos níveis estatais, ao culparem uma falta de instituições que garantissem 

a paz ou uma expansão da natureza humana na essência dos Estados. O reducionismo seria, 

então, a preocupação com as características dos Estados ou com a história de suas interações, 

que negariam a causa comum da guerra para todos os países: o sistema. Nesse sistema, não 

existiriam ação ou ganhos absolutos, somente co-ação e ganhos relativos, já que os Estados, 

como bolas de bilhar, chocar-se-iam a partir das consequências de suas iniciativas pela busca 

de poder para sobreviver nessa situação (WALTZ, 2000). 

Gera-se, assim, uma teoria preocupada com a política internacional e o advento da 

guerra, eventos que eram a ênfase do primeiro debate das RI iniciado por Carr, mas que foram 

substituídos por uma ênfase no comportamento dos Estados no Realismo Clássico. O 

Neorrealismo, nessa ótica cientificista, abandona essa preocupação com a formulação da 

política externa e enfatiza a política internacional, que teria suas relações de poder próprias e 

independeria de questões domésticas. 

 

1.2.3 O Realismo Neoclássico 

O último desdobramento do Realismo aqui abordado, o Realismo Neoclássico, mostra 

o esforço da corrente realista em conciliar as questões estruturais com a necessidade de prover 

parâmetros de ação para o estadista. Nele, a política externa volta a ser parte integrante da 
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confecção da política internacional, bem como elementos internos de cada país, como fraquezas 

econômicas ou vulnerabilidade de regimes tomam algum papel nas condições do poder nos 

estudos internacionais (MIJARES, 2015). 

O Realismo Neoclássico também coopta os elementos estruturais e sua influência no 

comportamento estatal, que, quando somada à observação das condições internas e às questões 

de responsabilidade da ação política, gera uma teoria para o comportamento estatal multinível 

que faz uma ponte entre questões domésticas e questões sistêmicas que impactam no 

comportamento dos Estados e na política internacional (MIJARES, 2015). 

 

 

Resumindo os pressupostos realistas neoclássicos, podemos dizer que, em 

primeiro lugar, a teoria é um refinamento das escolas neorrealistas clássicas e 

realistas, um esforço para combinar o melhor de ambos, tendo em vista uma 

explicação abrangente da política internacional. O resultado é uma teoria 

multinível realista. Em segundo lugar, está a distribuição de capacidades, 

especialmente as capacidades duras (demográficas, econômicas e militares), e 

a constituição de uma variável independente para a compreensão parcial da 

política externa, daí a importância do estudo dos ordenamentos de acordo com 

a polaridade e a concentração internacional. Terceiro, o realismo neoclássico 

reconhece a influência da política interna, bem como os fatores psicológicos 

do estadista e as correntes ideológicas dominantes de cada regime político. 

Ele também inclui fatores, que poderíamos considerar de governabilidade, que 

vão desde a coesão social para a coesão das elites, através de consenso dentro 

e vulnerabilidade relativa de ordens internas. E quarto, a teoria representa o 

melhor esforço para construir uma ponte entre o estudo da política 

internacional e a compreensão dos fatores domésticos que, juntamente com os 

fatores sistêmicos, determinam a política externa (MIJARES, 2015, p. 593).10 

 

 

Dessa forma, para Mijares (2015), seria possível ver os traços do Neorrealismo e o 

resgate de aspectos-chaves do Realismo Clássico nas abordagens neoclássicas. Essa abordagem 

seria a soma tanto de uma Teoria de Relações Internacionais, com a abordagem estrutural, 

quanto de uma teoria de política exterior, com a relevância das questões internas e condições 

 
10 Traduzido pelo autor do texto original em espanhol de Mijares (2015, p. 593): Resumiendo los presupuestos 

realistas neoclásicos podemos decir que, en primer lugar, la teoría es una refinación de las escuelas realistas 

clásica y neorrealista, un esfuerzo por combinar lo mejor de ambas en vista de una explicación integral de la 

política internacional. El resultado es una teoría realista multinivel. Segundo, la distribución de capacidades, en 

especial de capacidades duras (demográficas, económicas y militares) y constituye la variable independiente para 

la comprensión parcial de la política exterior, de allí la importancia del estudio de los órdenes de acuerdo con la 

polaridad y concentración internacional. Tercero, el realismo neoclásico reconoce la influencia de la política 

doméstica, así como de los factores psicológicos del estadista y las corrientes ideológicas dominantes de cada 

régimen político. Además, incluye factores que podríamos considerar de gobernabilidad y que van desde la 

cohesión social hasta la cohesión de las élites, pasando por el consenso dentro y la vulnerabilidad relativa de los 

órdenes internos. Y cuarto, la teoría representa el mejor esfuerzo por construir un puente entre el estudio de la 

política internacional y la comprensión de los factores domésticos que, junto a los sistémicos, determinan a la 

política exterior. (MIJARES, 2015, p. 593). 
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nacionais específicas de cada ator. Assim como dá continuidade à perspectiva de 

balanceamento de poder, seja pela manutenção do status quo, seja pelo aumento de capacidades 

relativas ou absolutas frente a outros atores ou ameaças sistêmicas. 

Enquanto o Neorrealismo foca na explicação das relações internacionais, sem ser capaz 

de adentrar nas nuances do estadista, e o Realismo Clássico não é capaz de fugir de sua essência 

prescritiva, ao condicionar a racionalidade da política externa a uma natureza humana universal, 

o Realismo Neoclássico traz as distinções entre política internacional e política externa como 

variáveis de estudo. Apesar de seu enfoque na política externa, não abandona as explicações 

estruturalistas, podendo ser, assim, uma ferramenta útil, tanto ao estadista, quanto ao cientista, 

pela profundidade de sua abordagem (MIJARES, 2015). 

Carr (2001) criticava o idealismo no comportamento dos intelectuais e agentes políticos 

que levaram a uma nova guerra na Europa, Morgenthau (2003) e Waltz (2000) desenvolviam 

teorias que não só visavam a explicar o comportamento estatal, mas que também fossem 

aplicáveis a todos os Estados. O Realismo Clássico de Morgenthau era uma forma de pensar 

inerente à natureza humana. Já Waltz desenvolve que é o sistema internacional e a sua 

distribuição de poder que fazem com os Estados atuem da forma como atuam. Enquanto Carr 

escreve para abordar problemas europeus, Morgenthau e Waltz têm pretensões mais 

universalistas, ainda que inseridos em sociedades e culturas ocidentais, propunham uma certa 

base-comum para atuação de todos os Estados.  

Analisando essa cadeia hereditária, há a impressão de que o Realismo se transformou 

gradualmente de uma corrente teórica de pensamento em uma teoria científica. No entanto, 

ressalta-se que esse desenvolvimento não é uma evolução paradigmática ou uma metamorfose, 

mas, sim, uma difusão de diferentes perspectivas e abordagens para a análise do internacional. 

Essas correntes citadas são as principais expoentes do Realismo em seus respectivos períodos, 

mas sempre houve perspectivas realistas alternativas que não alcançaram o mainstream como 

elas (MIJARES, 2015). 

 

1.3 O Liberalismo  

O Liberalismo, como corrente da área de Relações Internacionais, pode ser entendido 

como um desdobramento – ou continuidade – das tradições do pensamento liberal ocidental 

sobre as ações do Estado, funções das instituições, direitos individuais e até mesmo sobre o 

pensamento econômico. Por essa razão, o Liberalismo nas RI, que surge no século XX, é 
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estreitamente relacionado com pensadores do período iluminista e do século XIX, que 

abordavam as questões internacionais sob a ótica da relação doméstica, a qual se repetiria na 

sociedade internacional (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). Se no Realismo a relação com as 

raízes ocidentais é mascarada com a pretensa universalidade da essência do comportamento 

humano e estatal, no Liberalismo há um ocidentalismo explícito, derivado da superioridade dos 

valores, modelos e normas liberais para a construção de um mundo idealmente pacífico. 

 

 

O liberalismo foi uma visão de mundo excepcionalmente inovadora para seu 

tempo, pois defendia a noção de que os seres humanos são, também, iguais na 

medida em que todos possuem, por natureza, a mesma capacidade de 

descobrir, compreender e decidir como alcançar a própria felicidade. Essa 

igualdade se traduzia na noção de que todos os seres humanos são detentores 

de direitos pela simples razão de terem nascido. Os chamados direitos naturais 

à vida, à liberdade e à propriedade passariam a representar o fundamento 

filosófico mais importante das teorias liberais modernas, em especial aquelas 

que defendiam a ideia do contrato social (NOGUEIRA & MESSARI, 2005, 

p. 59). 

 

 

A dita tradição liberal, que é composta por diversos autores e pensamentos variados, 

apesar de não poder ser classificada como uma linha unificada e coerente, também tem algumas 

bases conceituais que a tornam uma corrente de pensamento que perpassa as RI e outros campos 

de estudo das Ciências Sociais e Humanas. Nas RI, o Liberalismo comunga de duas assumpções 

básicas sobre o comportamento dos Estados, que também podem ser encontradas no Realismo. 

A primeira é que os Estados, e outros atores das RI, encontram-se em um ambiente anárquico 

no nível internacional, sem nenhuma autoridade ou governo mundial com o monopólio do uso 

da força. A segunda é que há uma racionalidade que condiciona o comportamento dos Estados. 

No entanto, essa racionalidade, que no Realismo é formada pelo consenso unitário, no 

Liberalismo é composta por pressões sociais internas de diferentes origens, o que dá um 

protagonismo maior para as questões domésticas. Essa condição deriva da preocupação liberal 

com os direitos e garantias dos indivíduos, os agentes formadores das sociedades e Estados 

(MORAVCSIK, 2011). 

Se no Realismo a centralidade do Estado, as premissas da natureza humana e da anarquia 

internacional criam uma conjuntura em que a guerra é um evento inerente ao sistema ou 

natureza humana e, portanto, permanente nas RI, no Liberalismo se tem, em suas abordagens, 

a busca de uma sociedade internacional, cujas relações levem à paz e ao bem-viver dos 

indivíduos. Dessa forma, enquanto para os realistas a guerra é um evento inevitável, mas que 

poderia ser desestimulado pela balança-de-poder ou pela manutenção do status quo, para os 
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liberais a “paz prolongada” é uma condição que deveria ser atingida através de uma estrutura 

internacional composta por instituições, direitos e garantias, legitimadas por meio da 

participação dos indivíduos e da opinião pública, que permitiriam que a guerra fosse “abolida” 

nas relações entre os Estados (RODRIGUES, 2008). 

O Liberalismo, assim como o Realismo, possui uma série de desdobramentos, releituras 

e interpretações que compartilham de algumas premissas base. Partindo de premissas cânones 

do Liberalismo principal, o Liberalismo nas RI se embasa em princípios e ideias que valorizam 

certas fundações políticas e filosóficas ocidentais modernas. Dessa forma, segundo Schlosser 

et col. (2011) e Moravicsik (1992), existiriam três tradições liberais teóricas distintas das quais 

o Liberalismo nas Relações Internacionais faria uso: O Liberalismo Ideacional, o Liberalismo 

Comercial e o Liberalismo Republicano. As teorias liberais das Relações Internacionais 

abarcariam, de forma híbrida ou não, essas linhas teóricas. Da mesma forma que o Realismo, o 

Liberalismo possui autores que se configuram como expoentes dos seus principais aspectos, 

entre eles John Locke, Adam Smith e Immanuel Kant, cada um representando uma das linhas 

principais, e todos, assim como os supostos precursores do Realismo, também eminentemente 

ocidentais (MORAVCSIK, 1992; SCHLOSSER et col., 2011). 

Apesar de os desdobramentos do Liberalismo comungarem de conceitos-chave em 

comum com o Realismo, como a anarquia internacional e a racionalidade dos Estados, as 

assumpções derivadas dessas condições básicas divergem consideravelmente. Para os liberais, 

tendo em vista a paz e a liberdade no âmbito interno, a situação externa de ameaça de conflitos 

se torna um problema, cuja solução depende tanto da construção de um ordenamento que enseje 

a paz e cause a renúncia da guerra, quanto de Estados e sociedades que comunguem dos valores 

liberais e que atuem para a construção desse ordenamento internacional. Apesar de a 

centralidade do Estado não ser uma premissa do Liberalismo, a dicotomia entre a atuação 

externa expansiva e uma atuação interna reduzida dos Estados é um ponto de contradição 

necessário para a transformação das relações internacionais, já que a promoção da paz externa 

seria uma tarefa necessária para garantir paz e liberdades internas (NOGUEIRA & MESSARI, 

2005). 

 

 

Assim, os liberais chegaram à conclusão de que o estado de conflito potencial 

que caracteriza o sistema internacional é uma ameaça permanente à liberdade 

no interior dos Estados. Daí a importância e a necessidade de fazer da 

promoção da paz mundial uma tarefa primordial da política externa de nações 

comprometidas com o bem-estar de seus cidadãos. Permanecia, contudo, a 

contradição entre a missão do Estado de defender a sociedade das ameaças 

externas e os riscos que essa mesma defesa colocava ao ordenamento 
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doméstico de comunidades políticas que aspiravam a liberdades. Esse dilema 

atravessa a história do pensamento liberal até os dias de hoje (NOGUEIRA & 

MESSARI, 2005, p. 61). 

 

 

Ainda assim, a condição de Estado como mantenedor de uma ordem interna e como 

agente em uma ordem externa potencialmente ameaçadora é um ponto em comum com a 

perspectiva realista. É válido apontar que algumas premissas liberais partem do contratualismo 

de John Locke, pautado nas garantias individuais do direito à vida, à propriedade e à liberdade, 

enquanto o Realismo se pauta na perspectiva hobbesiana da cessão de liberdades pela segurança 

do Leviatã. Ambas as perspectivas dão ao Estado a condição de garantidor de uma certa 

estabilidade, ou paz interna, que resguarda os indivíduos da brutalidade do estado de natureza. 

Essa convergência de bases, derivadas das formações dos Estados-nacionais europeus e do 

Iluminismo, mesmo com a divergência de perspectivas, dá às duas correntes um elo em comum, 

tanto em suas visões de mundo, ao perceber os agentes desse mundo de forma semelhante, 

quanto por suas raízes ocidentais (RODRIGUES, 2008).  

A visão do sistema internacional para os liberais, no entanto, não é de algo imutável, 

como é o para os realistas. As correntes liberais tendem a acreditar que essa dependência da 

securitização das relações internacionais pode ser superada com o progresso da sociedade e dos 

indivíduos. Essa transformação evolutiva se daria através da construção de meios para a 

transcendência da questão da guerra e da (in)segurança na arena internacional –  razão pela qual 

tais preceitos são taxados de utópicos e demasiadamente idealísticos pelas correntes realistas, 

que, por sua vez, tendem a descartar a possibilidade de mudança nessas condições, pois a 

natureza dos Estados e a essência do sistema internacional seriam problemas imutáveis da 

natureza humana e/ou das relações de poder (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). 

No campo das Relações Internacionais, o desenvolvimento do pensamento liberal para 

a construção dessa paz prolongada é pautado nas idealizações do progresso das normas e 

instituições da sociedade internacional. Dessa forma, algumas bases do Liberalismo ideal e 

tradicional são transportadas para o Liberalismo das RI, como a preocupação com as 

instituições liberais das liberdades individuais e dos arranjos sociais liberais. 

 

 

A versão ideal do liberalismo é marcada por um compromisso compartilhado 

a quatro instituições essenciais. Primeiro, os cidadãos possuem igualdade 

jurídica e outros direitos cívicos fundamentais, como a liberdade de religião e 

de imprensa. Em segundo lugar, os soberanos efetivos do estado são 

legislaturas representativas, cuja autoridade deriva do consentimento do 

eleitorado e que exercitam sua autoridade representativa livre de toda restrição 

além da exigência de que os direitos cívicos básicos sejam preservados. Mais 
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pertinente, para o impacto do liberalismo nas relações exteriores, o Estado não 

está sujeito à autoridade externa de outros Estados, nem à autoridade interna 

de prerrogativas especiais sustentadas, por exemplo, por monarcas ou 

burocracias militares sobre a política externa. Terceiro, a economia baseia-se 

no reconhecimento dos direitos da propriedade privada, incluindo a 

propriedade dos meios de produção. A propriedade é justificada pela aquisição 

individual (por exemplo, pelo trabalho) ou pelo agrément social, ou pela 

utilidade social. Isso exclui o socialismo de Estado ou o capitalismo de Estado, 

mas não precisa excluir o socialismo de mercado ou várias formas da 

economia mista. Em quarto lugar, as decisões econômicas são 

predominantemente moldadas pelas forças da oferta e da demanda, nacional e 

internacionalmente, e estão livres do controle estrito das burocracias 

(SCHLOSSER et col., 2011, p. 1.434).11 

 

 

O Liberalismo se diferencia do Realismo também em suas derivações da anarquia 

internacional e da racionalidade dos atores ao levar em conta a pluralidade de agentes internos 

– um efeito da preocupação com a liberdade e direitos dos indivíduos. Além disso, a diversidade 

de regimes domésticos gerados por tais agentes e a interdependência entre os atores, nos mais 

variados níveis, seja em âmbito interno ou externo, são dois aspectos relevantes nas 

considerações liberais que a diferenciam substancialmente da perspectiva realista.  Apesar da 

pluralidade de abordagens liberais, essas condições de pressão social na formulação da política, 

por parte de fenômenos internos, essa perspectiva de uma relação de interdependência entre 

atores multiníveis, somadas à perspectiva de “progresso” pautada na experiência iluminista e 

ocidental, podem ser consideradas os alicerces comuns do pensamento liberal (MORAVCSIK, 

1992).  

A tradição do Liberalismo Ideacional, segundo Moravicsik (in REUS-SMIT & 

SNIDAL, 2008), assume que são as condicionantes domésticas e de interesses internos as 

moduladoras das preferências do comportamento estatal. A racionalidade do Estado, na 

concepção liberal, deriva de objetivos de grupos internos que se estabeleceram na ordem 

doméstica com legitimidade social. Os esforços estatais perseguiriam tais objetivos no ambiente 

 
11 Traduzido pelo autor da versão original em inglês (SCHLOSSER et col., 2011, p. 1.434): The ideal version of 

liberalism is marked by a shared commitment to four essential institutions. First, citizens possess juridical equality 

and other fundamental civic rights such as freedom of religion and the press. Second, the effective sovereigns of 

the state are representative legislatures deriving their authority from the consent of the electorate and exercising 

their representative authority free from all restraint apart from the requirement that basic civic rights be 

preserved. Most pertinent, for the'impact of liberalism on foreign affairs, the state is subject to neither the external 

authority of other states nor the internal authority of special prerogatives held, for example, by monarchs or 

military bureaucracies over foreign policy. Third, the economy rests on a recognition of the rights of private 

property, including the ownership of means of production. Property is justified by individual acquisition (e.g., by 

labor) or by social agrément or social utility. This excludes state socialism or state capitalism, but it need not 

exclude market socialism or various forms of the mixed economy. Fourth, economic decisions are predominantly 

shaped by the forces of supply and demand, domestically and internationally, and are free from strict control by 

bureaucracies. 
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internacional, traduzindo a política externa em meios de confecção dos objetivos internos. Dada 

a pluralidade de atores e grupos internos, uma racionalidade universal pautada na natureza 

humana não seria possível, já que os interesses seriam derivados de percepções subjetivas da 

identidade de cada grupo (MORAVICSIK in REUS-SMIT & SNIDAL, 2008). 

As identidades seriam compostas por diversos espectros, sendo o primeiro nível o 

nacional que, em âmbito internacional, seria uma das principais fontes para a legitimação de 

conflitos. Esse seria seguido pela identidade política ideológica, viés que teria inflamado 

guerras revolucionárias e que, na contemporaneidade, teria menor potencial bélico, dadas as 

expansões dos direitos civis e da tolerância política em diversas partes do globo – efeito que 

seria derivado da expansão da ordem liberal. Um terceiro tipo de identidade relevante seria a 

identidade concernente ao tipo de arranjo socioeconômico considerado ideal para geração e 

distribuição de riquezas e recursos (SCHLOSSER et al, 2011; MORAVICSIK in REUS-SMIT 

& SNIDAL, 2008).  

Dessa maneira, as diversas teorias liberais, que usufruem dessa tradição ideacional, 

propõem formas ideais de condução do Estado por meio de políticas internas e recondução das 

identidades internas para o progresso liberal, independentemente dos acúmulos históricos que 

as formaram ou de possíveis incompatibilidades culturais, religiosas ou sociais com esses 

modelos. Essas políticas e formas de condução vão desde o tipo de governo até arranjos 

socioeconômicos, administrativos e diplomáticos, para promover um ambiente internacional 

menos hostil e mais “civilizado”, ao passo que a condição interna dos diversos atores também 

seja conduzida por grupos com mentalidades semelhantes. Dada a interdependência entre os 

atores, essas políticas, quando somadas à construção de instituições multilaterais ou autoridades 

internacionais legitimadas, poderiam prover regras de convivência que gerariam os parâmetros 

para a transformação mundial.  

Surgem, assim, formas de resolver a questão da guerra e de construir a paz internacional 

nas RI. Alguns “moldes” de civilidade e progresso – como a democracia, o livre-comércio e as 

instituições e normas internacionais – se tornaram o mainstream nas abordagens liberais para a 

análise teórica dos acontecimentos internacionais e para a confecção dessa ordem mundial. O 

pressuposto óbvio é que apenas os países desenvolvidos, ocidentais ou ocidentalizados, seriam 

democracias, pois só se considera o tipo liberal de democracia como efetivamente democrático.  

 

 

Os liberais preveem uma jornada lenta, mas inexorável, de afastamento do 

mundo anárquico que os realistas imaginam, à medida que o comércio e as 

finanças forjam laços entre as nações e as normas democráticas se 

disseminam. Como os líderes eleitos são responsáveis perante as pessoas (que 
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carregam a responsabilidade da guerra), os liberais esperam que as 

democracias não se ataquem e considerem os regimes de cada um como 

legítimos e não ameaçadores. Muitos liberais também acreditam que o estado 

de direito e a transparência dos processos democráticos facilitam a sustentação 

da cooperação internacional, especialmente quando essas práticas são 

consagradas em instituições multilaterais (SNYDER, 2004, p. 56)12. 

 

 

O livre-comércio é um dos pilares centrais do liberalismo econômico, que, segundo seus 

pensadores, teria efeitos políticos e sociais profundos para a transformação das relações internas 

e externas. Essa ideia, advinda do Liberalismo Comercial, como o promovido por autores como 

Montesquieu (1688 - 1755), Adam Smith (1723 - 1790)13, David Ricardo (1772 – 1823) e 

Joseph Schumpeter (1883 - 1950), pauta que a interdependência econômica é um processo-

chave na transformação das relações entre os Estados e substituição da “lógica bélica” pela 

“lógica das trocas comerciais”, fator que seria primordial para a construção da paz liberal 

(SCHLOSSER et col., 2011; MORAVCSIK, 1992).  

Para a construção dessa relação comercial e utilização desses efeitos benéficos, os 

Estados deveriam evitar medidas mercantilistas, que limitariam as relações comerciais, e se 

abster de posturas belicosas. Ao usufruir dos benefícios propiciados pelas relações comerciais, 

os Estados tenderiam a evitar conflitos contra seus parceiros econômicos. Isso se daria pela 

racionalidade estatal, que buscaria a preservação dos benefícios e de suas fontes econômicas, 

pela pressão dos agentes internos beneficiados pelo comércio contra ações que pudessem 

obstruí-lo (como a guerra), e, para algumas abordagens específicas, pelo efeito expansivo do 

comércio, que tenderia a robustecer seus benefícios conforme se expande o número de parceiros 

comerciais, eventualmente substituindo a guerra pelo comércio como a tendência das relações 

entre os países (MORAVICSIK, 1992; NOGUEIRA & MESSARI, 2005). 

 

 

A ideia de que o livre-comércio contribui para a promoção da paz entre as 

nações é uma das mais antigas da tradição liberal. O filósofo francês 

Montesquieu (1689-1755) já afirmava que “a paz é o efeito natural do 

comércio”, uma vez que gera uma relação de mútua dependência e interesses 

comuns entre as nações. Da mesma forma Kant acreditava que a intensificação 

 
12 Traduzido pelo autor da versão original em inglês (SNYDER, 2004, p. 56): Liberals foresee a slow but 

inexorable journey away from the anarchic world the realists envision, as trade and finance forge ties between 

nations, and democratic norms spread. Because elected leaders are accountable to the people (who bear the 

burdens of war), liberals expect that democracies will not attack each other and will regard each other's regimes 

as legitimate and nonthreatening. Many liberals also believe that the rule of law and transparency of democratic 

processes make it easier to sustain international cooperation, especially when these practices are enshrined in 

multilateral institution. 

13 Como na obra a Riqueza das Nações. Em: SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Trad. de Luís Cristóvão de 

Aguiar, Lisboa: Calouste Gulbenkian, 4a ed., 2006. ISBN 972-31-0610-8 (texto integral). 
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das trocas entre países contribuiria para o desenvolvimento do princípio da 

hospitalidade – o acolhimento civilizado do estrangeiro – que, por sua vez, era 

um elemento fundamental de uma paz cosmopolita. Os pensadores ingleses 

Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873) e Richard 

Cobden (1804-1865) também coincidiam na defesa das vantagens econômicas 

e políticas do comércio internacional. Para eles, a expansão do comércio faria 

com que a troca passasse a representar o principal padrão de relacionamento 

entre países, substituindo progressivamente a guerra (NOGUEIRA, & 

MESSARI, 2005, p. 63). 

 

 

A guerra, por sua vez, seria um fator prejudicial para as relações comerciais, já que 

afetaria o fluxo de mercadorias e pessoas e sugaria os recursos do meio civil para o militar. Ela 

ainda seria uma ação que beneficiaria apenas uma pequena parte da população, que tomaria 

posse dos recursos e territórios conquistados. Dessa forma, assim como o mercantilismo, o ato 

de guerra seria sempre feito em detrimento dos interesses gerais, da maioria dos indivíduos, 

para atender aos interesses de uma elite oligárquica ou autocrática. Para evitar que esses 

interesses do bem-comum dos indivíduos fossem substituídos pelos interesses de grupos 

autocráticos, uma forma de governo que fosse capaz de atuar na racionalidade do bem-comum 

por meio da representatividade popular e que garantisse a transparência das ações estatais, o 

balanceamento dos poderes internos, os direitos e as liberdades dos indivíduos era necessária.   

A república liberal, posteriormente adaptada como as “democracias modernas” pelos 

teóricos liberais das RI, seria a forma de governo capaz de atender a essas condições e construir 

o tipo de relacionamento que permitiria a transcendência da racionalidade conflituosa, já que 

os Estados com constituições liberais tenderiam a manter a paz com outros Estados de 

constituição liberal. Essa “paz entre democracias” e essa credibilidade liberal para assegurar o 

interesse do bem-comum e manter seus compromissos internacionais assinalariam a 

superioridade do modelo para melhorar o relacionamento entre Estados (MORAVICSIK, 1992; 

SCHLOSSER et col., 2011).  

Essa visão, denominada de Liberalismo Republicano e baseada na perspectiva 

kantiana de Paz Perpétua, acreditava que, com o crescimento do número de Estados de 

constituição liberal no ambiente internacional, reduzir-se-ia o número de guerras, já que esses 

tenderiam a manter a paz entre si. Após esse crescimento, uma vez unidos por instituições ou 

tratados, esses Estados seriam capazes de coagir atores agressivos, para que não violassem a 

paz internacional (SCHLOSSER et col., 2011; NOGUEIRA & MESSARI, 2005).  

Apesar de Kant (2008) apontar que eram as repúblicas liberais, e não necessariamente 

as democracias, as formas ideais para a confecção de um ambiente internacional pacífico, a 

adaptação dessa visão para o Liberalismo contemporâneo das RI traz à tona a centralidade das 
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democracias liberais, o principal modelo político em vigência no Ocidente, para o 

prosseguimento desse processo como o modelo de organização doméstica e como parâmetro de 

normas e de instituições internacionais. Isso se daria pela diferença das relações entre as 

próprias democracias e das relações entre democracias e Estados não democráticos 

(SCHLOSSER et col., 2011). 

 

 

A afirmação de que os estados constitucionais liberais se comportam 

diferentemente em suas relações exteriores remonta pelo menos a Immanuel 

Kant e Thomas Paine, mas as tentativas de demonstrá-la empiricamente são 

mais recentes. No século XX, Clarence Streit (1938) apontou pela primeira 

vez a tendência das democracias liberais modernas de manter a paz entre si, e 

Dean V. Babst (1972) foi o primeiro a encontrar apoio estatístico para a 

hipótese. Nas últimas três décadas, os estudiosos encontraram fortes 

evidências empíricas para a existência de uma paz separada entre as 

democracias liberais, mas não entre democracias e não democracias. Críticas 

à proposição da paz separada têm focado em grande parte no argumento causal 

subjacente, sugerindo que a paz interdemocrática pode ser simplesmente um 

subproduto da bipolaridade e dos padrões de aliança estratégica relacionados 

durante a Guerra Fria (SCHLOSSER et col., 2011, p. 1.435)14.  

 

 

A consolidação e o aumento do número de democracias seriam processos graduais, 

que se aprofundariam conforme a consciência dos indivíduos se desenvolvesse. Essa visão de 

progresso gradual necessitaria, inicialmente, de medidas paliativas imediatas para a garantia da 

paz. Essas medidas seriam confeccionadas com a construção de instituições, tratados e normas 

internacionais que serviriam de anteparo temporário, na visão kantiana, para garantir a paz à 

medida que a opinião pública se desenvolvia em favor dela. Uma vez que esse processo 

estivesse consolidado, a representação popular em nível internacional seria possível e os 

tratados e instituições poderiam ser substituídos por uma confederação internacional baseada 

em uma legitimação social mais permanente. 

No entanto, conforme a realidade ainda impede tal confederação, o aprofundamento 

de um ordenamento internacional baseado em regimes internacionais e instituições multilaterais 

liberais se torna uma abordagem majoritária para resolver os problemas iminentes da guerra, 

 
14 Traduzido pelo autor do original em inglês (SCHLOSSER et col., 2011, p. 1.435): The claim that liberal 

constitutional states behave differently in their foreign relations goes back at least as far as Immanuel Kant and 

Thomas Paine, but attempts to demonstrate it empirically are more recent. In the 20th century, Clarence Streit 

(1938) first pointed out the tendency of modern liberal democracies to maintain peace among themselves, and 

Dean V. Babst (1972) was the first to find statistical support for the hypothesis. Over the past 3 decades, scholars 

have found Strong empirical evidence for the existence of a separate peace among liberal democracies but not 

between democracies and nondemocracies. Critiques of the separate-peace proposition have focused largely on 

the underlying causal argument, suggesting that the interdemocratic peace might be simply a byproduct of 

bipolarity and related strategic aliance patterns during the Cold War. 
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promover o livre-comércio, garantir os direitos humanos, bem como enfrentar novas ameaças 

da segurança internacional (SCHLOSSER et al., 2011).  

A construção desse regime internacional proveria uma estrutura de diálogo e ação que 

não só influenciaria o comportamento dos Estados para a liberalização política e econômica, 

mediante acúmulos dos benefícios e do aprofundamento da interdependência, mas também 

permitiria a articulação da atuação desses em nível internacional de maneira pacífica e 

multilateral, questões abordadas na Interdependência Complexa e no Institucionalismo 

Neoliberal. 

 

 

Baseando-se em novos insights da teoria dos jogos, estudiosos durante os anos 

1980 e 1990 enfatizaram que os chamados regimes internacionais, consistindo 

em normas internacionais, regras e procedimentos de tomada de decisão, 

podem ajudar os estados a coordenar suas políticas e colaborar na produção 

de bens públicos internacionais, como o livre-comércio, controle de armas e 

proteção ambiental. Especialmente, se incorporados em instituições 

multilaterais formais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC) ou 

o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), os regimes 

melhoram crucialmente a disponibilidade de informações entre os Estados em 

uma determinada área, promovendo a reciprocidade e aumentando a reputação 

dos custos de não cumprimento (SCHLOSSER et col., 2011, p. 1.436). 15  

 

 

Para Moravicsik (in REUS-SMIT et al., 2008), essas três variantes básicas do 

Liberalismo – Comercial, Republicano e Ideacional – que estariam presentes nas teorias liberais 

das RI, e nos quais se sustentariam, teriam condições de formar uma escola teórica das RI com 

alto potencial explicativo, já que abordariam questões nos níveis sistêmicos, estatais e 

domésticos/individuais, e com capacidade de prever certos comportamentos dos atores e sugerir 

linhas de ação. A Escola Liberal, portanto, em contraposição à Escola Realista, que advoga pelo 

balanceamento de poder, oferece uma estrutura de análise voltada para a transformação do 

sistema internacional e, na contemporaneidade, dada a proeminência da ordem liberal como 

estabelecimento internacional do pós-Guerra Fria, essa perspectiva tem um alto impacto na 

atuação dos Estados e nas suas relações com as instituições internacionais, amplamente 

baseadas nessa perspectiva liberal. 

 
15 Traduzido pelo autor do original em inglês (SCHLOSSER et col., 2011, p. 1436): Relying on new insights from 

game theory, scholars during the 1980s and 1990s emphasized that so-called international regimes, consisting of 

agreed-on international norms, rules, and decision- making procedures, can help states effectively coordinate 

their policies and collaborate in the production of international public goods, such as free trade, arms control, 

and environmental protection. Especially, if embedded in formal multilateral institutions, such as the World Trade 

Organization (WTO) or North American Free Trade Agreement (NAFTA), regimes crucially improve the 

availability of information among states in a given issue area, thereby promoting reciprocity and enhancing the 

reputational costs of noncompliance. 
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Algumas teorias do Liberalismo das RI, que têm tanto esse teor analítico quanto o 

propositivo, tiveram grande influência na construção das instituições e do regime internacional 

ocidental. Observa-se que o regime liberal de comércio, instituído desde o pós-Segunda Guerra 

Mundial, já definia regras que enquadraram os diferentes Estados nacionais. A proposição do 

modelo de democracia liberal ganha força no pós-Guerra Fria, assim como a questão da 

“mudança de regime”, que é uma abordagem recorrente dos EUA, aplicada majoritariamente a 

regimes autoritários antagônicos. A associação dessas diversas correntes no Consenso de 

Washington (1989), que ensejou conjuntamente a transformação das estruturas políticas para o 

formato democrático liberal e o desmantelamento das propostas de desenvolvimento não 

liberais, ou mesmo protecionistas, juntando a democratização e a liberalização, que se 

traduziam basicamente em uma ocidentalização, como condicionantes de acesso à nova ordem 

mundial.  O descrédito de modelos democráticos não liberais também é um fator notável, em 

que o conceito de democracia é enquadrado e formatado pela experiência democrática liberal e 

ocidental. 

Vale ressaltar que, apesar dessas raízes nas linhas tradicionais mencionadas, devido 

aos intensos debates com as correntes realistas e o descrédito factual de algumas correntes 

liberais, o Liberalismo nas RI também se utilizou da busca pela cientificidade behaviorista para 

relançar as bases do pensamento liberal com uma roupagem mais adequada à realidade e à 

rigorosidade científica.  

Essa tendência está presente, por exemplo, na teoria funcionalista de David Mitrany 

(1975), que se utilizava da observação empírica para comprovar a eficácia de certas abordagens 

liberais das instituições internacionais e demonstrar a existência e plausibilidade de elementos 

que reforçam a cooperação e não o conflito em tais instituições (NOGUEIRA & MESSARI, 

2005). Na Interdependência Complexa de Keohane & Nye (1977), é proposto que a integração 

econômica internacional promovida pelo processo de globalização teria elevado a influência da 

economia a um patamar semelhante à influência dos meios militares e políticos.  

Dessa forma, a divisão da agenda hierárquica da política internacional entre high 

politics, que seria composta pelas questões estratégicas de segurança e defesa, e low politics, 

que seria composta pelas demais questões pertinentes ao Estado, mas sem tanta relevância 

quanto à defesa e à segurança, teria sido superada. Isso se daria pelo declínio das atividades 

militares e coercitivas no cenário internacional e pela ascensão de múltiplos canais de contato 

que se estabeleciam para atingir interesses diversos, não necessariamente da esfera de 

segurança. Esses canais conectariam segmentos diversos das sociedades e superariam a 

perspectiva realista de que Estados são atores unitários fechados, ao demonstrarem a existência 
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de múltiplos interesses internos, seja pela influência de corporações multinacionais, ONGs ou 

outros grupos civis, que poderiam perpassar ou não a fronteira estatal. A existência de agentes 

transnacionais seria uma indicação de que os “Estados já não eram os únicos atores relevantes 

nas relações políticas internacionais” (SCHLOSSER et col., 2011; KEOHANE & NYE, 1977). 

Após a proeminência do Realismo Estrutural, e de sua abordagem comportamentalista, 

surgiria o Neoliberalismo Institucional, como uma proposta defendida por Keohane (1984; 

BALDWIN, 1993), que cooptaria a visão da influência sistêmica waltziana, mas consideraria 

que ainda haveria potencial para as instituições promoverem a cooperação e a paz nas RI por 

meio de mecanismos de monitoramento e regulamentação capazes de impor sanções que 

desestimulem a atuação agressiva dos atores e amenizem a influência sistêmica sobre estes. No 

entanto, ao admitir os condicionantes sistêmicos e dar ênfase às instituições como vetores de 

transformação do comportamento, essa vertente acaba por se afastar do Liberalismo tradicional, 

que dava ênfase às questões e ao ordenamento doméstico dos Estados (SCHLOSSER et col. 

2011).  

As correntes comportamentalistas do Neoliberalismo e do Neorrealismo tiveram 

proeminência durante boa parte do período final da Guerra Fria e da década de 1990, dada a 

sua estrutura de suposto rigor científico behaviorista, valorizado pela academia estadunidense. 

No entanto, assim como o colapso inesperado do bloco soviético, algo que não deveria 

acontecer segundo a ótica neorrealista, além de abrir espaço para o Realismo Neoclássico, com 

abordagens mais profundas das questões domésticas, permitiu que o Liberalismo 

contemporâneo também tivesse iniciativas teóricas para reintegração das relações domésticas 

em suas abordagens, como o proposto por Moravicsik (in REUS-SMIT et col., 2008) em sua 

abordagem unificada das tradições liberais em nível multicausal. 

Essa abordagem contemporânea também trouxe à tona novas perspectivas prescritivas 

pautadas no suposto progresso inexorável da ordem liberal – fato que teria sido comprovado 

com a queda do polo de oposição representado pelo bloco soviético. É nessa linha que se 

enquadra o Fim da História de Francis Fukuyama (1992), que apesar de não ser uma teoria de 

relações internacionais per se, apresenta uma imagem da cosmovisão do universalismo liberal 

que perpassa discursos e ações dos Estados do polo de poder ocidental. A suposta vitória do 

Liberalismo, a superioridade de sua eficiência econômica, de sua capacidade administrativa e 

de seus benefícios sociais, indicariam que a homogeneização global desses valores e moldes, 

levada a cabo pela globalização, um processo que também seria liberal, era, supostamente, um 

processo inevitável do progresso humano. 
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1.4 Eixo Liberal-Realista e o Novo Enigma Russo 

As correntes liberais e realistas, apesar de distintas, possuem elos em comum que as 

tornariam, segundo alguns observadores (RODRIGUES, 2008; DUGIN, 2012; WAEVER, 

1999; WENDT, 2000), em um único eixo de pensamento (DUGIN, 2012) das RI, que, apesar 

de suas diferenças, teria mais similaridades do que divergências em suas abordagens. O “eixo 

liberal-realista”, como apontado por Dugin (2012, p. 23), Sakwa (2017) e Tsygankov (2016), 

além de principal expoente das escolas anglo-atlânticas, possui características inerentes às suas 

raízes geográficas e às suas bases civilizacionais, onde houve a prevalência do pensamento 

positivista e do pensamento behaviorista. Tais escolas têm forte propensão, ou até mesmo uma 

pretensão, a se enxergarem como teorias universais das RI, em que disputam um certo status 

pela cientificidade de sua aplicação, que se desdobra em uma espécie de monopólio da verdade 

(DUGIN, 2012; SMITH, 2000; RODRIGUES, 2008).  

É nessa concepção, de “monopólio da verdade”, do eixo de teorias liberais e realistas, 

que se pode visualizar as relações de poder dentro do meio acadêmico-científico e as ligações 

entre o poder e o conhecimento. O poder, visto como uma relação e não um objeto, é pautado 

em variáveis espaço-temporais subjetivas, que necessitam de legitimação social, produzida 

mediante verdades condicionais relacionadas à imposição de conceitos na formação dos sujeitos 

(RODRIGUES, 2008). 

Uma das formas de imposição seria a “construção de verdades”, como ocorre na 

tentativa de naturalizar o comportamento dos Estados, ou definir como padrão o progresso nos 

moldes ocidentais. Essa construção seria uma das bases da pirâmide do poder, que se sustentaria 

na legitimidade construída por suas “verdades relativas” infundidas na subjetividade, 

programando os atores, ou sujeitos, para que a sustentem. Assim, diferentes projetos e interesses 

possuiriam diferentes “verdades absolutas” e o choque entre tais verdades produziria valores 

morais, éticos, políticos e econômicos “vitoriosos” e “derrotados”, que, no entanto, não 

passariam de construções sociais com o objetivo único de legitimar os tipos de relações sociais 

de poder vigentes (RODRIGUES, 2008).  

Como explicitado, o Realismo e o Liberalismo nas RI possuem uma comunhão 

epistemológica e conceitual pelo pensamento positivista, que impregna na epistemologia dessas 

vertentes teóricas a ideia da necessidade da busca pela verdade absoluta e pela onda 

behaviorista, que gera um padrão quantitativo para a qualidade científica das teorias. Outro 

aspecto é a atuação dos fatores geográficos e históricos, ou espaço-temporais, que corroboram 

para a ocidentalização das perspectivas desses paradigmas das RI. Esse aspecto se dá pela 
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influência de eventos europeus que são tomados como absolutos, como a concepção de Estado 

e soberania, derivada da Paz de Vestefália e as raízes filosóficas, derivadas de linhas de 

pensamento ocidentais. 

Dugin (2012) aponta que ambas as correntes teóricas liberais e realistas fazem parte 

da supremacia ocidental nas RI, contudo, com algumas peculiaridades de abordagens em cada 

uma. As teorias liberais e neoliberais possuem o ocidentalismo como uma característica 

explícita, defendendo, muitas vezes, os valores ocidentais e a democracia como formas de 

harmonização do sistema internacional e progresso da humanidade. Essa condição é perceptível 

em autores liberais proeminentes, como Nye (1990)16 e Keohane (1984)17, que se amparam nela 

para firmar a globalização como um processo positivo para a ampliação da cooperação e 

transição dos conflitos armados para os conflitos econômicos, e é aprofundada por Fukuyama 

(1992)18, que vê o modelo ocidental como vitorioso e a inevitabilidade da homogeneização 

global dos valores, perspectivas e interesses ocidentais em âmbitos sociais, políticos, 

econômicos e até mesmo estratégicos.  

Já os realistas tendem a mascarar suas raízes geográficas e históricas por meio da 

construção de verdades sobre a natureza humana e a natureza política, que seriam imutáveis e 

correlacionadas em qualquer lugar do mundo, ou seja, inerentes ao ser humano. A maximização 

dos interesses nacionais e a anarquia no sistema internacional seriam os reflexos dessas 

verdades absolutas. Dessa forma, o único agente capaz de atuar de forma eficiente no cenário 

internacional seria o Estado, justamente por suas capacidades militares e pela importância dos 

assuntos estratégicos (High Politics) sobre as demais pautas (Low Politics), dado o imperativo 

da sobrevivência.  

Essa visão, de que não existe nenhuma entidade acima do Estado, um dos pontos 

basilares das teorias realistas, é advinda de acumulações históricas inerentemente ocidentais, 

seja pela perspectiva normativa-jurídica, no âmbito legal, ou pela perspectiva diplomática-

estratégica, no âmbito político (DUGIN, 2012). Ela possui uma relação direta com a herança 

da Paz de Vestefália que, como aponta Dugin (2012, p. 9), é o marco inicial, nas correntes 

realistas da legitimação do sistema internacional e dos Estados modernos, ao constituir a 

soberania como “direito reconhecido entre os Estados”. Isso torna a teoria realista 

 
16 Joseph Nye em Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, 1990. 

17 Robert Keohane em After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, 1984. 

18 Francis Fukuyama em O fim da História e o último homem, 1992. 
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intrinsecamente ocidental, uma vez que os seus preceitos são baseados em um evento europeu 

(DUGIN, 2012). 

Outra herança comum entre o Realismo e o Liberalismo é a sua fundamentação 

contratualista. Como exposto por Wendt (1999), é possível realizar uma separação da noção 

basilar de “anarquia” nessas teorias de Relações Internacionais e a cultura derivada de cada 

noção. Essa separação se daria entre a anarquia dos realistas, que seria baseada na visão de 

Hobbes (o outro como inimigo) e nas anarquias liberais, geralmente baseadas em Locke (o 

outro como concorrente) ou em Kant (o outro como amigo) (WENDT, 1999; DUGIN, 2012).  

Mesmo que os realistas tenham “sangue hobbesiano”, pensando no contrato social 

pela segurança e sobrevivência, e os liberais “sangue lockeano”, tendo o contrato como garantia 

aos direitos relacionados à vida, à propriedade e à liberdade, ambos são irreversivelmente 

idealizações congêneres. Essa relação com o pensamento político hegemônico e sua base 

ocidental configura um elevado nível de parentesco entre tais paradigmas, bem como sobre suas 

pretensões sobre o “monopólio da verdade” (WENDT, 1999; RODRIGUES, 2008).  

O problema desse monopólio é que as RI são, historicamente, um campo de estudo 

intimamente ligado à confecção de políticas e à atuação do Estado. Um exemplo claro disso é 

a atuação de teóricos estadunidenses em cargos de destaque no governo, como o próprio Hans 

Morgenthau, Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski, para citar alguns. Nesse sentido, o campo 

das RI tem um alto impacto político e a supremacia das correntes ocidentais faz com que o 

modo de pensar ocidental seja replicado em todas as partes do mundo, tanto por acadêmicos 

quanto por tomadores de decisão, estabelecendo-se como paradigmas não só no modo de se 

pensar as RI como também no modo de se confeccionarem as políticas exteriores dos Estados 

e de suas percepções de uns para os outros. 

Por essa razão, além dos impactos acadêmicos, ao se colocarem no mainstream das 

teorias das RI, as perspectivas realistas e liberais têm impactos no mundo real a partir de 

expoentes políticos ou ideológicos, que acabam por afetar a situação diplomática e geopolítica 

de uma variedade de Estados, já que o país mais influente do mundo nas últimas décadas, os 

Estados Unidos, é um dos bastiões da produção científica de tais teorias e também um dos 

principais implementadores de suas premissas na prática.  

Assim, o Consenso de Washington se estabelece em consonância com as premissas de 

uma “vitória liberal”, como a apontada em o Fim da História de Fukuyama (1992); da mesma 

forma surge a doutrina de “contenção soft” de atores emergentes, baseada em premissas 

realistas veladas nos discursos da década de 1990, já que o momento do triunfalismo 

estadunidense e da supremacia liberal acabaram por afetar também a influência do Liberalismo 
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nas RI, eclipsando, temporariamente, o Realismo (DUGIN, 2012; SAKWA 2017). Além de o 

presidente Clinton (2004, apud CONRADI, 2017, p. 40) ser um vívido defensor da paz liberal, 

essa ideologia e o discurso liberal estavam presentes também no alto escalão da política russa, 

com o exemplo de Andrei Kozyrev, o primeiro Ministro dos Assuntos Exteriores da Federação 

Russa, que teria afirmado (CONRADI, 2017) que a transformação da Rússia em uma 

democracia, por si só, já ensejaria uma transformação positiva das relações desse país com as 

demais democracias, em especial os EUA, bem como o autoritarismo soviético não permitiria 

boas relações com o Ocidente e com os Estados Unidos, um posicionamento ideologicamente 

liberal (CONRADI, 2017). 

No entanto, a perspectiva de Kozyrev não se concretizou, posto que as relações russo-

americanas se abalariam ainda no fim da década de 1990, com as crises relacionadas à Guerra 

do Kosovo e à expansão da Otan e da União Europeia para países da antiga União Soviética. 

Nesse período, a Rússia, que ainda19 era majoritariamente reconhecida como uma democracia, 

já demonstrava os primeiros sinais de insatisfação popular com as reformas e já demonstrava 

descontentamento com a tendência expansionista e homogeneizadora da dita ordem liberal. A 

constatação da sua falta de voz nesse sistema advinha das divergências dos efeitos da realidade 

com as expectativas dos reformistas, como a ideia de transcendência de Gorbatchov, o fracasso 

da “Terapia de Choque”, de Iéltsin, Kozyrev e outras lideranças reformistas, e a humilhação 

com as ações unilaterais da expansão da Otan e do bombardeio contra a Iugoslávia (SAKWA, 

2017; CLUNAN, 2018; CONRADI, 2017). 

Essas duas condições – a de supremacia dos métodos, técnicas, valores e normas, na 

ótica liberal, e a de contenção de possíveis novas ameaças e atores emergentes, em uma 

perspectiva realista – são duas situações que acompanhariam o processo de formação da ordem 

internacional do pós-Guerra Fria. A convergência com os processos de globalização da 

economia, “planetarização” da atuação estratégica-militar do polo de poder do Atlântico Norte 

e “mundialização” da dominância cultural liberal-ocidental (DREYFUSS, 1996) ditariam o tom 

das relações entre os Estados na década de 1990, marcada pela preponderância da visão liberal. 

Dos anos 1990 até meados da primeira década dos anos 2000, o momento unipolar parecia uma 

tendência irreversível, pelo menos no médio prazo, já que as estimativas eram de que os atores 

emergentes só se consolidassem a partir de 2050 (O’NEILL, 2001). 

 
19 Visão contestada na perspectiva contemporânea, especialmente após a crise ucraniana de 2014, uma vez que o 

governo Putin é, por vezes, descrito como um regime autoritário por autoridades e pela mídia estadunidense. 
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O desgaste desse processo e a erosão da ideologia liberal, pelo menos da visão benéfica 

da globalização como agente da liberalização – fenômeno amplamente debatido com a ascensão 

das “novas direitas” contra o suposto “globalismo” –, é um dos fatores que podem ajudar a 

explicar as transformações internacionais e o comportamento dos atores frente a uma possível 

transição sistêmica. A visão predominante, até mesmo entre analistas russos, como no caso de 

Trenin (2001), de que os embates geopolíticos teriam sido substituídos pela globalização e a 

competição tecnológica e econômica na política externa russa, mostrou-se infundada. O retorno 

da geopolítica e das relações de poder para “menu estratégico” da atuação russa se dá não só 

como uma forma de atingir seus interesses mas, também como uma resposta às ações ocidentais, 

que não prescindiram de se utilizar dessas ferramentas beligerantes, até mesmo em nome da 

paz, da liberdade e da democracia.  

Para analistas como Sakwa (2017), a questão do ressurgimento russo e a nova postura 

desafiante ao ordenamento sistêmico unipolar derivam também da postura americana de 

contenção e negação de seus interesses geopolíticos, por um lado, e da imposição de normas, 

valores e modelos liberais tanto na Rússia como no seu exterior próximo20. A aplicação irrestrita 

dessa ideologia, além de gerar efeitos nefastos, pelos menos em um primeiro momento, na 

economia, na política e na própria sociedade russa – já que a incompatibilidade de certos 

aspectos com a realidade socioeconômica, política e cultural russa não foi corrigida ou adaptada 

– também acabou por afetar a influência russa nos países que considerava como parte 

irrevogável de sua zona de influência histórica. A remodelação de suas estruturas econômicas 

e de seus sistemas políticos, segundo os preceitos ocidentais, criava uma dependência e uma 

tendência a se juntar ao Ocidente, bem como o aumento da atuação ocidental nesses países se 

traduzia em uma força impositiva desses modelos (DUGIN, 2014a; CONRADI, 2017).  

O processo de transição da ordem bipolar da Guerra Fria para a Nova Ordem Mundial21 

do pós-Guerra Fria é um processo marcado pela atuação dessas escolas de RI, pela 

institucionalização de uma razão liberal universal e progressiva, e também por um alargamento 

do bloco atlântico através de suas instituições militares, como a Otan, econômicas, como a 

OMC, o FMI e o Banco Mundial, e políticas, como a União Europeia. Ademais, é marcado 

também pela contenção e pela proposta de integração cautelosa e restritiva da Rússia a esse 

sistema, país que outrora era um dos polos de poder (SAKWA, 2017; CONRADI, 2017).  

 
20 A perspectiva de um exterior próximo (em russo transl.: Blizhneye Zarubezhye), composto por países ex-

membros da União Soviética, foi adotada pelo alto escalão de oficiais russos da década de 1990, que viam a Rússia 

como o país intitulado a prover estabilidade, segurança e reger o espaço pós-soviético. 

21 Como referida no discurso de George Bush, em 1991. 
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Se por um lado a imposição dos valores e modelos liberais se negava a reconhecer as 

demandas e especificidades russas, por outro, a política realista, que defendia o alargamento 

das instituições de defesa e a manutenção de certas restrições do período da Guerra Fria para as 

relações com a Rússia demonstrava e elevava as percepções de ameaça no país. As contradições 

e o esforço extenuado e unilateral da Rússia em se adaptar a esse ordenamento, ao mesmo tempo 

em que se via incapaz de se opor geopoliticamente a um avanço de instituições e potências 

ocidentais no Leste Europeu, foram duas fontes de contenciosos entre a Rússia e o Ocidente na 

década de 1990, que se arrastariam pelos anos 2000 (ibidem). 

A postura triunfalista estadunidense, que abriu caminho tanto para o universalismo 

liberal, quanto para a escalada da assertividade contra regimes e ditaduras adversárias dos EUA, 

era contenciosamente baseada em um mito fundacional, já que, como apontado por Matlock 

(2004)22 e Cohen (2011)23, os eventos que culminaram no fim da União Soviética, em 1991, no 

fim do Comunismo, em 1992, e no fim da Guerra Fria, em 1989, foram derivados mais pelos 

processos desencadeados pelos objetivos e reformas realizados por Gorbatchov do que 

propriamente uma supremacia e pressão estadunidense (MATLOCK, 2004; COHEN, 2011). 

Essa situação contribuiu para a criação dos ressentimentos russos com o sistema e as instituições 

internacionais, fatores que somados à profunda crise da década de 1990 trariam o completo 

descrédito à ideologia e às políticas liberais na opinião pública russa (ibidem.). 

Nessa lógica, um dos argumentos para explicar a renovação das tensões entre a Rússia 

e o Ocidente é justamente a continuidade desse alargamento de instituições e organizações do 

Ocidente em direção a territórios historicamente ligados a Moscou. Junto com a recorrência de 

cerceamentos econômicos e diplomáticos por parte do Ocidente no decorrer dos anos 2000, a 

percepção de que as condições desfavoráveis advinham também do ordenamento unipolar se 

intensificaram nas esferas políticas russas. Com a reconstrução das capacidades econômicas, 

materiais, bélicas e até ideológicas, somadas à emergência de outros atores descontentes 

também desfavorecidos por esse ordenamento, a Rússia se mostrou disposta a se colocar como 

uma desafiante, ao estabelecer as diretrizes com uma ação anti-hegemônica, destinada a conter 

os avanços e ações geoestratégicas do polo de poder atlântico, e uma nova postura 

neorrevisionista que contesta a exclusão dos interesses russos nos cálculos e arranjos desse 

ordenamento (DUGIN, 2015; SAKWA, 2017).  

 
22 MATLOCK, Jack em Reagan and Gorbatchev: How the Cold War Ended (2004). 

23 COHEN, Stephen em Soviet Fates and Lost Alternatives: From Stalinism to the New Cold War (2011). 
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Por isso, o suposto revisionismo do ordenamento internacional por parte da Rússia, 

por si só, já se mostra como uma legitimação para a busca de alternativas às lentes do eixo 

liberal-realista, fontes teóricas dessa ordem contestada. Esse eixo também propõe motivações 

e padrões de comportamento que não necessariamente condizem com a realidade russa. Por 

isso, para um estudo aprofundado desse país, uma abordagem que leve em consideração certos 

arranjos históricos internos, que não tenha a rigidez paradigmática da natureza humana ou do 

ideário liberal e que esteja em consonância com as tendências internas atuais da Rússia pode 

beneficiar a pesquisa sobre o comportamento internacional russo, ao abrir novas perspectivas 

sobre o seu comportamento.  

Além disso, o surgimento de demandas por uma revisão e resistência ao sistema 

internacional e aos processos globais, no entanto, não é uma pauta exclusiva da Rússia. Atores 

relevantes fora do círculo ocidental, bem como dissidências internas nos países ocidentais, 

fazem parte de um fenômeno atual que deve ser analisado pelo maior número de ângulos 

possíveis, já que a concertação de interesses entre os insatisfeitos pode ser o indício de o 

surgimento de uma ordem pós-liberal, ou até mesmo pós-ocidental (STUENKEL, 2018; 

SUSHENTSOV, 2019; SAKWA, 2017). 

Com o objetivo de apresentar as diferentes perspectivas e evitar uma análise 

reducionista, a próxima seção discutirá alguns conceitos-chaves abordados por analistas, 

observadores e obras especializadas na análise do comportamento russo no cenário 

internacional, primeiro abordando algumas explicações do eixo liberal-realista, seja em uma 

abordagem histórica da diplomacia ou em uma abordagem avaliativa da política externa, para 

traçar alguns pontos relevantes de convergência e divergência entre eles. Em seguida, será 

apresentada uma abordagem construtivista, em que são discutidas as formações das identidades 

russas, as relações entre o ambiente externo e as condições internas para a explicação do 

comportamento russo e as contribuições para a análise da política externa.  

A partir dessa abordagem construtivista, será argumentada a possibilidade da utilização 

do debate histórico sobre crise de identidade russa, que traz consigo um choque de cosmovisões 

e de efeitos das raízes geográficas na ideia de “pertencimento” supranacional de cada 

identidade. Essa abordagem pretende trazer à tona a possibilidade de uso do antigo, porém 

perene, debate interno russo acerca da sua identidade, seu pertencimento civilizacional e seu 

lugar no mundo. O enfoque da construção histórica e geográfica da(s) identidade(s) russa(s) 

permite um novo ângulo de observação para as idealizações e estratégias geopolíticas derivadas 

delas, que possuem conteúdo explicativo para a mudança do comportamento russo. Assim, 

torna-se possível observar padrões únicos de recorrências e de mudanças ocorridas devido às 
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diferentes lideranças, pela histórica tendência de centralização de poder, pelas questões geradas 

com a expansão das fronteiras, pela influência da religião e das relações plurinacionais internas 

no país e por sua relação com a Europa e com a Ásia. 

Assim, esta obra não pretende “reinventar a roda” para as teorias de Relações 

Internacionais e muito menos se afirmar como a detentora da “verdade”, mas, sim, propor uma 

forma de analisar a Rússia baseada em uma ótica convergente com a história e a cultura russas, 

evitando pretensos universalismos e determinismos acerca do progresso, da racionalidade ou 

da natureza humana que, apesar de exibirem ferramentas úteis, não são capazes de explicar de 

forma compreensiva o comportamento russo. 

 

1.5 As Principais Análises do “Mainstream” para o “Enigma” Russo 

Como já exposto, a influência dos paradigmas vigentes nas RI vai além do debate 

acadêmico, já que, nessas condições, são afetados não só as análises e estudos sobre a Rússia 

como também, o próprio comportamento dos Estados no cenário internacional. O eixo liberal-

realista constitui, assim, tanto uma força de análise das RI quanto uma força de modificação 

das relações internacionais. Não é objetivo desse estudo, como apontado anteriormente, no 

entanto, criar uma nova teoria de Relações Internacionais, mas, sim, propor uma ferramenta de 

análise mais profunda para o caso russo e expor os resultados obtidos a partir dela.  

Para explicar o “novo enigma russo”24, analistas, observadores e especialistas tendem a 

utilizar ferramentas das abordagens liberais e realistas. O resultado da análise, entretanto varia 

extensamente de acordo com a percepção do analista acerca dos supostos objetivos russos ao 

atuar de forma mais assertiva no cenário internacional, devido, em parte, à interpretação seletiva 

de trechos da formação histórica russa.  Apesar de grande parte das análises pautadas nesse eixo 

não diferirem muito dos padrões de propensão ao universalismo, à prescrição de medidas e/ou 

aos historicismos baseados em preceitos e generalizações ocidentais, a construção de 

explicações para motivação do comportamento russo tem gerado debates proveitosos. 

A exemplo dos pontos expostos sobre o ordenamento liberal e o alargamento da Otan, 

as principais correntes explicativas para as tensões internacionais se circundam em torno das 

insatisfações russas com esse ordenamento internacional e com a liderança estadunidense desse. 

 
24 Em referência ao suposto enigma russo, como apresentado por Churchill e definido por Kissinger (2018, p. 55 

– 65): apesar de natureza autocrática do país, a atuação da Rússia para manutenção do equilíbrio-de-poder na 

ordem europeia impediu que se consolidasse um ator hegemônico e autocrático na região.  
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Esse conjunto explicativo, que relaciona o comportamento russo com a ordem mundial poderia 

ser dividido em três vertentes, como apontado por Götz & Merlen (2018, p. 135), cujas linhas 

se diferenciam justamente por cooptar percepções e premissas liberais e realistas. A primeira 

assume que a Rússia é uma potência revanchista, cuja motivação seria restaurar o poder perdido 

e se vingar da humilhação sofrida destruindo as bases fundacionais da ordem internacional 

liberal. A segunda aponta que a Rússia é uma potência defensiva, que busca modificar certos 

aspectos dentro da ordem existente para que essa leve em consideração sua segurança e 

interesses, mas não desejaria, de todo modo, a destruição da ordem, e, sim, modificá-la para 

que não seja uma ameaça, ou, dependendo do ponto de vista, manter o status quo e evitar que 

a ordem se consolide como unilateral e unipolar. A terceira coloca a Rússia como um agente 

isolacionista agressivo, cujas ações internacionais servem para legitimar o regime autocrático 

internamente e aplacar dissidentes domésticos (CLUNAN, 2018; GÖTZ & MERLEN, 2019).    

As visões de que a atuação russa advém de um comportamento revanchista, tanto quanto 

de um comportamento agressivo isolacionista derivam de certas premissas e lentes liberais das 

RI. Nessas duas assumpções, o processo incompleto de democratização e consequente atavismo 

das estruturas autoritárias do país têm influência fundamental na confecção da política externa 

assertiva e agressiva do país.  

 

1.5.1 A Rússia revanchista 

Na percepção daqueles que afirmam ser “revanchismo” o termo definidor da atuação 

russa, essas condições iliberais tornariam a Rússia um ator agressivo no cenário internacional, 

que estaria obstinado em recuperar sua posição de prestígio, seus territórios e seus satélites 

perdidos após o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria (DIBB, 2016; GÖTZ & 

MERLEN, 2019).  

Por isso, a Rússia ameaçaria não só todo o ordenamento internacional liberal, que, na 

sua percepção teria se construído sobre as cinzas e fraquezas de seu império e agora seria um 

obstáculo a ser superado, já que esse ordenamento e suas instituições atuariam para a contenção 

de agressores e párias, como ela também ameaçaria as próprias democracias e valores liberais 

ao supostamente influenciar os processos democráticos e soberanias dos seus rivais e apoiar 

facções iliberais em nível internacional. A grande ambição de Moscou seria, então, desfazer as 

bases da ordem do pós-Guerra Fria e se restabelecer como o ator dominante nas relações 

eurasiáticas (JOSHI, 2018; KAGAN, 2018). O comportamento russo tenderia, assim, a formar 

coalizões de países insatisfeitos com o ordenamento e regimes autoritários que necessitam de 
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anteparos à influência institucional e diplomática desse (KAGAN, 2008; GÖTZ & MERLEN, 

2018).  

Além disso, o país promoveria o populismo iliberal interno em seus rivais e propagaria 

valores conservadores em nível internacional – com a negação de ideias que variariam desde o 

casamento homossexual até os supostos benefícios do livre-comércio – como forma de 

contraponto ideológico aos preceitos universais do Liberalismo. A Rússia, com esse conjunto, 

atacaria assim as bases fundacionais do Liberalismo e da ordem liberal. A função do regime 

autoritário em promover esse tipo de ameaça é destacada nessa perspectiva, que ressalta que é 

a mentalidade das lideranças russas que compactuariam com ambições imperiais e 

expansionistas históricas, e seu profundo senso de insegurança, já que boa parte dessas 

lideranças adviriam dos serviços de segurança e defesa do país, que formariam esse 

posicionamento revanchista, tanto como forma de eliminar as ameaças quanto como forma de 

recuperar as glórias do passado. Fatores que teriam sido superados, caso o modelo democrático 

tivesse se instaurado com sucesso, já que acarretaria uma mudança de lideranças (GÖTZ & 

MERLEN, 2018). 

 

1.5.2 A Rússia isolacionista agressiva 

No argumento acerca da existência de um isolacionismo agressivo, a lógica da dinâmica 

interna pautada em um regime autoritário, ao invés de uma democracia, também prevalece. No 

entanto, a Rússia não seria um ator com capacidades para transformar as relações de poder 

internacionais ou redefinir o ordenamento internacional. A preocupação russa seria impedir a 

influência ocidental e a propagação de valores liberais em seu regime, já que estes teriam efeitos 

erosivos na estabilidade dos grupos no poder. Essa perspectiva se pauta na decadência do poder 

material, em termos econômicos e militares, e do poder ideológico russo, em termos sociais e 

políticos, quando comparada à extinta União Soviética, para afirmar a impossibilidade da 

Rússia de mudar as tendências do ordenamento internacional (GÖTZ & MERLEN, 2019, p. 

139). 

 

 

Um terceiro grupo de estudiosos argumenta que a Rússia não tem nem a 

vontade nem a capacidade de reformular a ordem internacional existente. A 

Rússia, afinal, é um poder em declínio, enfraquecido por problemas 

econômicos, corrupção generalizada e uma grave crise demográfica. Isso 

coloca restrições à capacidade da Rússia de derrubar arranjos e instituições de 

governança global. E nem o governo de Putin tem uma ideologia específica 

que quer promover internacionalmente. Isso não significa, no entanto, que a 

Rússia se integre suavemente à ordem global existente. Pelo contrário, a 
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Rússia passou a desempenhar um papel de “spoiler” nos assuntos 

internacionais. O objetivo final do Kremlin é inocular a Rússia das influências 

ocidentais. Assim, o comportamento internacional de Moscou pode ser 

descrito como uma forma de "isolacionismo agressivo" (GÖTZ & MERLEN, 

2018, p. 139).25  

 

 

Entretanto, isso não indicaria uma postura submissa russa, já que a ascensão de 

democracias nos seus entornos fronteiriços poderia influenciar a desestabilização do regime 

interno, ao se firmarem como alternativas à verticalidade de poder do sistema de Putin. Isso 

estimularia a Rússia a desestabilizar as experiências democráticas vizinhas, como na Geórgia e 

na Ucrânia, e a apoiar regimes autoritários, como em Belarus. Ao conter a solidificação dos 

processos democráticos em seus vizinhos, a Rússia impediria a “invasão” das ideologias liberais 

em seu território. Esse posicionamento é acompanhado pelas crises internacionais, como a 

anexação da Crimeia, que seriam causadas pela Rússia para gerar ondas de sentimentos 

nacionalistas que acirrariam as tensões com o Ocidente e legitimariam, pela opinião pública, as 

pautas nacionalistas, iliberais e isolacionistas na Rússia (VANDERHILL, 2013; GÖTZ & 

MERLEN, 2018).  

Essas iniciativas permitiram à Rússia construir a narrativa de “fortaleza sitiada” e de se 

identificar como bastião dos valores conservadores globais. Assim, os Estados Unidos e o 

Ocidente serviriam como o inimigo externo, uma estratégia do regime de Putin para unificar a 

opinião doméstica, manter o apoio popular e assegurar seu controle sobre o âmbito interno 

(SNETKOV, 2015; GÖTZ & MERLEN, 2018). A lógica do isolacionismo agressivo se 

aproxima da lógica do revanchismo nas raízes domésticas do comportamento russo: derivadas 

de seu regime autoritário. Contudo, se na vertente revanchista a Rússia estaria obstinada a 

derrubar as fundações liberais da ordem internacional do pós-Guerra Fria, na vertente 

isolacionista, ela estaria preocupada em manter a legitimidade interna (GÖTZ & MERLEN, 

2018). 

As indicações e sugestões de como lidar com a Rússia nesses dois casos também 

apresentam variações. Na perspectiva revanchista, a solução seria ampliar as frentes de 

 
25 Traduzido pelo autor do original em inglês (GÖTZ & MERLEN, 2019, p. 139): A third group of scholars argues 

that Russia has neither the will nor the capacity to reshape the existing international order. Russia, after all, is a 

declining power weakened by economic problems, widespread corruption, and a severe demographic crisis. This 

places restraints on Russia’s ability to overturn global governance arrangements and institutions. Nor does the 

Putin government have a particular ideology that it wants to promote internationally. This does not mean, 

however, that Russia is going to integrate itself smoothly into the existing global order. On the contrary, Russia 

has come to play a spoiler role in international affairs. The ultimate aim of the Kremlin is to inoculate Russia from 

Western influences. Accordingly, Moscow’s international behaviour can be described as a form of ‘aggressive 

isolationism’.  
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contenção e reverter os avanços geopolíticos russos por meio de novas sanções, maiores 

pressões diplomáticas e maior presença de forças militares, como a Otan. Já que o que estaria 

ocorrendo seria uma disputa multinível contra a revisão sistêmica, o ideal seria conter o regime 

em nível internacional, e desestabilizá-lo internamente, até que fosse enfraquecido o suficiente 

para que houvesse uma mudança em sua postura ou um colapso interno (KIRCHIK, 2017; 

GÖTZ & MERLEN, 2019).  

Já na perspectiva isolacionista, segundo Götz (2016), esses tipos de pressão só 

reforçariam a mentalidade de sítio, o que aumentaria a coesão interna do regime e auxiliaria no 

seu objetivo de isolar a Rússia do Ocidente. A melhor abordagem seria, então, reintegrar a 

Rússia ao eixo econômico ocidental, e, ao mesmo tempo, fortalecer as instituições de defesa, 

como a Otan, para que haja uma contenção de sua atuação agressiva.  

 

 

A modernização econômica da Rússia depende da integração com a economia 

global e do acesso aos mercados ocidentais. Em médio e longo prazo, 

portanto, a Rússia tem fortes incentivos para estabelecer boas relações com 

Estados industriais avançados. Nesta visão, o regime de Putin é uma 

autocracia anacrônica que se encontra do lado errado da história, para tomar 

emprestada a frase de Barack Obama. Isso significa que, se outro regime, mais 

democrático, chegar ao poder, há boas chances de que a Rússia se integre 

plenamente à ordem internacional liberal existente (GÖTZ & MERLEN, 

2019, p. 142).26 

 

 

As sanções sobre as relações econômicas deveriam ser levantadas e substituídas por 

sanções a autoridades do governo e às elites que apoiam o regime. A interdependência 

econômica e a impossibilidade de se legitimarem por meio de crises externas exporia, portanto, 

as contradições políticas, a opressão social e a ineficiência econômica do regime de Putin, e, 

eventualmente, o levaria ao colapso. Essa condição parte da premissa de que a Rússia não tem 

alternativas de desenvolvimento econômico que não dependam dos recursos, tecnologias e 

negócios ocidentais. É interessante ressaltar a centralidade ocidental nessa visão, a qual não 

leva em consideração as capacidades tecnológicas e econômicas russas ou de outros atores, 

como a China e sua crescente indústria de alta tecnologia, das quais a Rússia poderia se 

aproximar. 

 
26 Traduzido pelo autor do original em inglês (GÖTZ & MERLEN, 2019, p. 142): Russia’s economic 

modernization depends on integration with the global economy and access to Western markets. In the medium to 

long term, therefore, Russia has strong incentives to establish good relations with advanced industrial states. In 

this view, the Putin regime is an anachronistic autocracy that finds itself on the wrong side of history, to borrow 

Barack Obama’s pithy phrase. This means that if another, more democratic regime comes to power, there are 

good chances that Russia will fully integrate into the existing liberal international order. 
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1.5.3 A Rússia defensiva 

Já a vertente que propõe que a Rússia é um ator defensivo afirma que a conduta russa é 

derivada das ações ocidentais e do alargamento de suas instituições, que tiveram um efeito 

desestabilizador na balança de poder. Essas ações ignoraram os interesses russos e acionaram 

e legitimaram mecanismos e discursos de segurança que deveriam ter sido cuidadosamente 

desmantelados após o fim da Guerra Fria. A Rússia, nessa situação, seria um ator 

neorrevisionista, que entenderia que a ordem internacional deveria ser ajustada para atender à 

pluralidade de interesses, ao invés de promover somente a expansão ocidental. Contudo, ela 

não seria a favor da destruição da ordem ou de suas fundamentações liberais, mas, sim, contra 

a supremacia e homogeneização encabeçadas pelas potências ocidentais (SAKWA, 2017; 

GÖTZ & MERLEN, 2019).  

 

 

De acordo com essa perspectiva, muitos dos líderes soviéticos, e 

posteriormente russos, estavam confiantes de que a superação da Guerra Fria 

(um feito conjunto aos olhos deles) anunciava uma nova era de cooperação. 

No entanto, vários desenvolvimentos levaram-nos a desistir de suas 

esperanças de construir uma parceria genuína com o Ocidente e reverteu-se 

para uma postura mais autoassertiva. O principal deles é o alargamento da 

OTAN a leste, que deixou a liderança em Moscou profundamente ressentida 

e desconfiada do Ocidente. Estudiosos há muito debatiam se uma promessa 

formal foi feita para não expandir a OTAN após o fim da Guerra Fria. (GÖTZ 

& MERLEN, 2019, p. 138)27.  

 

 

O alargamento das instituições ocidentais da Era da Guerra Fria e o rechaço às tentativas 

russas de criar novas instituições para reger a estrutura de segurança atlântica e europeia foram 

duas condicionantes para as primeiras divergências entre a Rússia e o Ocidente no pós-Guerra 

Fria. A continuidade do alargamento, as iniciativas unilaterais americanas de intervenções 

militares, junto ao rompimento de tratados do período soviético, como o Tratado de Mísseis 

Antibalísticos (ABM, na sigla em inglês), que limitava sistemas antimísseis entre os EUA e a 

Rússia, contribuíram para a nova confrontação russa com o Ocidente (SAKWA, 2017). 

 
27 Traduzido pelo autor do original em inglês (GÖTZ & MERLEN, 2019, p. 138): According to this perspective, 

many of the Soviet and later Russian leaders were confident that the overcoming of the Cold War (a joint feat in 

their eyes) heralded a new era of cooperation. However, several developments prompted them to give up their 

hopes of building a genuine partnership with the West and revert to a more selfassertive stance. Chief amongst 

these is the eastward enlargement of NATO, which left the leadership in Moscow deeply resentful and distrustful 

of the West. Scholars have long debated whether a formal promise was made not to expand NATO after the end of 

the Cold War. 
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Nessa ótica, Moscou, temendo danos irreparáveis às suas posições, bem como uma 

submissão ao Ocidente, viu-se obrigada a agir de forma mais assertiva para garantir a própria 

segurança. Essa nova atuação denota também a busca pelo reconhecimento da autoridade e do 

prestígio russo no cenário internacional, já que, mesmo abalada pela crise da década de 1990 e 

pelo colapso soviético, não deixava de ser uma grande potência. Assim, o que a Rússia 

demandava era um ordenamento internacional e uma estrutura de paz na Europa que fosse capaz 

de abarcar sua condição e seus interesses, ao mesmo tempo em que garantisse a paz 

adequadamente para todos os atores, sem excepcionalismos derivados do momento unipolar e 

da unilateralidade (SAKWA, 2017; GÖTZ & MERLEN, 2019). 

A solução, nesse caso, seria uma acomodação de interesses entre o Ocidente e a Rússia. 

A paralisação na expansão da Otan e a limitação de atuações provocativas também deveriam 

ser engendradas. As sanções deveriam ser revertidas, juntamente com as pressões econômicas, 

já que o efeito delas seria a alienação da população e a intensificação dos sentimentos 

antiocidentais no país. Essas acomodações, somadas ao respeito à esfera de influência russa no 

seu espaço pós-soviético, o exterior próximo28, poderiam permitir a reconstrução do diálogo 

entre os países (GÖTZ & MERLEN, 2019), já que Moscou considera ofensivas as atuações 

ocidentais na Ucrânia, tanto quanto o Conselheiro de Segurança Nacional estadunidense, John 

Bolton (2019), considerou desrespeitosa a atuação russa na Venezuela, ao afirmar que o país se 

situava no “seu hemisfério” referindo-se ao hemisfério ocidental. 

A presença da ótica liberal nessas assumpções, especialmente nas duas primeiras, dá-se 

pela consonância com a manutenção do progresso frente às ondas de retrocessos representadas 

pelo avanço de blocos iliberais ou pela atuação agressiva de um regime não democrático. A 

rearticulação dos centros democráticos e das instituições internacionais liberais, em ambos os 

casos do revanchismo e do isolacionismo, são parte integral da solução. A diferença nelas se dá 

pela percepção da capacidade russa de efetivar mudanças sistêmicas. A utilização de conceitos 

como uma coalizão de países liberais ou a ruptura pela interdependência são marcas também 

da influência dessa corrente no pensamento analítico das RI atual. A centralidade da disputa de 

valores – sejam eles uma ameaça à sobrevivência do regime, que, ou se deslegitimaria com a 

expansão da consciência popular sobre as benesses do ordenamento liberal, ou, caso a 

democratização fosse efetivada, as lideranças com mentalidade imperial seriam trocadas – 

 
28 Termo designado pela Rússia na Era Iéltsin para se referir às ex-repúblicas soviéticas, à excepcionalidade russa 

e seu posicionamento especial para a Rússia. 
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demonstra tanto a tendência da superioridade liberal, no sentido universalista, quanto a 

relevância do Liberalismo Republicano nos discursos liberais atuais. 

Já a presença de aspectos realistas é mais evidente no discurso de que a Rússia tem uma 

postura defensiva. É uma tendência curiosa que, logo para os realistas, que têm fama por seus 

posicionamentos hawkish29, a Rússia estaria meramente reagindo a ameaças, mas essa 

explicação está em convergência com a exposição do comportamento russo contemporâneo 

como um comportamento racional e baseado em seus interesses nacionais. O que explicaria a 

atuação mais assertiva da Rússia nas zonas de tensões contemporâneas ante o alargamento de 

instituições militares internacionais estrangeiras. Por isso, ao atuar na Ucrânia e na Síria, a 

Rússia estaria atuando para defender sua esfera de influência e impedir o avanço de ameaças 

internacionais. Mearsheimer (2014) é categórico ao afirmar que foi a atuação ocidental que 

provocou a crise na Ucrânia e as tensões com a Rússia ao tentar ampliar a Otan e a União 

Europeia à custa da esfera russa. A Rússia não teria alternativa para manter sua segurança a não 

ser responder de forma a impedir essa expansão (MERASHEIMER, 2014).  

 

 

Os Estados Unidos e seus aliados europeus compartilham a maior parte da 

responsabilidade pela crise. A raiz do problema é a ampliação da OTAN, o 

elemento central de uma estratégia maior para tirar a Ucrânia da órbita da 

Rússia e integrá-la no Ocidente. Ao mesmo tempo, a expansão da UE para o 

leste e o apoio do Ocidente ao movimento pró-democracia na Ucrânia - 

começando com a Revolução Laranja em 2004 - também foram elementos 

críticos. Desde meados da década de 1990, os líderes russos se opõem 

veementemente à ampliação da OTAN e, nos últimos anos, deixaram claro 

que não ficariam de lado enquanto seu vizinho estrategicamente importante se 

transformava em um bastião ocidental. Para Putin, a derrubada ilegal do 

presidente democraticamente eleito e pró-russo da Ucrânia - que ele rotulou 

como “golpe” - foi a gota d'água. Ele respondeu tomando a Crimeia, uma 

península que temia que pudesse abrigar uma base naval da OTAN, e 

trabalhando para desestabilizar a Ucrânia até que abandonasse seus esforços 

para se juntar ao Ocidente (MEARSHEIMER, 2014, não paginado)30.  

 
29 O termo Hawkish (derivado de falcão) é usado para designar os grupos com posturas mais belicosas e 

intervencionistas nos debates e tradições da política externa americana, a Hawk League e a Dove League. Estaria 

em contraposição à postura dovish (derivada de pomba), que seria uma postura mais pacifista para as ações 

americanas no cenário internacional. Interessante notar que os nomes dessas posturas foram cooptadas para o 

“economiquês” dos círculos ideológicos libertários-empreendedoristas. 

30 Traduzido pelo autor do original em inglês (MEARSHEIMER, 2014, não paginado): the United States and its 

European allies share most of the responsibility for the crisis. The taproot of the trouble is NATO enlargement, 

the central element of a larger strategy to move Ukraine out of Russia’s orbit and integrate it into the West. At the 

same time, the EU’s expansion eastward and the West’s backing of the pro-democracy movement in Ukraine -- 

beginning with the Orange Revolution in 2004 -- were critical elements, too. Since the mid-1990s, Russian leaders 

have adamantly opposed NATO enlargement, and in recent years, they have made it clear that they would not 

stand by while their strategically important neighbor turned into a Western bastion. For Putin, the illegal 

overthrow of Ukraine’s democratically elected and pro-Russian president -- which he rightly labeled a “coup” -- 

was the final straw. He responded by taking Crimea, a peninsula he feared would host a NATO naval base, and 

working to destabilize Ukraine until it abandoned its efforts to join the West. Disponível em: 



64 

 

 

 

Na crítica realista, as próprias instituições liberais que foram construídas para garantir a 

paz global estavam gerando as novas tensões e ameaças contemporâneas ao ignorar a balança 

de poder mundial e os interesses nacionais de cada país (MEARSHEIMER, 2014; KISSINGER, 

2018b; SAKWA, 2017). É interessante ressaltar que tal posicionamento russo é geralmente 

utilizado como contraponto ao posicionamento norte-americano, que deveria ser reformado 

para buscar os interesses nacionais estadunidenses em vez de atuar em prol do status quo da 

ordem internacional e suas instituições (DREZNER, 2012). 

As abordagens das duas escolas sobre o papel da Rússia na atual crise no sistema 

internacional, no entanto, não explicam as flutuações ou mudanças nas tendências da política 

externa russa, que variou tanto em suas diretrizes quanto em seus objetivos, desde a dissolução 

da União Soviética. As abordagens do eixo liberal-realista, apesar de levantarem questões úteis 

para o entendimento de comportamentos pontuais, não são capazes de criar uma narrativa 

explicativa acerca das mudanças e das continuidades nos interesses e no comportamento russo 

no pós-Guerra Fria e na contemporaneidade, período relativamente curto para uma nação cuja 

história é milenar. Além disso, ambas as premissas acabam por construir narrativas centradas 

na atuação ocidental, que, na maioria das vezes, ou não levam em conta desenvolvimentos e 

especificidades próprias da Rússia, ou abordam essas unicidades com uma carga de valoração 

e atraso ante os desenvolvimentos ocidentais. 

A abordagem realista se limita à perspectiva de continuidade na política externa russa, 

apontando que as mudanças no comportamento russo derivam apenas de flutuações nas 

capacidades do poder do país. Nessa ótica, a Rússia, se fosse capaz de resistir aos avanços 

ocidentais na década de 1990, teria feito isso, a despeito das iniciativas de liberalização da 

economia e integração ao Ocidente (TSYGANKOV, 2016). Esse enfoque no poder somente 

não permite explicar variações políticas derivadas de especificidades culturais ou 

desenvolvimentos próprios da sociedade russa, em sua história, que por vezes teve mudanças 

paradigmáticas em sua postura perante o Ocidente derivadas de debates e questões internas não 

correlacionadas à segurança, como foi o debate entre Eslavófilos e Ocidentalistas do período 

pós-napoleônico que gerou linhas de atuação externa do Império, como o Pan-Eslavismo. Outra 

 
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault. Acesso em 5 de 

maio de 2019. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault
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questão é a mudança de posturas na própria União Soviética, que começou a se aproximar do 

Ocidente antes de haver alguma mudança brusca na balança de poder. 

Outro ponto interessante é a mudança do posicionamento de certos realistas 

proeminentes, como o de Kissinger (1997; 2018b), que em um primeiro momento, na década 

de 1990, destacou a importância do alargamento da Otan para garantir a segurança europeia e 

para representar as novas responsabilidades americanas como uma “superpotência 

ambivalente” (KISSINGER, 1994; 2015). Já sob a conflagração das novas tensões após a 

intervenção russa na Ucrânia, na Síria e sua atuação na Venezuela, Kissinger (2018, não 

paginado) defendeu uma postura de acomodação dos EUA com os interesses russos e o respeito 

a sua zona de influência histórica e suas demandas participativas no cenário internacional. Essa 

mudança de postura, ainda que embasada nas premissas realistas, tanto no primeiro momento, 

ao aproveitar o vácuo de poder deixado pelos soviéticos, quanto no segundo, de reconstruir uma 

balança de poder funcional com a Rússia, demonstra mais a atuação do teórico aos “ouvidos do 

estadista”, uma vez que a preocupação de Kissinger com a ordem internacional não é mais a 

Rússia, mas, sim, a ascensão chinesa. 

Já a abordagem liberal é pautada em uma perspectiva de progressividade determinística 

e historicismos acerca da superioridade dos modelos liberais. Para Tsygankov (2016), o 

Liberalismo seria incapaz de oferecer uma teorização compreensiva sobre as mudanças na 

estrutura política russa sem relacioná-las a parâmetros de “avanços”, quando essa se aproxima 

dos modelos políticos liberais e ocidentais, e “retrocessos”, quando ela se afasta desses 

modelos. A impossibilidade de se analisarem as formações políticas e modelos econômicos fora 

da subjetividade valorativa do progresso liberal torna a compreensão dos processos de 

construção da identidade russa algo distante da realidade material e ideológica do país 

(TSYGANKOV, 2016). 

A questão de haver ou não um sentimento revisionista ou revanchista da Rússia perante 

a ordem internacional ainda é um fator controverso. Clunan (2018) aponta que a ordem liberal 

em si não é um problema para a Rússia e para elite política russa, uma vez que essa seria a 

ordem vigente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, montada por meio de instituições como 

a ONU e o sistema de Bretton Woods. O problema russo seria com o unilateralismo americano 

e o Liberalismo messiânico e triunfalista, que, por sua vez, na perspectiva russa, ameaçam a 

própria ordem liberal, ao desrespeitar as normas internacionais e as resoluções do Conselho de 

Segurança. A Rússia, então, atuaria para manter o status quo da ordem vigente contra a 

expansão da unipolaridade americana e a desestabilização de suas intervenções e pressões, que 

violam os princípios da soberania e pluralidade das normas antigas, em prol de uma 
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homogeneização liberal-ocidental. Dessa forma, para Clunan (2018), não é a ordem que 

incomoda a Rússia, senão o novo sistema internacional, que deixou de ser bipolar e passou a 

ser unipolar e que passou a violar seu direito ao voto e ao veto (CLUNAN, 2018).  

 

 

Embora os líderes russos estejam claramente insatisfeitos com os Estados 

Unidos e a União Europeia, eles não se opõem intrinsecamente a uma ordem 

mundial liberal. A questão do desejo da Rússia de mudar uma ordem 

internacional liberal depende do tipo de liberalismo embutido nessa ordem. O 

liberalismo da racionalidade iluminista, da soberania popular e do legalismo 

normativo consagrados no sistema das Nações Unidas são princípios 

familiares e bem-vindos à Rússia, os quais ela afirmou defender desde o 

colapso da União Soviética. A Rússia, portanto, provavelmente se contentaria 

com o retorno ao sistema de gerenciamento de grande potência pós-Segunda 

Guerra Mundial e ao pluralismo liberal das Nações Unidas e da era de Bretton 

Woods – caso os Estados Unidos seguissem as regras e respeitassem os 

direitos de grande potência da Rússia à sua esfera de influência (CLUNAN, 

2018, p. 57).31 

 

 

Ainda nessa perspectiva, Sushentsov (2019) aponta também para a diferença entre o 

vetor de ordenamento unilateral e o sistema unipolar, promovido pelos Estados Unidos e as 

alianças e instituições euro-atlânticas, e a ordem internacional do pós-Segunda Guerra. Essa 

Ordem, ainda que liberal, é representada por instituições multilaterais, como a ONU, e normas 

e leis internacionais que serviriam de estrutura para o respeito à pluralidade, à soberania e à 

representação igualitária dos Estados no cenário internacional. A Rússia seria contrária, de fato, 

aos efeitos desestabilizadores da expansão do ordenamento liderado pelos EUA, logo, seria a 

revisionista dessa situação. Contudo, quando é considerada a estrutura multilateral 

internacional, essa caracterização de revisionista não se aplicaria, já que em tal ambiente 

multilateral, tanto os direitos de “veto e voto” russos quanto seus interesses estratégicos e zona 

de influência seriam respeitados, o que caracterizaria a atuação russa como uma manutenção 

desse status quo (SUSHENTSOV, 2019, não paginado). 

 

 

Vamos responder a seguinte pergunta: a Rússia é essencialmente revisionista 

no sistema global? Se o último é entendido como o sistema centralizado 

 
31 Traduzido pelo autor do texto original em inglês (CLUNAN, 2018, p. 57): .While Russian leaders are clearly 

dissatisfied with the United States and the European Union, they are not inherently opposed to a liberal world 

order. The question of Russia’s desire to change a liberal international order hangs on the type of liberalism 

embedded in that order. The liberalism of Enlightenment rationality, popular sovereignty, and normative legalism 

enshrined in the United Nations system are familiar and welcome principles to Russia, ones that it has claimed to 

uphold since the collapse of the Soviet Union. Russia therefore would likely be content with a return to the post–

World War II great-power management system and the liberal pluralism of the United Nations and the Bretton 

Woods era—if the United States were only to abide by its rules and respect Russia’s great-power rights to its 

sphere of influence. 
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ocidental das democracias liberais, a resposta é sim. A Rússia nunca - nem 

mesmo no início da década de 1990 - considerou plenamente esse sistema 

global, legítimo e eficiente. Moscou considerava ser um sistema diferente o 

verdadeiramente global - um sistema global de regulação multilateral por 

Estados soberanos com embasamento na ONU e no direito internacional. É 

dentro deste sistema que os interesses de segurança de todos os Estados, 

independentemente de seu sistema interno, foram reconhecidos e respeitados, 

o princípio da não ingerência nos assuntos internos de um país era universal, 

enquanto a tomada de decisões sobre questões globais era coletiva e uma 

prerrogativa de Conselho de Segurança da ONU. Em outras palavras, 

multilateral, ou para usar o termo russo, um sistema mundo policêntrico onde 

seria necessário considerar os interesses de segurança da Rússia durante a 

expansão da OTAN, enquanto ações unilaterais como guerras agressivas e 

invasões para apoiar golpes deveriam ser eliminadas da vida internacional 

(SUSHENTSOV, 2019, não paginado). 32 

 

 

Entretanto, apesar de não prover explicações aprofundadas sobre os desenvolvimentos 

internos e as questões de mudança e de continuidade nos posicionamentos russos, as premissas 

liberais e realistas, inoculadas das pretensões universalistas, podem servir de bases para 

explicações pontuais do comportamento russo frente a eventos históricos, mudanças estruturais 

ou condições conjunturais adversas.  

Como é apontado pela literatura especializada, a postura russa sofreu bruscas alterações 

no curso de seu período pós-comunista (SAKWA, 2017; CONRADI, 2017; TSYGANKOV, 

2016; LO, 2015). No entanto, essas mudanças não se restringem e nem podem ser explicadas 

somente por um suposto atavismo de valores autoritários não ocidentais e muito menos somente 

por um “complexo de insegurança” histórico ou da elite dirigente. Uma análise aprofundada do 

comportamento pós-soviético russo demonstra que sua relação com o Ocidente oscila entre 

momentos e perspectivas de cooperação e assertividade, que variam de acordo com as próprias 

ações do Ocidente. Donaldson et al. (2014) apontam para elementos de continuidade e de 

transformações na política externa, e na consequente atuação russa no cenário internacional, 

 
32 Traduzido pelo autor do texto original em inglês (SUSHENTSOV, 2019, não paginado): Let’s answer the 

following question: is Russia essentially a revisionist in the global system? If the latter is understood as the 

Western centric system of liberal democracies, the answer is yes. Russia has never – not even in the early 1990s – 

fully considered this system global, legitimate and efficient. Moscow considered a different system to be truly 

global – a global system of multilateral regulation by sovereign states with reliance on the UN and international 

law. It is within this system that the security interests of all states, regardless of their domestic system, were 

recognized and respected, the principle of non-interference in a country’s domestic affairs was universal, while 

decision making on global issues was collective and a prerogative of the UN Security Council. In other words, in 

a multilateral, or to use the Russian term, polycentric world system it was necessary to consider Russia’s security 

interests during NATO’s expansion while unilateral actions like aggressive wars and invasions to support coups 

should be eliminated from international life. Disponível em: http://valdaiclub.com/a/highlights/russia-a-global-

revisionist/. Acesso em 02 de julho de 2019. 

http://valdaiclub.com/a/highlights/russia-a-global-revisionist/
http://valdaiclub.com/a/highlights/russia-a-global-revisionist/
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que se baseiam em condições que perduram em padrões históricos e condições que surgem com 

a modificação na estrutura e conjuntura externa e da situação interna. 

Na perspectiva de continuidade, Donaldson et al. (2014) afirmam que a busca pela 

segurança nacional e a melhoria das condições internas, não necessariamente de vida da 

população, mas de estabilidade político-social e econômica, são duas diretrizes recorrentes de 

objetivos da política externa russa e geralmente são acompanhadas por uma política de balança 

de poder do sistema internacional. Esse balanceamento seria uma prática recorrente entre 

grandes potências, especialmente as europeias, que praticaram esse tipo de política em níveis 

locais, regionais e globais, conforme a Europa despontava como polo de poder mundial.  

A Rússia, ao perpetuar essa política, estaria em consonância com os sistemas regionais 

e internacionais do qual participou ao longo da sua história, e sua intenção de entrar nesse tipo 

de arranjo não diferiria muito das potências europeias. A Rússia, nessas condições, visava a 

reduzir as ameaças a sua segurança e a garantir seus interesses nacionais perante um sistema 

internacional que condicionaria todos os Estados, objetivos perenes na política externa russa ao 

longo de sua história. Entretanto, diferentemente de uma ótica meramente realista, as variações 

na política externa russa eram fruto de conjunturas diversas, internas e externas, pelas quais o 

país passava que pouco tinham a ver com a racionalidade sistêmica ou a natureza humana 

(DONALDSON et al., 2014). 

As variações, segundo Donaldson et al. (2014), pautam-se nas transformações 

internacionais, seja pela emergência ou queda de atores, seja pela transformação sistêmica do 

ordenamento, e a variação das condições e demandas domésticas. Para explicar a política 

externa da Federação Russa, ou seja, da Rússia Pós-Soviética, Donaldson et al. (ibidem) 

apresentam um arranjo de cinco fatores, pautados nas condições elaboradas. Esses fatores, 

segundo Donaldson (et al., 2014), são: 

 

 

1. mudanças na estrutura do sistema internacional que deixava de ser 

baseado em uma bipolaridade; 

2. o declínio das capacidades militares russas; 

3. a transformação da economia planificada para economia de mercado; 

4. a integração russa na economia global e a sua crescente dependência no 

mercado global; e 

5. as lideranças políticas russas e as políticas domésticas, especialmente 

como manifestado na disputa entre Iéltsin e os nacionalistas russos, e seguida 

pelos esforços de Putin para restaurar o poder do Estado e o controle central 

(DONALDSON et col., 2014, p. 6).33 

 
33 Traduzido do original em inglês. 



69 

 

 

 

Dessa forma, além das condicionantes baseadas nas premissas realistas, como a 

estrutura internacional e a busca por poder e segurança, nessa perspectiva, obtêm-se também 

condicionantes liberais, como a interdependência econômica, os efeitos da transição de regime 

e as pressões de atores internos. 

As renovações das tensões entre Rússia e Ocidente vão além de uma disputa por zonas 

de influência ou maximização da segurança e também não devem ser reduzidas a uma devoção 

messiânica ao expansionismo ou a um “antiocidentalismo cultural”.  Para se explicar de forma 

eficaz a postura russa, é preciso avaliar tanto a natureza reativa desse reposicionamento perante 

as ações ocidentais quanto a natureza ativa da atuação russa e suas iniciativas de construção de 

estruturas internacionais com maior pluralidade para abranger seus interesses. Assim, a 

disposição russa para impor seus interesses e fazer frente à expansão ocidental está tão presente 

em sua política externa quanto sua disposição para cooperar com o Ocidente quando se há 

espaço e diálogo para tal (SEGRILLO, 2016).  

Além disso, novas disposições no cenário internacional, antes inexistentes, permitem 

que a Rússia atue de maneira inédita em sua história, pelo menos desde a invasão mongol, ao 

priorizar as relações com parceiros emergentes não ocidentais, os quais, desde os anos 2000, 

têm provocado uma mudança nos eixos econômicos do sistema internacional e já impactam a 

organização política desse sistema de forma cada vez mais profunda. A própria Rússia defende 

abertamente a atualização do sistema internacional para um sistema multipolar, no qual ela 

esteja inserida como um dos centros de poder, opinião presente tanto em discursos oficiais 

(MEDVEDEV, 2009; LAVROV, 2018) quanto em documentos base da política externa 

(FEDERAÇÃO RUSSA, 2008).  

Essa visão, que tem um fundamento pragmático, com as benesses de ser um ator central, 

ou polo de poder, em uma ordem multipolar, também tem um profundo fundamento ideológico, 

idealista e cultural. A autopercepção de grande potência, que perpassa tanto as correntes 

nacionalistas quanto as ocidentalistas, a existência de papéis históricos, relacionados com a 

atuação externa e até mesmo estabilidade internacional, e a presença de idealizações, utópicas 

ou não, da Rússia e de seu papel no mundo, nas mais diferentes correntes de pensamentos 

externos, servem tanto de embasamento ideológico quanto de raison d’être, para a atuação russa 

no cenário internacional. Essas oscilações de comportamento, que transformaram a inserção 

internacional russa de forma gradual e notável, apesar de terem como principal eixo de 

relacionamento o Ocidente (TSYGANKOV, 2016), estão inseridas em um processo dual, que 
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se ampara em condições externas e internas para se desenvolver e possuem influências únicas 

do ambiente cultural, das ambições da elite dirigente e das capacidades reais de formulação. 

Um exemplo seria a “Doutrina Primakov”34, formulada ainda no período Iéltsin, que 

considerava benéfica a articulação de um sistema multipolar por meio de atores não ocidentais, 

especificamente a Rússia, a China e a Índia. A doutrina surge em um momento de desgaste nas 

relações russo-ocidentais, dada a intervenção da Otan na Iugoslávia, em desrespeito ao veto 

russo no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). A articulação multipolar 

permitiria o balanceamento do ímpeto unilateral e proveria mais estabilidade do que um sistema 

unipolar e expansivo, como o que os EUA estariam promovendo, por intermédio de suas 

vantagens unilaterais. Essa doutrina pode ser explicada pela lógica da balança de poder, 

contudo, essa explicação seria reducionista, ao não levar em conta o contexto de sua formação 

e nem poderia explicar as mudanças de rumo da política externa nos períodos imediatos, onde 

a Rússia oscilou entre posturas cooperativas com o Ocidente, como no período de alinhamento 

pragmático na Guerra ao Terror35, em 2001, e no reset36, em 2008, e posturas assertivas, como 

na crise da Ucrânia de 2014 (RUMER, 2019). 

Por essa razão, condicionar o comportamento russo por prismas ocidentais e valorar seu 

sistema político, seu modelo econômico e desenvolvimento social por parâmetros e objetivos 

ocidentais, tomados como universais, pode criar distorções no entendimento do que realmente 

se passa na Rússia e do que condiciona seu comportamento. Da mesma forma, a tentativa de 

atrelar o comportamento russo a uma essência nacional imutável, descrita e analisada pelas 

mesmas lentes ocidentais, pode ser um desenvolvimento até mais problemático, quando esse 

tipo de análise serve de embasamento para políticas. 

 

 

É fácil difamar a Rússia por estar do lado errado da história. No entanto, este 

argumento repousa sobre uma teleologia liberal implícita do desenvolvimento 

histórico, que prevê a disseminação da democracia e do capitalismo de livre 

mercado em todo o mundo. Talvez a expressão mais forte e mais poderosa 

dessa perspectiva seja a tese de "fim da história" de Fukuyama – uma tese que 

tem sido criticada por uma série de estudiosos em bases normativas e 

empíricas. De fato, muitas das chamadas potências emergentes no mundo de 

 
34 Nomeada após o Ministro dos Assuntos Exteriores e Primeiro-Ministro da Rússia, Yevgeny Primakov (1929– 

2015), que formulou suas bases.  

35 Período após os atentados de 11 de setembro de 2001, no qual a Rússia cooperou com os EUA no combate ao 

terrorismo islâmico. 

36 Reset foi como ficou conhecido o período inicial das relações Rússia e EUA durante a administração Obama e 

Medvedev (2009 - 2011), após a Secretária de Estado Estadunidense, Hillary Clinton, dar ao Ministro de Assuntos 

Exteriores russo, Sergei Lavrov, um botão escrito reset, como símbolo do recomeço das relações entre os dois 

países. 
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hoje não estão fazendo a transição para a democracia liberal. Elas também não 

adotaram completamente as regras do mercado livre. Em vez disso, seguem 

seu próprio caminho de desenvolvimento socioeconômico e buscam 

diferentes formas de capitalismo de estado. Quando visto contra este pano de 

fundo, é difícil acreditar que as potências não ocidentais - como a Rússia e a 

China, mas também a Índia e o Brasil - abraçarão plenamente a atual ordem 

internacional liberal liderada pelos EUA. Parece mais provável que as 

potências em ascensão desejem moldar a ordem global de acordo com seus 

próprios valores e agendas políticas (GÖTZ & MERLEN, 2019, p. 146). 37 

 

 

Além do aspecto revisionista, reativo ou isolacionista, todos conectados com a ideia de 

centralidade do Ocidente, há também aspectos internos que contribuem para o comportamento 

russo, constroem percepções e formam opiniões na sociedade russa. De fato, a influência 

ocidental, mesmo nos debates internos da Rússia, é inegável. No entanto, essa influência, 

quando analisada sob a ótica russa, tem mais impacto nos debates acerca da identidade nacional, 

seja como fator positivo ou negativo, do que propriamente como a imposição de modelos a 

serem seguidos. A identidade nacional e os debates intelectuais acerca dessa identidade são 

fatores que podem contribuir para o entendimento da dinâmica das relações entre a Rússia e o 

Ocidente, bem como as mudanças de vetores para as relações com países não ocidentais. 

O desgaste da ideologia liberal, dada a erosão do prestígio internacional e as condições 

de vida, gerou uma profunda crise de identidade no âmbito do pertencimento supranacional ou 

civilizacional. Essa crise se dá pela ambiguidade da formação russa e pela 

multidimensionalidade de suas relações com o Ocidente, gerando narrativas conflitantes a partir 

de interpretações e construções da história e da sociedade russa, que perpassam não só a noção 

do o que é a Rússia e quem são os russos mas também de qual seria seu papel e de como ela 

deveria se comportar. Essa situação traz à tona aspectos históricos e culturais que permitem um 

entendimento mais profundo da influência da identidade no comportamento e nos interesses da 

Rússia no âmbito externo (KARAGANOV, 2016). 

 
37 Traduzido e adaptado do original em inglês (GÖTZ & MERLEN, 2019, p. 146):  it is easy to vilify Russia for 

being on the wrong side of history. Yet, this argument rests on an implicit liberal teleology of historical 

development, which foresees the spread of democracy and free market capitalism across the globe. Perhaps the 

strongest and most powerful expression of this perspective is Fukuyama’s (1989) ‘end of history’ thesis – a thesis 

that has been criticized by an array of scholars on both normative and empirical grounds (see, e.g. Kagan, 2008; 

Mansfield et al., 1999; Stanley & Lee, 2014). Indeed, many of the so-called emerging powers in today’s world are 

not transitioning towards liberal democracy. Nor have they fully embraced free market rules. Instead, they follow 

their own path of socio-economic development and pursue different forms of state capitalism (Bremmer, 2009; 

Kurlantzick, 2016). When seen against this background, it beggars belief to suppose that non-Western powers – 

such as Russia and China, but also India and Brazil – will fully embrace the existing US-led liberal international 

order. It seems more likely that rising powers will want to shape the global order in accordance with their own 

particular values and political agendas. 
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A posição geográfica da Rússia, que é tanto uma ponte quanto uma barreira entre a 

Europa e a Ásia, e as suas acumulações históricas, que denotam a influência cultural, política e 

econômica derivadas da interação com civilizações distintas de ambos os continentes, acabaram 

por fomentar diversas escolas e correntes de pensamento russo que tentam distinguir não só as 

raízes civilizacionais e os supostos “destinos” geopolíticos do país mas também seus interesses 

nacionais e lugar no mundo. A condição eurasiana do país, nesse sentido, está ligada ao 

desenvolvimento de diferentes perspectivas sobre o próprio país. 

A influência desses debates na confecção da política externa russa pode ser um fator 

determinante para certos aspectos de seu comportamento que se relacionam de forma 

independente com as premissas liberais ou realistas. A definição da identidade nacional russa, 

sua relação com os vizinhos a partir de lentes ideológicas e culturais, percepção de uma missão 

ou destino nacional, podem servir de base para novas abordagens acerca do comportamento 

russo. Assim, abordar o papel da identidade russa traz nova luz sobre esses debates e sobre as 

raízes da influência ocidental na formulação política e estratégica do país, o que pode prover 

novos elementos explicativos para as percepções e interpretações das condições conjunturais e 

estruturais que fazem com que a Rússia oscile entre cooperação e assertividade.  
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CAPÍTULO II 

 UM OLHAR SOBRE A IDENTIDADE NACIONAL RUSSA E AS SUAS CRISES 

 

“Talvez a tarefa de quem ama os homens seja 

fazer rir da verdade, fazer rir a verdade, porque a 

única verdade é aprender a libertar-nos da paixão 

insana pela verdade.” 

– Umberto Eco, O Nome da Rosa (1980). 

 

“Understanding 100% of everything is impossible. 

That’s why we spend all our lives trying to 

understand the thinking of others. That’s what 

makes life so interesting.”  

– Ryoji Kaji, Neon Genesis Evangelion (1995). 

2.1. Identidade e Interesse Nacional na Abordagem Construtivista 

Essa perspectiva de enfoque na identidade está em consonância com a abordagem 

Construtivista das Relações Internacionais. Nela, o conceito de identidade é delimitado como o 

fator determinante para a confecção dos interesses nacionais e da política externa, que visará 

assegurá-los, sendo assim uma característica dos atores internacionais que gera disposições 

motivacionais e comportamentais (WENDT, 1999). A identidade nacional, nessa abordagem, é 

gerada pela interação, reconhecimento e distinção entre as comunidades, nascendo da 

percepção do “eu” (Self) em relação ao “outro” (Other). Tsygankov, em sua obra Russia’s 

Foreign Policy (2016), aborda os aspectos da identidade na política externa russa, detalhando 

o relacionamento russo com o Ocidente, os padrões históricos e as variações em sua análise 

(WENDT, 1999; TSYGANKOV, 2016).  

 

 

Minha abordagem concentra-se nas relações da Rússia com o mundo exterior, 

e vê o comportamento da Rússia como particularmente influenciado pelo 

desenvolvimento e comportamento das nações ocidentais. O que 

frequentemente determina as escolhas da política externa de Moscou é se as 

ações internacionais do Ocidente são percebidas ou não pelas autoridades 

russas como aceitando a Rússia como um membro igual e legítimo do mundo 

(TSYGANKOV, 2016, p.1). 38  

 

 
38 Tradução feita pelo autor do texto original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p.1): My approach focuses on 

Russia’s relations with the outside world, and it views Russia’s behavior as particularly influenced by the 

development and behavior of Western nations. What often determines Moscow’s foreign policy choices is wheter 

or not the West’s international actions are perceived by Russian officials as accepting Russia as an equal and 

legitimate member of the world. 
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Tsygankov (2016) opta pelo Construtivismo, ante o eixo liberal-realista, para explicar a 

política externa russa por meio das acumulações históricas das identidades russas e da 

conjuntura internacional dos diversos períodos analisados. Ele aponta que os debates 

tradicionais da política externa russa persistem desde o período imperial, sobrevivendo também 

à queda do sistema soviético. Portanto, o comportamento russo no período pós-comunista deve 

ser visto à luz do contexto histórico que o influencia. Essa perspectiva é delineada pela 

influência histórica do comportamento ocidental no próprio comportamento russo.  

 

 

Tanto o realismo quanto o liberalismo são etnocêntricos no sentido de que eles 

veem a política externa da Rússia por meio de lentes culturais ocidentais 

semelhantes e não prestam atenção suficiente à história nativa e ao sistema de 

percepções da Rússia. Enquanto os realistas estão comprometidos com a 

noção ocidental de poder e domínio no mundo, os liberais defendem a 

modernização econômica e política fazendo pouco esforço para aplicar 

qualquer definição que não seja a ocidental. Desenvolvidas no Ocidente, pelo 

Ocidente e para o Ocidente, essas duas abordagens são cada vez mais 

problemáticas em um mundo que é multicultural e multissignificativo. Para 

resolver suas limitações, ambos precisam ser sensibilizados para as condições 

sociais em que as várias mudanças na política externa da Rússia ocorrem. Se 

quisermos entender a diversidade das políticas externas nacionais, devemos 

primeiro entender o que é "nacional" (TSYGANKOV, 2016, p. 14 – 15).39  

 

 

Para Tsygankov (2016), o “grande outro” da política externa russa é, historicamente, o 

Ocidente e o posicionamento russo perante a ele, que têm suas oscilações históricas entre a 

cooperação e o enfrentamento, entre a perspectiva de atraso e progresso, de autonomia e de 

dependência (TSYGANKOV, 2016). Desde as modernizações de Pedro, o Grande, até às 

disputas com o Império Britânico na Ásia Central; de Napoleão a Hitler; dos Estados Unidos 

como adversário da Guerra Fria a pretenso parceiro na década de 1990. As interações com o 

Ocidente foram as mais marcantes, tanto para a formação das políticas externas e das diretrizes 

geopolíticas quanto para a identidade nacional russa e seus interesses nacionais. O Ocidente 

teve, nesse sentido, um papel proeminente na criação de sistemas de significado para a Rússia, 

 
39 Tradução feita pelo autor. Texto original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 14 – 15): Both realism and 

liberalism are ethnocentric in the sense that they view russia’s foreign policy through similar Western cultural 

lenses and do not pay sufficent attention to Russia’s indigenous historyand system of perceptions. While realists 

are committed to the notion of Western power and dominance in the world, liberals advocate economic and 

political modernization by making little effort to apply any but the Western definition of the notion. Developed in 

the West, by the West, and for the West, these two approaches are increasingly problematic in a world that is 

multicultural and multimeaningful. In order to address their limitations, they both need to be sensitized to social 

conditions in which the various changes in Russia’s foreign policy take place. If we are to understand the diversity 

of national foreign policies, we ought to first understand what “national” is (TSYGANKOV, 2016, p. 14 – 15).39 
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no qual ela se basearia para defender seus posicionamentos internacionais. As diferentes 

identidades russas estariam, dessa forma, associadas também aos diferentes “tipos de 

Ocidente”, com os quais ela lidava (TSYGANKOV, 2016). 

A formação de identidades na política russa, assim como seria em qualquer país para a 

ótica construtivista, foi amplamente afetada pelas suas percepções do externo e pelas condições 

no interno, que geraram grupos políticos com interesses e identidades conflitantes. Os contextos 

culturais de cada país gerariam diferentes significados e significâncias para ações e 

acontecimentos no cenário internacional. Dessa forma, o sistema internacional não é um mero 

tabuleiro de disputa e utilização de meios militares, econômicos e diplomáticos, mas sim uma 

profunda rede de socialização entre os Estados, a qual influi nos próprios entendimentos destes 

sobre seus interesses na política mundial (TSYGANKOV, 2016).  

Com essa lógica, o ambiente internacional teria participação na construção das ações e 

dos interesses nacionais, mas isso não ocorreria de forma natural, racional ou uniforme. Essas 

ações difeririam pelas experiências de cada ator, nos seus relacionamentos específicos com o 

sistema e com suas partes. A relação dos agentes com a estrutura e a interpretação de seus 

interesses nessa estrutura seria uma fonte crucial para motivação e comportamento desses 

agentes (NOGUEIRA & MESSARI, 2005). Por isso, os contextos sociais internos, em que 

ocorrem as interpretações das experiências obtidas do relacionamento externo, também seriam 

responsáveis pela criação de uma identidade nacional que, por sua vez, é responsável pela 

formação dos interesses nacionais. Por isso, a formação desses interesses deveria ser objeto de 

um estudo aprofundado para cada ator em questão, em vez de ser assumida como uma condição 

uniforme da natureza dos Estados ou dividida entre comportamentos racionais ou irracionais 

(TSYGANKOV, 2016). 

 

2.1.1 A influência externa na identidade 

Nessa linha de raciocínio, antes de defender os seus interesses nacionais no ambiente 

internacional, os Estados precisariam definir quais são esses interesses a partir de suas 

interpretações do mundo e das relações externas. A identidade entraria como um fator definidor 

nessa questão. A abordagem construtivista se concentraria justamente na identificação das 

identidades e das relações entre o Self e o Other nas interpretações dessas abordagens, já que é 

pela interação com os outros que se revelariam as afiliações, conexões e diferenças formadoras 

de uma identidade própria (TSYGANKOV, 2016).  
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Antes que as nações descubram a melhor forma de defender seus interesses 

com os meios materiais e diplomáticos disponíveis, elas primeiro buscam 

entender quais são esses interesses na sociedade internacional. Ao interagir 

com outros membros da sociedade internacional, as nações desenvolvem 

afiliações, ligações e, em última instância, suas próprias identidades 

(TSYGANKOV, 2016, p. 15).40 

 

 

A identidade nacional é estabelecida a partir da primazia de um sistema complexo de 

interpretações e interações, apoiado por um ou mais grupos da sociedade, que tenha prevalecido 

sobre os demais sistemas de interpretação em uma determinada sociedade. É a partir das 

interpretações e dessas relações da identidade nacional do grupo em vigência que se definiriam 

os interesses nacionais. A influência externa na formulação desses interesses adviria da relação 

da influência do Other na formação da identidade do Self. Dessa maneira, as mudanças no 

comportamento do Other, ou na conjuntura das relações entre o Self e o Other, poderiam afetar 

as identidades nacionais previamente estabelecidas, ao mudar partes cruciais do sistema 

interpretativo vigente, fortalecendo ou enfraquecendo o controle dos grupos estabelecidos.  

 

 

A própria existência do Self torna-se difícil sem o reconhecimento do Other. 

A identidade nacional, portanto, é um sistema de significados que expressa as 

orientações emocionais, cognitivas e avaliativas do Self em relação ao seu 

Other significativo. O Other significativo estabelece o contexto significativo 

para a existência e desenvolvimento do Self e, portanto, exerce influência 

decisiva sobre o Self. Através de suas ações, o Other pode reforçar ou corroer 

o sentido anteriormente estabelecido de identidade nacional. Dependendo se 

essas influências são lidas pelo Self como extensão ou negação do 

reconhecimento, elas podem encorajar ou desencorajar o Self a agir 

cooperativamente (TSYGANKOV, 2016, p. 15).41 

 

 

As diferentes comunidades existentes dentro de um Estado e suas diferentes relações 

com as diversas partes do mundo gerariam influências em níveis variados nos diversos 

participantes desse sistema de relações internacionais. Dessa forma, a influência do Ocidente, 

 
40 Traduzido pelo autor do texto original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 15): Before nations figure out how 

to best defend their interests their interests with available material and diplomatic means, they first seek to 

understand what these interests in the international society are. By interacting with other members of international 

society, nations develop affiliations, attachments, and – ultimately – their own identities. 

 

41 Traduzido pelo autor do texto original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 15): The very existence of the self 

becomes difficult without recognition from the Other. National identity therefore is a system of emanings that 

expresses the Self’s emotional, cognitive, and evaluative orientations towards its significant Other. The significant 

Other establishes the meaningful context for the Self’s existence and development and therefore exerts decisive 

influence on the Self. Through its actions, the Other may reinforce or erode the earlier established sense of national 

identity. Depending on whether these influences are read by the Self as extending or denying it recognition, they 

may either encourage or discourage the Self to act cooperatively. 
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e seus diversos atores, como Other na construção das identidades russas têm uma proeminência 

maior do que a influência de outros atores, talvez com a exceção do Império Mongol, cujas 

interações com a Rússia não tiveram a mesma intensidade e significância histórica, social e 

cultural. A abordagem construtivista de Tsygankov (2010; 2016) aponta para essa influência 

histórica do Ocidente na formação das identidades nacionais russas, que por sua vez geraram 

diferentes instâncias de interesses nacionais e dinâmicas de relacionamento entre a Rússia e os 

atores ocidentais. 

 

2.1.2 A influência das condições internas na identidade 

A formação da identidade teria, então, uma forte relação com as influências externas, 

no entanto, ressalta-se que as condições internas, por sua vez, também são um vetor construção 

dos interesses nacionais, e não somente um agente passivo influenciado pela estrutura. As 

condições locais, o estado e tipo de economia, as relações entre diversos grupos sociais, o tipo 

de regime político e outras acumulações históricas, geográficas e culturais teriam tanta 

proeminência quanto a influência externa para a interpretação do que é e o que não é interesse 

nacional. Contudo, a influência externa, apesar de ser um fator determinante na atuação do Self, 

não explica, por si só, a composição e o surgimento de coalizões internas. Essas coalizões 

internas teriam influência de suas condições locais, especialmente os acúmulos históricos e 

culturais. Essas coalizões não necessariamente se formariam por interesses em comum, como 

é apresentado na ótica liberal, mas, sim, por visarem a afirmar certa imagem da identidade 

nacional como a imagem a ser reconhecida pelo Other no ambiente externo. Por essa razão, a 

dinâmica da influência externa e das condições locais seriam as bases da identidade nacional 

dominante, que por sua vez é a fonte dos interesses nacionais que conduziram a confecção da 

política externa (TSYGANKOV, 2016).  

 

 

Os construtivistas não veem a política externa como um produto do consenso 

unitário do Estado, como no realismo, ou como um grupo particular que busca 

interesses de modernização, como no liberalismo. Em vez disso, o papel de 

uma coalizão é apresentar uma imagem particular da identidade nacional que 

fale com as condições locais existentes e seja reconhecida pelo Other 

significativo. As coalizões de identidade são mais amplas e mais fundamentais 

do que as coalizões de interesse e buscam obter reconhecimento social, em 

vez de maximizar a riqueza ou o poder (TSYGANKOV, 2016, p. 16)42. 

 
42 Traduzido pelo autor do texto original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 16): Constructivists do not view 

foreign policy as a product of a unitary state’s advancing power, as in realism, or as particular group pursuing 

modernization interests, as in liberalism. Rather, the role of a coalition is top put forward a particular imagem of 

national identity that will speak to the existing local conditions and be recognized by the significant other. Identity 
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A política externa, nessa abordagem, seria construída a partir do momento em que o 

Estado consegue superar as dicotomias entre as pressões internas e externas de diversos grupos 

e atores e elaborar respostas para os desafios internacionais, baseado nas interpretações e 

predisposições internas existentes. A identidade, formada por essas interações dos grupos 

internos e pela interpretação do externo, teria raízes históricas, já que as acumulações temporais 

e culturais influiriam sobre a dinâmica dessa relação. Isso geraria certa estabilidade aos sistemas 

de significados criados, que comungariam de correntes ideológicas, culturais e de narrativas 

históricas construídas ao longo do tempo. Dessa maneira, as especificidades de cada Estado, 

e/ou nação, gerariam diversas escolas, ou tradições, baseadas nos acúmulos históricos, culturais 

e sociais, com diferentes interpretações e narrativas acerca dos assuntos e acontecimentos 

mundiais, bem como visões distintas acerca da essência do país em questão e seu papel no 

mundo. 

Essas escolas, ou tradições, competiriam para influenciar a política, e firmar a sua visão 

da identidade nacional, sua interpretação da natureza do mundo externo e as suas políticas para 

atuar nessas condições como a narrativa dominante na sociedade. Essa situação promoveria 

uma disputa de identidades, em que cada grupo ou coalizão tentaria persuadir os agentes e atores 

internos, sejam eles o grande público ou as elites, com o fim de garantir que a sua visão se torne 

predominante. Quando esse processo é concluído, e uma intepretação se torna a identidade 

nacional dominante, o Estado se apropriaria dessa identidade como um guia para a confecção 

de políticas.  A identidade nacional se situaria como a base dos interesses nacionais, sendo a 

atuação do Estado convergente com as interpretações dessa identidade. A política externa 

estaria atrelada a esse processo, mudando e evoluindo de forma consistente com a emergência 

e decadência de diversas visões dominantes sobre a identidade nacional e o mundo 

(TSYGANKOV, 2016). 

 

2.2 As Tradições na Política Externa Russa 

Com base nessa visão, de formação de tradições e de construção de coalisões internas, 

Tsygankov (2016) aponta características únicas da política externa russa, que, ainda que 

 
coalitions are broader and more fundamental than interest coalitions, and they seek to achieve social recognition, 

rather than to maximize wealth or power. 
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moldadas pelo comportamento ocidental, indicam certa continuidade histórica dos 

posicionamentos russos, derivados tanto de acumulações históricas e culturais internas quanto 

de recorrências de conjunturas internacionais voláteis, que representariam desafios à segurança 

russa. Esses desafios à segurança são marcados pela recorrência histórica de “conflitos em 

territórios vizinhos, ameaças de invasões externas e dificuldades em se preservar a integridade 

interna” (TSYGANKOV, 2016).  

A política externa russa, nessa perspectiva, foi formada em diferentes contextos 

externos, porém, as respostas para certos conjuntos de desafios na área de segurança possuem 

similaridades em seus diversos períodos, o que daria à política externa russa elementos de 

mudança e continuidade. Dessa forma, a abordagem de Tsygankov (ibidem) sobre a 

continuidade, dada a centralidade da identidade, é substancialmente diferente da de Donaldson 

et al. (op. cit.), apesar de também cooptar elementos de análises tradicionais do eixo liberal-

realista. 

Para Tsygankov (ibidem), essas condições de continuidade e mudança, ao longo do 

tempo, poderiam se enquadrar como três tradições principais que se formaram na política 

externa russa. Essas tradições, ou escolas, embasadas na influência das relações entre as 

condições internacionais e as acumulações internas, possuiriam visões e atitudes distintas 

acerca do Ocidente e da própria Rússia. Por isso, as identidades enquadradas nessas tradições 

ambicionariam influenciar as escolhas internacionais da Rússia de acordo com suas 

interpretações. Essa abordagem com tais escolas permite uma visualização mais coesa da 

política externa, já que elas teriam um grau de perenidade, ao estarem relacionadas a questões 

históricas e culturais, mas também apresentariam diversificações interpretativas, dadas as 

mudanças nas ideologias, nas situações sociais e nos ambientes externos e internos de onde 

surgem tais interpretações. Dessa forma, elas serviriam como uma ferramenta para a avaliação 

da política externa russa em uma perspectiva histórica, o que permite o entendimento das 

mudanças e das continuidades. As escolas apresentadas são: a escola Ocidentalizadora43, a 

escola Estatista44 e a escola Civilizacionista45 (TSYGANKOV, 2016). 

Ao longo da história, a mudança na proeminência e dominância de cada tradição traria 

mudanças na confecção da política externa russa. Essas condições de mudança de identidade 

poderiam ser explicadas pela lógica construtivista do Self e do Other, que gerariam distintas 

 
43 Tradução livre do termo Westernizer. 

44 Tradução livre do termo Statist. 

45 Tradução livre do termo Civilizationist. 
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identidades nacionais russas como resposta aos distintos acontecimentos internacionais e, em 

especial, a distintas ações do Ocidente. Por essa razão, as identidades nacionais russas, apesar 

de sua localização temporal, estariam em convergência com tais tradições históricas, dadas as 

recorrências de interesses e ameaças, especialmente nas relações da Rússia com o Ocidente, e 

por sua inserção internacional. Tsygankov (2016) utiliza-se dessa lógica para classificar as 

linhas gerais das políticas externas ao longo da história russa de acordo com as perspectivas 

dessas três tradições, construindo-as como tipos ideais que seriam capazes de enquadrar a 

política externa de diferentes identidades nacionais emergentes em padrões recorrentes, mas 

com adaptações para as especificidades das identidades de cada período em análise 

(TSYGANKOV, 2016). 

 

 

Embora a política externa da Rússia tenha se dado resposta para contextos 

internacionais variados, ela também exibiu um notável grau de continuidade 

histórica. Ao longo das eras da monarquia e do liberalismo, o engajamento da 

Rússia com o mundo seguiu diversos padrões persistentes de pensamento e 

comportamento. Como uma nação fronteiriça em um ambiente externo 

incerto, muitas vezes volátil, a Rússia teve que responder constantemente a 

desafios semelhantes à sua segurança. Esses desafios incluíam distúrbios nos 

territórios vizinhos, ameaças de invasão externa e dificuldades em preservar a 

integridade interna do Estado. Com o tempo, o país desenvolveu três tradições 

distintas, ou escolas, de pensamento de política externa - Ocidentalizadores, 

Estatistas e Civilizacionistas. Durante séculos, ocidentalizadores, estatistas e 

civilizadores, procuraram apresentar as opções internacionais da Rússia de 

forma consistente com as historicamente estabelecidas imagens do país e do 

mundo exterior dessas escolas (TSYGANKOV, 2016, p. 4). 46 

 

 

 

2.2.1 A tradição ocidentalizadora 

A tradição Ocidentalizadora coloca ênfase nas similaridades, na proximidade da Rússia 

com o Ocidente e na concepção de progresso e avanço do Ocidente em relação ao restante do 

planeta, que serviria como um modelo a ser seguido pela Rússia. Essa escola, que poderia ser 

traçada até o período das modernizações de Pedro I, o Grande (1682 – 1721), teve em seus 

 
46 Traduzido pelo autor. Original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 4): Although Russia’s foreign policy was a 

response to various international contexts, it also displayed a remarkable degree of historical continuity. Across 

the eras of monarchy and liberalism, Russia’s engagement with the world followed several persistent patterns of 

thinking and behavior. As a borderland nation in a uncertain, often volatile external environment, Russia had to 

constinuously respond to similar challenges to its security. These challanges included unrest in neighboring 

territories,  threats of external invasion, and difficulties in preserving internal state integrity. Over time, the 

country has developed three distinct traditions, or schools, of foreign policy thinking – Westernist, Statist, and 

Cvilizationists. Throught centuries, Westernizers, Statists, and Civilizationists, sought to present Russia’s 

international choices in ways consistent with the schools’ historically estabilished images of the country and the 

outside world. 
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primórdios a tentativa de caracterização da Rússia como uma das monarquias europeias e de 

superação de seu suposto atraso com a inserção de tecnologias, técnicas, estruturas 

administrativas e modelos políticos-ideológicos ocidentais. Um exemplo seria a legitimação da 

ideologia do patriotismo estatal e de lealdade ao Estado, em detrimento da ideologia e influência 

da religião cristã-ortodoxa. Nesse primeiro momento, a ocidentalização serviu para equiparar a 

Rússia aos Estados-nações modernos da Europa, onde o fortalecimento da centralização e o 

controle estatal, somados às expansões ultramarinas, concentrariam nesse continente a maioria 

dos principais polos de poder mundial (RANSEL in FREEZE, 2017; TSYGANKOV, 2016).  

É interessante ressaltar que essa postura “modernizadora” nos séculos XVII e XVIII 

seria considerada uma postura reacionária e atrasada em meados do século XIX, quando as 

ondas revolucionárias liberais varreram a Europa, demandando liberdades econômicas, civis e 

sociais perante as monarquias do antigo regime. A tendência de modernização e ocidentalização 

seria balanceada tanto pelas necessidades do Estado e pelas condições internas quanto pelas 

interações externas. Catarina II, a Grande (1762 – 1796), por exemplo, balanceou as reformas 

de Pedro, desfazendo diversas mudanças que desagradavam a nobreza e o clero, mas, no 

entanto, aprofundou, a autocracia, acirrou o controle sobre os servos e continuou com a 

europeização educacional da nobreza. Curiosamente, alinhou-se aos “déspotas esclarecidos” da 

Europa. 

O posicionamento russo, na política externa dos reinados de Alexandre I (1801 – 1825) 

e Nicolau I (1825 – 1855), seria alinhado com o Ocidente autocrático e de defesa dos valores 

da velha Europa, dada a proximidade diplomática com a Alemanha e Áustria, a confecção de 

políticas legitimistas e a fundação da Santa Aliança, para suprimir o ímpeto revolucionário pós-

napoleônico. Com a aproximação da Rússia com potências mais liberais, como a França e a 

Grã-Bretanha, no decorrer do século XIX, surgiriam momentos em que o regime tzarista se 

mostraria mais disposto a abraçar os novos valores europeus e o constitucionalismo liberal. 

Essa tendência, no período imperial, oscilaria entre períodos de adoção seletiva dos valores 

ocidentais, em uma espécie de vertente “ocidentalizadora liberal-imperial”, explícita com as 

“Grandes Reformas” no reinado de Alexandre II (1855 – 1881), e de afirmação do poder do 

Estado e da autocracia russa, advindas das tradições estatistas, como no reinado de Alexandre 

III (1881 – 1894), que desfez diversas reformas realizadas pelo pai (Alexandre II) devido aos 

atentados terroristas que o mataram, levantando a questão de segurança interna e poder do 

Estado, políticas que foram continuadas no reinado de Nicolau II (1894 – 1917) (FREEZE in 

FREEZE, 2017; ZELNIK in FREEZE, 2017; TSYGANKOV, 2016). 
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Nos períodos finais do Império, durante o reinado de Nicolau II, novas ondas reformistas 

teriam um papel paradoxal nas dinâmicas econômicas, sociais e políticas da Rússia. No início 

de seu reinado, Nicolau se comprometeu a manter a autocracia e as tradições russas, no entanto, 

em âmbito econômico, esse período ficou marcado por um grande crescimento da economia – 

o maior do mundo no período47 – e aceleração do processo de industrialização, derivados de 

profundas reformas econômicas que visavam a reduzir o atraso industrial e tecnológico russo 

ante a Europa. Apesar disso, essas reformas não foram geridas em prol da população e acabaram 

por aprofundar as condições sociais precárias do país. A “conta” das reformas e desse 

crescimento sem precedentes foi “paga” pelas camadas mais baixas da população, como o 

campesinato. Ela também conflagrou tensões urbanas, com a rápida ascensão de uma classe 

proletária igualmente pressionada por péssimas condições de trabalho e quase nenhuma 

representatividade política (ZELNIK in FREEZE, 2017; HOBSBAWM, 2009).  

A deterioração da legitimidade do regime não se concentrava somente nas condições 

sociais dos camponeses, que constituíam mais de 80% da população, e dos novos trabalhadores 

urbanos. Havia também o descontentamento de parte da intelectualidade russa, geralmente 

composta pela pequena e alta burguesia, que formavam os núcleos liberais radicais, com a 

imutabilidade do regime político, e havia, até mesmo, a insatisfação de parte da nobreza e dos 

donos de terras, com as reformas econômicas que afetavam as estruturas econômicas históricas 

sob seu controle. Essas condições demonstram como a relação de modernização, segurança e 

tradição seriam eventos complexos insuperáveis para a autocracia imperial russa.  

No âmbito político, o regime tentou, inicialmente, manter e até mesmo aprofundar o 

controle autocrático. O modelo do regime, no entanto, demonstraria a exaustão diante da 

situação crítica em 1905, conflagrada com a Guerra Russo-Japonesa, considerada uma vitória 

do Império do Japão. Para remediar a questão, o regime do tzar passaria por diversas reformas 

políticas, onde se destacaram figuras ocidentalizadoras, como o Conde Serguei Witte, que, 

como Ministro dos Transportes e Ministro das Finanças (1892 – 1903) colocou em prática as 

ideias de Friedrich List na Rússia, fomentando a construção de uma extensa rede de ferrovias, 

entre elas a Transiberiana, como forma de acelerar o crescimento industrial e unir o país, e 

capitaneando o processo vertiginoso de industrialização do fim do século XIX e início do XX. 

Dado o seu perfil liberal, foi chamado para o cargo de Primeiro-Ministro (1905 – 1906) durante 

a crise de 1905, quando propôs a criação da Duma, como um compromisso da autocracia com 

os insatisfeitos e como forma de apaziguar as rebeliões. Outro reformista importante é Piotr 

 
47 O rápido crescimento industrial russo foi um fator de inquietação para o Império Alemão e dos motivos para a 

deflagração de disputas que culminaram na I Guerra Mundial. 
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Stolypin, que, como Primeiro-Ministro (1906 – 1911) tentou reparar as graves ineficiências 

burocráticas e melhorar a legitimidade do regime perante as camadas populares, com reformas 

no setor agrário e nas leis trabalhistas, mas ao mesmo tempo, endureceu o combate aos ditos 

“extremistas”, como uma forma de moderar e conciliar a autocracia com as novas demandas 

sociais. A capacidade do regime de se reformar se provou aquém das demandas populares e 

Stolypin acabou assassinado em um típico “ataque terrorista” que havia prometido extinguir 

(ZELNIK in FREEZE, 2017; HOBSBAWM, 2009).  

A Duma, que deveria ser o principal mecanismo de pluralidade e representatividade, no 

entanto, detinha somente uma função ilustrativa e simbólica, não garantindo a 

representatividade dos segmentos populares camponeses e operários. O descrédito do regime 

se efetiva com a brutal opressão das manifestações populares, que não eram, inicialmente, 

contra a autocracia em si, mas, sim, contra as políticas do governo. A erosão do tradicional 

apelo popular e ideológico da figura do Imperador, a ineficiência administrativa, a 

imutabilidade política e a incapacidade de superação das contradições econômicas e sociais 

internas, somadas ao advento da Primeira Guerra Mundial, às péssimas condições sociais e 

políticas e à disseminação de ideologias radicais, liberais e socialistas, entre as massas, antes 

circunscritas a uma pequena parcela da intelectualidade, seriam fatores importantes para a 

eclosão das revoluções em 1917. Estão intrinsecamente associados à ocidentalização do país, 

ou pelo menos à noção de atraso da Rússia. 

Com a Revolução Russa, o posicionamento inicial do governo provisório de se manter 

na Primeira Guerra também teve um viés ocidentalizador, como o apontado pelo ministro das 

relações exteriores da primeira coligação do governo provisório, Pavel Milyukov, de que era 

“um imperativo moral” continuar na guerra para “defender os valores e princípios do país” 

contra o autoritarismo alemão, o que denota a nova orientação da identidade após a queda do 

regime tzarista. No entanto, apesar do acelerado crescimento industrial e econômico russo, suas 

capacidades materiais, de mobilização da econômica, e tecnológicas, em gerir uma guerra total 

industrializada, ainda não eram suficientes para enfrentar as capacidades de seus rivais 

europeus. Fica evidente que a formas como foi constituída a industrialização tardia do Império 

Russo sofreria de problemas estruturais de endividamento e dependência de financiamentos 

externos, o que, além de gerar uma vulnerabilidade geopolítica, acabaria limitando as próprias 

“benesses” da industrialização. Esse quadro só mudaria com a industrialização na União 

Soviética, feita por uma via autônoma e alternativa, que tiraria o país da periferia do capitalismo 

e o colocaria no centro do “mundo socialista”, em constante conflito com o bloco capitalista-

ocidental. Dessa forma, devido também às condições ideológicas e geopolíticas da URSS, há 
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um predomínio de posturas mais estatistas e civilizacionistas no período soviético, que serão 

abordadas mais à frente. Apesar disso, a tradição ocidentalizadora se manteria ativa, ainda que 

com uma influência reduzida durante a maior parte do experimento soviético (FERNANDES 

in FIORI, 2000; ORLOVSKY in FREEZE, 2017; TSYGANKOV, 2016). 

As linhas ocidentalizadoras dentro da URSS ganhariam força somente a partir da década 

de 1980. Acabariam por aglutinar reformistas e liberais que viam a Rússia ou como um sistema 

não muito distante das socialdemocracias ocidentais, ou como um país em um caminho 

desvirtuado de sua natureza europeia. Um exemplo seria a política externa de Gorbatchov, que, 

baseada nas noções de “socialismo humano” e na necessidade de purificar a URSS das supostas 

“distorções stalinistas”, buscou uma solução de segurança mútua com o Ocidente, promoveu a 

saída militar da URSS da Europa Oriental e ensejou uma integração do país com a Europa, a 

sua “casa comum europeia”. Com base nos princípios da socialdemocracia e a transcendência 

de um conflito ideológico, essa seria uma das vertentes ocidentalizadoras soviéticas 

(TSYGANKOV, 2016). 

Na Rússia pós-soviética, há o ressurgimento dos grupos liberais e com eles a tradição 

ocidentalizadora liberal, que defenderia a integração da nova democracia russa aos arranjos 

europeus e à defesa de valores comuns, como os direitos humanos, o livre-mercado e as 

liberdades individuais. Na política externa, essa corrente defendia o afastamento da Rússia dos 

antigos aliados soviéticos e estabelecia que somente pela construção de instituições liberais e 

pela junção com a coalizão das “nações civilizadas ocidentais”, que a Rússia poderia responder 

de forma eficaz às ameaças e superar sua situação de atraso econômico e político. Esse 

posicionamento fica explícito na política externa de Andrei Kozyrev, durante o período Iéltsin, 

com a visão de “integração” e “parceria estratégica com o Ocidente”, posicionamento que 

mudaria somente com a posse de Yevgeny Primakov, ainda do período Iéltsin, com uma visão 

voltada para a contenção dos aspectos negativos do unilateralismo ocidental, mas ainda com 

forte tendência ao relacionamento com o Ocidente. O governo de Medvedev (2009 – 2012) 

representaria outra guinada ocidentalizadora, com a defesa de aproximação com o Ocidente e 

o desenvolvimento de instituições e mecanismos para assegurar o livre-comércio, a democracia 

e a segurança internacional como forma de superar o atraso russo, sua corrupção e rigidez 

atávica (RUMER, 2019; CONRADI, 2017; SHIN, 2009; TSYGANKOV, 2016). 

A tradição ocidentalizadora estaria, dessa forma, presente em todas as etapas da política 

externa russa, pelo menos desde o fim do século XVII, com Pedro I, não sendo necessariamente 

atrelada ao Liberalismo ou a uma corrente de pensamento ocidental específica, mas sim aos 

desenvolvimentos da Europa e da relação desse polo de poder geográfico com a Rússia. 
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Conforme essa relação muda e conforme a situação interna dita, formas diversas de 

ocidentalização surgem para a confecção da política externa, seja ela de forma ideológica, seja 

como forma de modernização. Assim, as dinâmicas e mudanças ocidentais podem ser 

entendidas como fontes de influência na identidade russa e, consequentemente, no seu 

comportamento. 

 

2.2.2 A tradição estatista 

A tradição estatista seria voltada para a habilidade do Estado de governar e garantir a 

preservação da ordem política e social. Para Tsygankov (2016), essa seria a escola de política 

externa russa mais influente, explicitamente escolhendo e representando os valores do poder, 

estabilidade e soberania sobre aqueles como democracia e liberdade. O estatismo seria 

embasado na disposição russa de proteger a todo custo sua soberania e independência ante as 

ameaças externas, efeito produzido pelo histórico de invasões e ocupações estrangeiras, com 

destaque para o período de domínio mongol. A instabilidade internacional derivada das 

múltiplas guerras que o país participou na Europa e na Ásia seriam elementos que reforçaram 

essa escola ao longo dos tempos (TSYGANKOV, 2016). 

O estatismo, então, adota uma postura não só de estabilidade e soberania mas também 

de fortalecimento do poder e dos recursos de poder do Estado e da nação. Um exemplo seria a 

defesa da necessidade de industrialização rápida, proposta por Stalin no período entreguerras, 

que utilizou como argumento a vulnerabilidade causada pelo atraso tecnológico e econômico 

russo diante das poderosas ameaças externas de países industrializados, em um contexto de 

mecanização da guerra e da relação das capacidades militares com as capacidades industriais 

(ibid.). A abordagem stalinista para economia permitiria não só a transformação 

socioeconômica da União Soviética, que se tornaria um país altamente urbanizado e a terceira 

potência industrial em 1940, como também ensejaria as transformações tecnológicas e 

militares, que colocariam a URSS na vanguarda do desenvolvimento tecnológico mundial e 

como uma das duas superpotências militares no pós-Segunda Guerra (FERNANDES in FIORI, 

2000; HOBSBAWM, 1995; BUSHKOVITCH, 2015).  

Outra relação interessante é a do estatismo nas reformas de Pedro I, o Grande, que, 

apesar de proponente inicial da ocidentalização, a modernização do Estado e a introdução de 

novas tecnologias militares também tiveram como objetivo e efeito o fortalecimento do poder 

estatal na Rússia. Assim, ao invés de dar ênfase no efeito de “europeização” das reformas, como 

o fazem os ocidentalizadores, os estatistas dão ênfase ao aumento das capacidades e 
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competitividade militar gerada por elas. Isso demonstra que o estatismo não é intrinsecamente 

antiocidental, e pode até coexistir e se atrelar com políticas ocidentalizadoras, quando essas se 

refletem em uma modernização fortalecedora do Estado. No entanto, na lógica estatista, está a 

busca do reconhecimento internacional pelas capacidades, econômicas e militares, e a busca 

pelo poder, que garantiriam a estabilidade, a soberania e a independência da Rússia, fator que 

pode trazer divergência com linhas ocidentalizadoras, de cunho liberal, que, ao almejarem 

alguma redução no controle do Estado, podem afetar as suas capacidades de garantir a 

segurança (TSYGANKOV, 2016). 

O estatismo, nesse sentido, pode oferecer uma gama de interpretações e sugestões para 

a política externa que visam a, de uma forma ou de outra, diminuir as ameaças externas, 

aumentar a segurança interna etc. Um exemplo apresentado por Tsygankov (2016) é a 

pluralidade desses posicionamentos estatistas durante o período soviético, onde havia: aqueles 

com posicionamentos mais duros, que defendiam um acirramento do controle do Partido 

Comunista sobre a sociedade, visando a manter a ordem política e evitar ameaças externas 

capitalistas, contrários, por exemplo, às reformas de Gorbatchov; e aqueles com 

posicionamentos de acomodação com o Ocidente, para evitar a eclosão de uma guerra cujos 

efeitos seriam devastadores, ou de balanceamento do Ocidente, a fim de evitar sua expansão, 

mas sem ensejar um conflito (TSYGANKOV, 2016).  

 

 

Maksim Litvinov, por exemplo, apoiou um sistema de “segurança coletiva” 

na Europa, a fim de evitar a ascensão do fascismo. Nikita Khrushchov também 

queria quebrar tabus do isolacionismo e aproximar a Rússia Soviética da 

Europa. Ele também ensejou um retorno aos princípios de "coexistência" de 

Lênin com o mundo capitalista, embora mais tarde ele tenha se envolvido em 

vários incidentes de confronto com o Ocidente. Tanto Litvinov quanto 

Khrushchov viram-se como partidários da antiga perspectiva de Lênin para 

abandonar a ideia da Revolução mundial e aprender a viver e negociar com o 

potencialmente perigoso mundo capitalista (TSYGANKOV, 2016, p. 7).48 

 

 

Da mesma maneira, o Pacto Ribbentrop-Molotov e a “Doutrina Brezhnev”, de 

“correlação de forças”, podem ser entendidos como ações de balanceamento de ameaças do 

 
48 Traduzido pelo autor do original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 7): Maksim Litvinov, for instance, 

supported a “collective security” system in Europe in order to prevent the rise of fascism. Nikita Krushchev, too, 

wanted to break taboos of isolationism and bring Soviet Russia closer to Europe. He also called for a return to 

Lenin’s principles of “coexistence” with the capitalist world, although he later slipped into several incidents of 

confrontation with the West. Both Litvinov and Khrushchev saw themselves as supporters of the late Lenin’s course 

toward giving up the idea of the world Revolution and learning to live and trade with the potentially dangerous 

capitalist world. 
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mundo exterior. No caso do pacto, o objetivo era evitar a entrada da URSS na Segunda Guerra 

Mundial, e já havia pactos contemporizadores de franceses e ingleses com o III Reich, o que 

indica também que essa não era somente uma tendência soviética. Na “Doutrina Brezhnev”, a 

intenção era responder à crescente influência ocidental no bloco soviético, por meio da 

“soberania limitada” e maior intervenção de Moscou na Europa Oriental. Igualmente, 

promoveria um fortalecimento robusto das Forças Armadas soviéticas, criando uma paridade 

entre as capacidades militares ocidentais e soviéticas, e até mesmo superando os EUA e o 

Ocidente em alguns segmentos. Mas, ao mesmo tempo em que aumentava a corrida 

armamentista, Brezhnev adotou uma postura de distensão em relação ao Ocidente, ao promover 

tratados de controle de armas estratégicas e mecanismos de resolução de crises que almejavam 

evitar um confronto apocalíptico entre as duas superpotências.  

Ambas almejavam preservar a independência e segurança da URSS, de uma forma ou 

de outra. No período pós-soviético, Tsygankov (ibidem) aponta para uma versão liberal do 

estatismo, que já não defende um partido único e é mais aberta à democracia e ao livre-mercado. 

No entanto, essa versão também preza pela manutenção do poder estatal e afirma que a 

liberalização deveria ser feita para fortalecer, e não enfraquecer, o Estado, uma vez que a Rússia 

“continuaria exposta a ameaças externas”. Por isso, ela deveria se manter como uma grande 

potência, capaz de responder a tais ameaças em qualquer lugar do globo, dependendo de um 

Estado forte para tal posicionamento (TSYGANKOV, 2016).  

O estatismo ainda teria suas diferenças abordadas no próprio período Iéltsin, como as 

gestões de primeiro-ministro de Primakov (1998 – 1999), em sua doutrina de balanceamento, 

e de Putin (1999 – 2000), com a sua cooperação pragmática. Apesar de ambos serem 

considerados estatistas, tiveram posicionamentos diferentes para atingir objetivos similares, 

como descrito abaixo (TSYGANKOV, 2016, p. 7): 

 

 

Ambos os campos, em um ponto ou outro, referiram-se a Gorchakov como 

sua inspiração, e ambos viam a grandeza e a força da Rússia como objetivos-

chave de suas políticas externas. Em suas políticas domésticas, ambos queriam 

trazer mais ordem e controle para a vida social e política. Primakov procurou 

controlar os grandes negócios. Putin continuou na mesma linha, mas também 

apertou o poder sobre a legislatura, criação de partidos, as regiões e as mídias 

eletrônicas, ao mesmo tempo em que declarava seu compromisso com as 

instituições políticas recém-estabelecidas e com a liberalização econômica. A 

diferença crítica da política externa entre os dois, no entanto, é que Primakov 

estava tentando reconstruir a antiga União Soviética e conter os Estados 

Unidos através de uma aliança estratégica com a China e a Índia, enquanto 

Putin enfatizava as relações bilaterais na periferia da Rússia e ambicionava 
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desenvolver parceria com os Estados Unidos para deter o terrorismo 

(TSYGANKOV, 2016, p. 7 – 8).49 

 

 

O estatismo, dessa forma, pouco tem a ver com as tendências ideológicas ou com uma 

“essência russa”. Ele se apresenta mais como uma postura histórica acerca da preservação da 

segurança e do fortalecimento do Estado, frente àquilo que se considera uma ameaça, interna 

ou externa, na interpretação de cada grupo e na identidade nacional vigente. A lógica de poder 

e balanceamento do poder na definição dessa tradição, por parte de Tsygankov (op. cit.), 

aproxima-se de algumas premissas realistas. Entretanto, as influências históricas no complexo 

de insegurança e na perenidade e necessidade de manutenção da visão de uma Rússia como 

grande potência, que perpassa o período imperial, soviético e contemporâneo, demonstram que 

as raízes dessa tradição estão na história e na cultura russas, e não somente em condições 

sistêmicas ou da natureza humana.  

 

2.2.3 A tradição civilizacionista 

A tradição civilizacionista teria as suas raízes na percepção de que a Rússia e os valores 

russos eram inerentemente diferentes do Ocidente e constituiria um núcleo civilizacional 

próprio. Em suas empreitadas para expandir esse núcleo, essa tradição teria, em alguns casos, 

posturas até mais agressivas do que os estatistas para resolver o dilema da segurança russa, uma 

vez que manter o status quo não seria o suficiente para uma vitória civilizacional. Segundo 

Tsygankov (2016), essa escola estaria filosoficamente presente desde o reinado de Ivan IV, o 

Terrível (1533 – 1547), que introduziu o conceito de Terceira Roma e reuniu os territórios 

russos, antes dominados pelos mongóis, sob o seu comando. A egrégora civilizacionista 

diferiria substancialmente tanto da ocidentalizadora quanto da estatista, já que, ao abordar a 

Rússia como um núcleo civilizacional, geralmente entraria em conflito com os sistemas 

ideológicos ocidentais (TSYGANKOV, 2016). 

O “civilizacionismo” se ampara nas distinções culturais russas, sejam elas baseadas nos 

valores da Cristandade Ortodoxa ou na pluralidade étnica-cultural dos diversos territórios do 

 
49 Traduzido pelo autor do original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 7 – 8): Both camps have at one point or 

another referred to Gorchakov as their inspiration, and both viewed Russia’s greatness and strength as key goals 

of their foreign policies. In their domestic policies, both wanted to bring more order and control to social and 

political life. Primakov sought to control big business. Putin continued in the same vein, but also tightened his 

grip over the legislature, party building, regions and electronic media, while at the same time declaring his 

commitment to the newly established political institutions and economic liberalization. The critical foreign policy 

difference between the two, however, is that Primakov was trying to rebuild the former Soviet Union and contain 

the United States through a strategic aliance with China and India, whereas Putin emphasized bilateral relations 

in Russia’s periphery and was ambitious to develop a partnership with the United States to deter terrorismo. 
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vasto império russo, para afirmar a unicidade esse núcleo. A expansão do sistema ideológico-

civilizacional e cultural seria a maior causa de atritos e confrontos com o Ocidente e estaria 

presente, especialmente, nos tipos de civilizacionistas com ambições de alcance ou efeito 

globais. Aqui é possível dar como exemplos o civilizacionismo soviético, baseado nas 

postulações de Trotsky sobre a Revolução Mundial, e a abordagem do civilizacionismo 

eurasiano, que nunca tomou forma explícita fora dos meios teóricos e das narrativas políticas 

(SEGRILLO, 2016; TSYGANKOV, 2016). 

Já um civilizacionismo eslavófilo, por exemplo, estaria delimitado aos povos eslávicos, 

sendo a disputa com o Ocidente relacionada ao controle dos territórios eslavos ou cristãos 

ortodoxos, e ao conflito de modo de vida eslávico com o modo de vida ocidental. Um exemplo 

se encontra na doutrina do Pan-Eslavismo, que influenciou a política externa do período 

imperial, e no conflito de ideias entre as morais eslávicas camponesas e o “decadente modo 

ocidental” (SEGRILLO, 2016, passim; TSYGANKOV, 2016). Essa tradição, no entanto, teve 

pouca proeminência na política externa russa. Além da Terceira Roma, de Ivan IV, as principais 

influências da tradição civilizacionista na política externa russa se limitaram às vertentes 

eslavófilas que apoiavam o Pan-Eslavismo, durante o período imperial, e a abordagem de 

Revolução Mundial, de Trotsky e Lenin, em um civilizacionismo soviético, que logo seria 

substituída pelo estatismo soviético (TSYGANKOV, 2016). 

Tsygankov (2016) aponta que as teorias eurasianistas são uma abordagem 

civilizacionista com desdobramentos modernos, contudo, uma política externa civilizacionista 

contemporânea ainda não teria se delineado o suficiente para ser identificada com alguma 

identidade específica, apesar de ele mesmo apontar a retomada de uma postura civilizacionista 

na política externa russa, após a crise na Ucrânia, em 2014 (TSYGANKOV, 2016). A Rússia, 

desde então, se promoveria como polo de poder geopolítico e centro civilizacional autônomo 

frente ao Ocidente. Isso conotaria um novo contexto de competição internacional entre o 

Ocidente e atores não ocidentais e de mudança na identidade nacional russa, com o descrédito 

e erosão da imagem ocidental e liberal no país (TSYGANKOV, 2017). 

 

2.2.4 A crise de identidade e as tradições 

Essas escolas e tradições apresentadas por Tsygankov (op. cit.) servem como tipos 

ideais para a análise da política externa russa, que baseia a transição de identidades nacionais 

dominantes em padrões históricos de relacionamento perante o Ocidente. A estabilidade desse 

sistema de tradições é pautada em uma recorrência histórica de pontos identitários comuns à 
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sociedade russa, fator que permite a análise em tais padrões. As transformações na identidade 

russa do período pós-soviético demonstrariam exatamente a dinâmica da relação entre o Self 

russo em busca do reconhecimento e do Other ocidental e seria perpassada não só pelas 

conjunturas do momento mas também pelos acúmulos históricos dessa influência.  

A política externa russa nesse período é marcada, no princípio da década de 1990, por 

uma aproximação sem precedentes com o Ocidente, que seria reflexo de uma tentativa de 

mudança estrutural nas condições internas, pelo menos nos níveis de organização política e 

econômica. Ela se pautava em uma interpretação de uma realidade externa e em uma tentativa 

de reprodução do modelo ocidental, de democracia e de livre-mercado, como forma de 

reconhecimento pelo Other ocidental e legitimação da Rússia como parte do Ocidente. No 

entanto, devido a inconsistências e problemas internos e a atritos e tensões externas, ao longo 

desse período a Rússia se afastou tanto das tendências liberais e ocidentais em vigência na 

década de 1990 quanto do Ocidente em si como núcleo civilizacional. Como apresentado 

anteriormente, e amplamente debatido por Karaganov (2016) e Dugin (2014), essas mudanças 

no comportamento e na inserção russa são tidas como a soma dos efeitos das insatisfações e 

frustrações no cenário internacional e dos efeitos da liberalização e ocidentalização dos modelos 

econômicos e políticos do país. O resultado desse processo teria sido a degradação de seu status 

internacional, o silenciamento de seus interesses geopolíticos e a negação das condições 

históricas e da unicidade russa que a tornariam um ator peculiarmente diferente do Ocidente. 

Por isso, essa abordagem de tradições, ao enquadrar os períodos e doutrinas da política 

externa russa ante o Ocidente em padrões históricos, demonstra que a profundidade da mudança 

de posturas russas está relacionada com uma crise de identidade que perpassa os períodos 

históricos russos e explica a variação de seu comportamento ante o Ocidente e sua inserção no 

mundo. Essa crise é derivada da questão do pertencimento ou não da Rússia ao Ocidente em 

níveis civilizacionais, ideológicos e/ou até espirituais. Essa crise, que é apresentada por 

Segrillo, em sua obra Rússia: Europa ou Ásia? (2016, passim)50 – e presente na abordagem de 

autores como Sakwa (2017), Donaldson (2014) e Conradi (2017) – atravessa os debates da 

intelectualidade russa sobre o papel do país no mundo, sua relação com o Ocidente e, 

fundamentalmente, sobre o que é a Rússia (SEGRILLO, 2016). 

 

 
50 Na obra Rússia: Europa ou Ásia? (2016). 
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2.3 A Crise de Identidade Russa e o Pertencimento Supranacional 

As tradições apresentadas por Tsygankov (op. cit.) têm sua relevância por prover um 

marco de avaliação da política externa pela ótica construtivista. Primeiro, ao enquadrar os 

diferentes momentos históricos em diferentes tradições e, segundo, por avaliar a construção e 

os resultados das políticas realizadas nesses períodos por meio de parâmetros tangíveis, como 

indicadores, dados estatísticos, censos etc. Assim, a política externa russa de um dado período 

teria quatro objetivos a atingir: a segurança, o bem-estar, a autonomia e a identidade. Para a 

política externa ser considerada “bem-sucedida”, Tsygankov (2016, p. 24) propõe que deve 

haver um balanceamento nos resultados obtidos relativos a esses quatro objetivos com base nos 

recursos disponíveis. Por isso, a obra de Tsygankov (op. cit.) faz uma avaliação das políticas 

externas russas, como uma avaliação de políticas públicas, ao valorar capacidade das mesmas 

de atingirem os objetivos delineados, dentro das capacidades permitidas pelas dinâmicas 

externas da conjuntura e das mudanças nas identidades dominantes.  

Apesar de abranger aspectos internos e externos específicos da Rússia, essa abordagem 

focada em tradições da política externa em relação ao Ocidente não permite uma visualização 

completa da influência de outra questão relevante para a identidade russa que também advém 

das relações e interações do Self com o Other, que é justamente a “crise de identidade” 

relacionada ao pertencimento que ela acaba por expor. Essa crise se dá pela contraposição da 

afirmação das próprias raízes russas, seja como núcleo civilizacional ou autônomo, diante da 

perspectiva de integração a uma outra civilização já estabelecida. Essa crise é historicamente 

associada ao Ocidente, mas advém também das experiências do relacionamento histórico do 

Self russo, com Others orientais, bem como pelo não reconhecimento da “ocidentalidade” russa 

pelo Other ocidental. Por isso, essa crise teria gerado um debate que delineia boa parte das 

identidades nacionais emergentes. Essa questão adviria e influenciaria a própria composição da 

identidade russa, que teria sido influenciada por europeus e por asiáticos, bem como teria tido 

desenvolvimentos próprios associados à sua cultura eslávica (e, para alguns, também tártaro-

mongol) única.  

Entre os diversos fatores que exemplificam e intensificam essa crise, alguns exemplos 

são: os geográficos, como a extensão e posição do país entre a Europa e a Ásia; os históricos, 

que ressaltam não só as relações diplomáticas, mas também as relações e desenvolvimentos 

socioculturais e bélicos com povos dos dois continentes; os culturais, como as diversas etnias, 

línguas e religiões presentes no país, tendo sido a própria Ortodoxia Cristã trazida por povos 

estrangeiros e assumida como parte da identidade dos eslavos orientais; os políticos, como a 
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centralização do Estado, relacionada com o período mongol e a suposta tendência à autocracia 

e as estruturas administrativas russas, com influências eslávicas, mongóis e ocidentais; os 

sociais, como as distintas relações entre Estado e Igreja e de individualidade e de coletividade 

presentes na Rússia, e; os econômicos, como as relações comerciais com diversos países e as 

transições de modelos produtivos, alguns elaborados de forma nativa e outros implantados por 

influência do externo. 

 

 

Essa situação de ambivalência cultural estimulou o ressurgimento do 

pensamento civilizacional na Rússia. Várias escolas ou perspectivas surgiram 

para definir o status civilizacional da Rússia e determinar seus objetivos 

apropriados e a sua estratégia internacional. Alguns argumentam que o 

“retorno” à Europa é a única opção disponível e que, por si só, constitui um 

projeto civilizacional viável. Outros advertem que a integração cultural com a 

Europa não pode se tornar realidade sem sacrificar uma parte considerável dos 

valores da própria Rússia, que incluem estado forte, religião ortodoxa e 

economia coletivista. Este debate tem profundas raízes intelectuais e 

históricas, e delineia o que pode ser visto como o dilema civilizacional da 

Rússia: como se pode conectar com o Other europeu, enquanto preserva o seu 

próprio Self? (TSYGANKOV, 2007, p. 376).51 

 

 

O pertencimento é uma questão mal resolvida historicamente na identidade russa. Isso 

se demonstra na disputa perene entre os mais diversos grupos sociais, do grande público e das 

elites, sobre o grupo supranacional, continente ou civilização ao qual a Rússia pertenceria. 

Questão que se reflete também nos caminhos que ela deveria tomar e nas percepções de ameaças 

e parcerias que ela deveria estabelecer. O cerne dessa disputa está relacionado com a própria 

condição geográfica do país, em que as correntes se dividem em sua percepção da Rússia como 

um país europeu, asiático, nenhum dos dois, ou, até mesmo, uma junção dos dois. A própria 

separação do continente europeu do asiático é um assunto controverso, já que a demarcação da 

fronteira física da Europa variou drasticamente durante os últimos dois milênios, levando em 

conta mais as visões políticas, ideológicas e religiosas dos “demarcadores” do que a geografia 

propriamente dita. Nessas demarcações, a Rússia se via ora parte da Europa, ora fora dela, e na 

 
51 Traduzido pelo autor do original em inglês: This situation of cultural ambivalence has stimulated a resurgence 

of civilisational thinking in Russia. Several schools or perspectives have emerged to define Russia’s civilisational 

status and to determine its appropriate goals and international strategy. Some argue that the “return” to Europe 

is the only available option and that, in itself, it constitutes a viable civilisational project. Others caution that 

cultural integration with Europe cannot come true without sacrificing a considerable part of Russia’s own values 

that include strong state, Orthodox religion, and collectivist economy. This debate has deep intelectual and 

historical roots, and it delineates what may be seen as Russia’s civilisational dilemma: How can one connect with 

European Other, while preserving its own Self? (TSYGANKOV, 2007, p. 376). 
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maior parte das vezes dividida entre ela e a Ásia (MAÇÃES, 2019; CHIBILEV & 

BOGDANOV, 2011).  

As implicações dessas divisões e as respostas à pergunta do pertencimento têm impactos 

em nível internacional, já que diferentes interpretações geopolíticas, percepções de ameaças e 

senso de missão espiritual ou civilizacional surgiram com as diferentes relações de 

reconhecimento e pertencimento. A geografia, nesse sentido, também tem um papel 

fundamental na formulação da identidade, já que o próprio conceito de Europa e Ocidente estão 

atrelados tanto a fatores históricos e políticos quanto geográficos de reconhecimento entre o 

Self e o Other. Por essa razão, a questão do pertencimento é dotada de interpretações de raízes 

históricas e geográficas que influenciaram o comportamento russo com certa recorrência, 

especialmente no período imperial. Portanto, essa questão está relacionada também com a 

identidade nacional, já que é um fator inerente e que acompanha essa discussão, possuindo não 

só desdobramentos de cunho cultural, social e religioso mas impactando também a geopolítica 

e a segurança internacional.  

Essa abordagem, no entanto, não é antagônica à utilização das tradições 

ocidentalizadora, estatista e civilizacionista, mas, sim, complementar, ao expor fatores que 

delineiam cosmovisões e arquétipos da Rússia e do mundo nas diferentes correntes intelectuais 

russas. A questão do pertencimento se associa a correntes de pensamento e a um debate teórico 

que perpassa as tradições de Tsygankov (op. cit.) e se desenvolve em narrativas históricas e 

mitos fundacionais para explicar o papel e a missão da Rússia no mundo. Apesar de essa 

abordagem da relação entre o pertencimento e a identidade nacional ter como raiz um fenômeno 

social, filosófico e cultural gerado pelas condições geográficas e acumulações históricas do 

país, ela permite também a visualização de distintos mundos ideais, nos quais a Rússia se 

inseriria. Essas visões de mundo gerariam diferentes interpretações do ordenamento 

internacional, do sistema internacional e das condições geopolíticas.  

Da mesma forma, a busca pela construção desses mundos idealizados, ou pelo menos 

da atuação russa de acordo com o papel idealizado por cada uma dessas visões, pode ter efeitos 

na estabilidade sistêmica e nas questões geopolíticas. Essas condições demonstram que essa 

abordagem, além de prover uma nova perspectiva para os efeitos das condições internas no 

comportamento russo, tem também potencial para abordar as questões geoestratégicas e de 

segurança internacional, antes visualizadas primordialmente pela ótica realista. 

Tsygankov (2007) aborda essa questão da busca pelo pertencimento e de ideia de 

civilização na política externa russa, definindo os três principais desenvolvimentos dessa 

questão na identidade nacional. Haveria a ideia de pertencimento à já estabelecida civilização 
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ocidental, que vê a Rússia como parte da Europa, ou pelo menos vê como seu destino se tornar 

europeia. Há o pertencimento a uma espécie de “Oriente do Ocidente”, que consideraria a 

Rússia uma parte da Europa, contudo muito diferenciada do restante do Ocidente para ser 

plenamente europeia, denominada de o “Euro-Leste”52, algo europeu demais para ser asiático, 

no entanto, com características diferenciadas demais para ser ocidental. Por último, há o 

pertencimento à Eurásia, que teria junções culturais, sociais, políticas e geográficas da Europa 

e da Ásia, não podendo ser reduzida nem a uma, nem a outra (TSYGANKOV, 2007; 

SEGRILLO, 2016). 

 Com a formação de identidades distintas, baseadas em percepções moldadas pela 

geografia, pela interpretação e pela criação de narrativas históricas diferentes, a visão das 

diretrizes geopolíticas e as políticas externas derivadas de cada uma dessas ideias civilizacionais 

diferiria profundamente. Uma perspectiva de integração à civilização ocidental veria com bons 

olhos as instituições, modelos e ideologias em vigência no Ocidente, a disputa ideológica 

poderia ser transcendida e as questões geopolíticas poderiam ser acomodadas dentro dos 

debates multilaterais e institucionais do Ocidente. Essa perspectiva seria útil para analisar, por 

exemplo, o período dos governos de Iéltsin (1991 – 1999), especialmente na atuação de Andrei 

Kozyrev como Ministro dos Assuntos Exteriores da Federação Russa (1992 – 1996), que 

promoveu uma tentativa de integração ao bloco ocidental e alinhamento ideológico com os 

EUA. Esse alinhamento, somado às políticas de liberalização da economia e democratização 

política nos governos dos primeiros-ministros Yuri Gaidar (1992) e Viktor Chernomyrdin 

(1992 – 1998), enquadraria o posicionamento russo em uma visão de pertencimento ao Ocidente 

(TSYGANKOV, 2007; DUGIN, 2015; SEGRILLO, 2016). 

Já em um posicionamento pela manutenção da autonomia, ou de uma integração parcial 

e condicionada, a visão de Euro-Leste promoveria a preservação de valores culturais e morais 

presentes na formação histórica da Rússia, ante o avanço dos valores ocidentais, bem como 

tenderia a prezar por seu espaço histórico, geralmente associado aos povos eslavos orientais 

(russos, bielorrussos e ucranianos). Ela se diferenciaria da civilização ocidental, mas ainda 

assim teria como raízes a sua proximidade e o passado com a Europa, fazendo com que esta 

fosse o centro de suas relações (SEGRILLO, 2016). Essa perspectiva se enquadraria, com certas 

ressalvas, presentes no primeiro mandato de Putin (2004 – 2008), que promoveu um 

alinhamento pragmático com os EUA, nas questões do combate ao terrorismo, e uma parceria 

econômica e cooperativa com a Europa. Ao mesmo tempo, haveria uma crescente valorização 

 
52 Traduzido do termo em inglês Euro-East (TSYGANKOV, 2007, p. 377). 
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das raízes eslávicas e da ortodoxia russa diante do “progressismo descuidado” do Ocidente. 

Essa ideia de distinção e autonomia ganharia força conforme os fatores de tensão entre a Rússia 

e o Ocidente se aprofundassem e acabaria por se tornar um dos vetores de sustentação interna 

de posturas mais autônomas e assertivas do Estado russo. Ainda assim, essa distinção não nega 

o caráter europeu russo, apenas o distingue dos valores ideológicos do Ocidente e da Europa 

Ocidental (TSYGANKOV, 2007).  

A ideia de “nação eurasiana” (ou civilização) seria pautada pela ambivalência histórica 

e geográfica russa, que não poderiam ser reduzidas nem à Europa e nem à Ásia. Tsygankov 

(2007) dá conotação de que essa ideia gera uma postura civilizacionista inerente. A Rússia, 

nessa perspectiva, seria um núcleo de uma civilização própria, tanto uma ponte entre o Ocidente 

e o Oriente quanto uma barreira para as pretensões, imposições e posturas dominantes de atores 

que ameaçassem a autonomia de sua condição eurasiana. Essa visão da “Rússia como núcleo”, 

geralmente, viria acompanhada da defesa da criação, ou da manutenção, de um bloco próprio 

no sistema internacional, composto pelo espaço de influência histórico russo. Igualmente, 

prezaria pelo balanceamento do poder de outros núcleos, a fim de preservar não só seu prestígio 

e seu status histórico de grande potência mas também toda a riqueza cultural e a pluralidade de 

etnias, sociedades e modelos político-econômicos característicos da Eurásia, em contraposição 

a uma homogeneização ou subordinação aos padrões ideológicos-identitários estrangeiros 

(GUMILEV53, 1992 apud SEGRILLO, 2016; DUGIN, 2014). A “Doutrina de 

Balanceamento”54 de Primakov (1996 – 1999) seria um exemplo de geoestratégia e de política 

externa para a construção de um sistema internacional baseado em mundo multipolar, cujo 

papel almejado de um núcleo eurasiano russo é evidente (TSYGANKOV, 2007; SAKWA, 

2017). 

 

2.3.1. As correntes históricas da crise de identidade como tipos ideais 

Essa divisão da política externa do pós-Guerra Fria em tendências civilizacionais está 

em consonância com o debate histórico sobre a identidade russa do século XIX e início do XX, 

na qual disputavam, tanto pela influência política quanto pela aceitação de sua versão como a 

verdadeira natureza russa, os eslavófilos, os ocidentalistas e os eurasianistas. Cada um se 

associando a uma ideia de pertencimento civilizacional diferente: os ocidentalistas se 

 
53 GUMILEV, Lev Nikolaevich. Ethnogenesis and the Biosphere. 1ª ed. Moscou: Progress Publishers, 1992. 
54 Também chamada de Doutrina Primakov ou “Triangulo de Primakov”, consistia na articulação da Rússia, China 

e Índia para contenção e balanceamento do poder unilateral americano, que ensejava construir uma ordem unipolar. 
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aproximam da idealização de pertencimento ao Ocidente, os eslavófilos, com a ideia de Euro-

Leste, e os eurasianos, obviamente, com a Eurásia. A transposição e adaptação dessas correntes 

históricas de geoidentidades como tipos ideais para análise do comportamento e das tendências 

internas da Rússia contemporânea permitem a visualização, não só da influência do 

comportamento do Other ocidental e das condições internas que gerariam a política externa 

mas também da visão de mundo que cada identidade nacional promoveria e suas consequências 

geopolíticas.  

Cada uma dessas perspectivas de pertencimento teria um mundo idealizado, um papel 

para a Rússia no sistema internacional e, portanto, premissas geoestratégicas advindas de 

diferentes interpretações da geopolítica. No entanto, esse debate histórico – que também poderia 

ser caracterizado pela diferença de interpretações da relação do Self com a sua condição 

geográfica, em uma abordagem de geoidentidades – materializa-se nas decisões políticas pela 

decisão dos próprios grupos políticos em se utilizar de uma identificação civilizacional ou 

supranacional para fortalecer suas pautas. A questão do pertencimento e da civilização são 

questões imaginadas, construções sociais de um acalentado debate teórico e intelectual, 

desenvolvido a partir de interpretações da história e das condições geográficas russas, mais do 

que propriamente condições reais e objetivas (TSYGANKOV, 2007).  

Contudo, dadas as questões e interesses políticos, ao atrelar o discurso político e a 

narrativa de visão de Rússia à determinada ideia de civilização ou pertencimento, seja por 

motivos de opinião pública, pragmatismo socioeconômico ou preservação do poder e prestígio 

do Estado, a crise de identidade acaba se arraigando nas narrativas populares, criando 

tendências ideológicas, legitimando agendas e servindo de senso, consenso, ou dissenso, de 

direção. Com diferentes grupos defendendo diferentes ideais e com diferentes períodos e 

governos se embasando em tais sensos, a crise de identidade se torna fluída através dessa 

multiplicidade de representações civilizacionais e ideacionais. No caso russo, esse processo 

apresenta-se como um exemplo de recorrência de questionamentos e padrões de 

comportamento históricos. As oscilações da atuação russa no período pós-soviético denotam-

se como o aparecimento de uma nova crise de identidade com raízes profundas, ou, talvez, 

como o ressurgimento de uma crise perene e ainda não resolvida (TSYGANKOV, 2007; 

SAKWA, 2017; SEGRILLO, 2016). 

 

 

As civilizações são imaginadas, e não reais, e as nações que passam por crises 

de identidade tipicamente se representam através de múltiplas ideias 

civilizacionais. Buscando responder à localização fronteiriça de sua nação 

entre a Europa e a Ásia, os líderes russos adotaram diversas estratégias 
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civilizacionais. A escolha de Boris Iéltsin foi decisivamente pró-ocidental, e 

ele procurou integrar a Rússia com as instituições ocidentais. No entanto, o 

segundo ministro das Relações Exteriores, Yevgeni Primakov, considerou a 

Rússia como parte do continente "eurasiano", e não europeu. Suas prioridades 

civilizacionais incluíam a restauração do status de grande potência e o 

domínio da Rússia na antiga região soviética, relações mais contidas com o 

Ocidente e o fortalecimento de laços com nações não ocidentais. Finalmente, 

as políticas do presidente Putin refletem a visão da Rússia como uma nação 

europeia com capacidades de grande potência e relações especiais fora da 

Europa. É importante reconhecer cada uma das visões identificadas como um 

produto da imaginação intelectual e política inventada no século XIX, início 

do século XX e início do século XXI, para auxiliar a Rússia em sua 

autoidentificação cultural. Embora essas visões se mostrassem 

suficientemente poderosas para servir como inspiração da política externa, 

nenhuma delas estava destinada a ter tal influência. Em vez disso, as ideias 

civilizacionais sobem e descem, dependendo de quão bem elas atendem aos 

interesses das elites políticas e engajam aspectos espaciais e temporais de uma 

psique nacional (TSYGANKOV, 2007, p. 376 – 377).55 

 

 

Como apontado por Segrillo (2016, p. 7 - 12), a primazia do Ocidente como agente e 

reagente para a confecção da política externa russa se dá não somente pelo papel e ascensão 

ocidental na história mundial, mas também por essa crise de identidade, que perpassa a Rússia 

há séculos (SEGRILLO, 2016). O aspecto idealístico imbuído em tais correntes, pelo próprio 

processo da intelectualidade que as criou, é um fator impactante para a visualização do mundo 

ideal almejado que acaba tendo impactos no mundo real. Por isso, essas correntes permitem um 

delineamento mais profundo das diretrizes geopolíticas, de um sistema internacional “perfeito” 

e do papel visionado da Rússia, tanto em sua forma ideal quanto em sua atuação no mundo real, 

para atingir tais objetivos. Isso, no entanto, não inviabiliza a utilização das escolas de 

Tsygankov (op. cit.), que podem ser utilizadas como anteparos para explicar as nuances e 

heterogeneidades dentro das próprias correntes.  Por isso, ao transformar as correntes desse 

debate histórico em tipos ideais, seria possível produzir uma análise mais aprofundada das 

 
55 Traduzido pelo autor do trecho original em inglês (TSYGANKOV, 2007, p. 376 – 377): Civilisations are 

imagined, rather than real, and nations undergoing identity crises typically represent themselves through multiple 

civilisational ideas. Seeking to respond to their nation’s borderland location between Europe and Asia, Russia’s 

leaders pursued diverse civilisational strategies. Boris Yeltsin’s choice was decisively pro-Western, and he sought 

to integrate Russia with Western institutions. However, the second foreign minister Yevgeni Primakov thought of 

Russia as a part of “Eurasian,” rather than European, continent. His civilisational priorities included restoration 

of Russia’s great power status and dominance in the former Soviet region, more restrained relations with the West, 

and strengthening of ties with non-Western nations. Finally, president Putin’s policies reflect the vision of Russia 

as a European nation with great power capabilities and special relations outside Europe. It is important to 

recognise each of the identified visions as a product of intellectual and political imagination invented in the 

nineteenth, the early twentieth, and the early twenty-first centuries, to assist Russia in its cultural self-

identification. Although these visions proved powerful enough to serve as foreign policy inspiration, none of them 

was destined to have such influence. Rather, civilisational ideas rise and fall depending on how well they meet 

interests of political elites and engage spatial and temporal aspects of a national psyche. 
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tendências do comportamento russo, que, em certa medida, seriam substancialmente diferentes 

e serviriam de complemento para a abordagem das tradições da política externa russa de 

Tsygankov (op. cit.). 

 

2.3.2 A crise de identidade como processo histórico 

As raízes dessa crise de identidade também se estendem até às reformas do Imperador 

Pedro, o Grande, que visavam à modernização do país nos moldes ocidentais e que impactaram 

profundamente a história russa, ao inserir a Rússia como um ator de relevância no “Concerto 

Europeu” já no século XVII, estabelecendo os precedentes de um recorrente debate sobre a 

questão do pertencimento, ou não, à Europa e ao Ocidente, que colocava as particularidades 

russas em uma balança contra a suposta superioridade ocidental. A discussão sobre esse 

pertencimento russo, em um nível supranacional, caracterizado como civilizacional, ao 

Ocidente se inicia no século XVIII, mas aflorou e se institucionalizou somente no século XIX, 

com a onda do ideário liberal que varreu a Europa no período pós-napoleônico. Cabe ressaltar, 

no entanto, que se a crise se gera com as reformas de Pedro I, ela se dá pelo choque entre a 

identidade existente até ali e a nova identidade gerada por esse período transformativo 

(SEGRILLO, 2016).  

Essa relação com o Ocidente e a respectiva influência ocidental no país teriam gerado 

um recorrente debate sobre a verdadeira identidade russa, dada a existência de uma gama de 

peculiaridades tradicionais e culturais russas que contrastavam com o ideário ocidental, 

especialmente no período de ascensão do Liberalismo na Europa no século XIX. Os efeitos 

desse debate estariam presentes desde os discursos para a legitimação das políticas internas 

autocráticas e religiosas do período imperial, até à formulação da política externa e das 

diretrizes geopolíticas da Rússia nessa época (SEGRILLO, 2016), já que, conforme debatido, 

cada identidade detinha percepções distintas para os interesses nacionais do país. 

 

 

Os russos, em sua situação geográfica eurasiana, por séculos carregaram a 

dúvida identitária se a Rússia é um país basicamente europeu, um país 

basicamente asiático, uma síntese dos dois ou simplesmente nenhum dos dois 

e sim uma civilização única. Que nada tem a ver com Europa e Ásia. 

Historicamente três escolas principais se formaram sobre essa questão: o 

ocidentalismo, o eslavofilismo e o eurasianismo. Esses debates têm reflexos 

na época atual e na maneira como a Rússia se comporta entre Ocidente e 

Oriente (SEGRILLO, 2016, p. 353). 
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No debate do período imperial russo, eram discutidos temas como o papel da formação 

russa em seu suposto atraso perante o progressismo liberal europeu, a questão da unicidade dos 

povos eslavos e a herança civilizacional bizantina. Essa discussão gerou correntes que 

analisaram o papel da intervenção do Estado, da centralização política, da religião e da cultura 

russo-eslávica na consolidação da nação e dos pilares do poder autárquico do regime tzarista. 

De um lado havia aqueles que afirmavam que tal situação demonstrava o atraso russo ante os 

vizinhos do Ocidente, que caminhavam para a emancipação política, religiosa e econômica dos 

indivíduos perante o Estado, o que permitia o progresso no contexto da revolução econômica e 

tecnológica que ocorria nesses países. Por outro lado, havia aqueles que defendiam que a Rússia 

trilhava o próprio caminho e, inicialmente, exaltavam a autonomia e o tradicionalismo russo 

como um rumo vitorioso, dada a vitória sobre Napoleão e as particularidades da sociedade russa 

(SEGRILLO, 2016). 

Assim, formaram-se as principais correntes teóricas na intelectualidade imperial russa 

que buscavam solucionar a questão da identidade, ao debater os futuros caminhos do país e sua 

relação com o pertencimento supranacional ao Ocidente, em uma visão muitas vezes 

determinista e universalista do progresso humano ou não. Elas se posicionavam ora pelo 

progressismo e liberalismo europeu, ora pela autonomia e pelo nacionalismo das tradições 

eslávicas e russas. Essa discussão e suas divergências se construíram não só ao redor das 

narrativas históricas e de mitos fundacionais culturais mas também por interpretações das 

condições geográficas e de suas influências. As duas primeiras correntes centrais, e as mais 

influentes no período imperial, seriam denominadas de Ocidentalistas e Eslavófilas, que 

defenderiam justamente a adequação aos moldes ocidentais e a preservação dos modos 

eslávicos, respectivamente. Esse debate gozou de influência significativa no século XIX, 

legitimando não só políticas internas mas embasando também formas ideológicas e políticas 

externas (SEGRILLO, 2016).  

No início do século XX, uma terceira corrente se formaria: a chamada corrente 

eurasianista, que afirmava, entre outras coisas, que as particularidades russas eram uma junção 

tanto de características europeias quanto de características asiáticas, criando algo que não 

poderia ser reduzido nem a um, nem a outro e que constituiria, assim, uma civilização própria. 

Nessa perspectiva, a Revolução Bolchevique de 1917, seria uma forma de acelerar o processo 

civilizacional russo, ao romper com o modelo liberal e capitalista ocidental de vez. A faixada 

internacionalista e ateísta seria, eventualmente, substituída por um moderno Estado não europeu 

que contaria tanto com raízes ortodoxas, asiáticas e eslávicas, bem como um modelo próprio 

para a organização política e econômica (SAVITSKII apud SEGRILLO, 2016).  
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No entanto, a corrente eurasianista não gozaria da mesma cooptação política das demais, 

já que o debate, como um todo, seria suprimido e essas linhas intelectuais identitárias, 

associadas ao período tzarista, não teriam significativa participação na confecção e condução 

política da União Soviética. Assim, essa “crise de identidade” russa, durante o período 

soviético, ficou relegada a um segundo plano, já que a crise, de saber se a Rússia era ocidental 

ou não, foi superada pelo referencial simbólico e ideológico presente na nova identidade 

soviética e seu destino de precursora e propagadora do modelo socialista e de bastião da 

ideologia comunista (DUGIN, 2014). 

 

2.3.3 O vácuo da identidade ideológica soviética e a nova crise de identidade 

A União Soviética deu uma nova moldura para a identidade russa, um novo rumo e uma 

nova dinâmica de relacionamento com o Ocidente. Por isso, a identidade soviética, marcada 

por um profundo experimento socioeconômico e por uma sólida missão internacional, baseada, 

inicialmente, na internacionalização do socialismo e libertação do proletariado mundial, não só 

não teria sofrido com a crise de identidade histórica do período anterior como também a 

superaria. Apesar das significativas mudanças na política externa ao longo da existência da 

URSS, os debates acerca do pertencimento em relação ao Ocidente não impactaram 

profundamente o posicionamento soviético. A ideologia era o principal senso de pertencimento 

da identidade soviética, pelo menos até 1985, já que se considerava a União Soviética como 

algo inerentemente diferente do Ocidente capitalista e algo maior do que as raízes eslávicas. 

Essa construção se iniciaria já nos anos iniciais da década de 1920, quando ficou claro 

que uma revolução no centro do capitalismo global não ocorreria. Isso faria com que até mesmo 

Lenin revisse alguns de seus conceitos sobre o debate da revolução mundial versus a revolução 

em um só país. Com o acirramento das tensões geopolíticas com o Ocidente capitalista e as 

consequentes tentativas de asfixia econômica e isolamento diplomático comercial por parte das 

potências ocidentais, a URSS iniciaria um processo autônomo de desenvolvimento e 

industrialização. O período stalinista, dessa forma, marcaria o aprofundamento da 

industrialização, que ficaria associada a uma necessidade de sobrevivência da revolução – uma 

vez que as capacidades econômicas e industriais eram os principais fatores de clivagem do 

poder internacional e a União Soviética, devastada pela 1ª Guerra e pela Guerra Civil, 

encontrava-se em uma posição problemática ante as crescentes hostilidades e isolamento 

internacional (FERNANDES in FIORI, 2000).  
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Dessa forma, a industrialização soviética ocorreria com base nos modelos fordistas, mas 

com características próprias e únicas na história, uma vez que foi feita dentro da lógica 

socialista. Os planos quinquenais dariam as metas e a reestruturação econômica da 

coletivização agrária solucionaria a questão do financiamento. Apesar dos problemas iniciais 

com os kulaks, políticas industrialistas do período stalinista lograriam transformar o país e a 

sua infraestrutura econômica sem ocasionar a mesma armadilha da dívida da industrialização 

do período tzarista. Foi com essa decisão também que a União Soviética teve capacidade de 

enfrentar a Alemanha nazista, superando-a em produção bélica e mobilização, graças ao extenso 

parque industrial construído na década de 1930 (ibidem.). Dessa maneira, ao término da 2ª 

Guerra, a União Soviética emergiria não só como uma das grandes potências industriais com 

sua zona de influência, mas como um bloco de poder com um modelo de desenvolvimento 

alternativo e uma ideologia universalizante antagônica ao núcleo histórico do capitalismo, 

localizado no Ocidente. 

 Essa coesão ideológica, somada ao status de superpotência, serviu como um dos pilares 

de sustentação para a identidade soviética e como uma forte influência nas relações exteriores 

da URSS. Dessa forma, o pertencimento dentro da identidade soviética poderia ser estendido a 

qualquer povo que abraçasse a luta contra o capitalismo, o que denota seu caráter multicultural 

e internacionalista – apesar de em determinados aspectos também remeter ao universalismo e à 

homogeneização ocidental, só que pelo paradigma socialista. Ainda assim, ressalta-se a 

perenidade das condições geopolíticas e geográficas herdadas do Império Russo, uma constante 

fonte de vulnerabilidade que se expressaria também em decorrência de comportamentos 

estatistas e centralizadores na URSS (MAZAT, 2013). 

O enfrentamento do Ocidente com a União Soviética ficou marcado por ser um 

enfrentamento entre duas ideologias com aspirações universais e com influência mundial. 

Encabeçada por duas superpotências, a própria União Soviética (URSS) e os Estados Unidos, 

que serviam de modelo e referência para a aplicação das ideologias no mundo material, a Guerra 

Fria ensejou uma disputa, não só pelo domínio dos corações e mentes56 dos diversos povos e 

países mas também pela propagação dos modelos econômicos, dos sistemas políticos e dos 

valores culturais, em suma, uma disputa pela hegemonia. Essa disputa transformou o mundo 

em um grande tabuleiro geopolítico disputado pelas duas superpotências, cujo embate 

 
56 Como foi diversas vezes reiterado pelo presidente americano Lindon Johnson para ressaltar a relevância da 

vitória nas “guerras por procuração” no Terceiro Mundo. 
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ideológico era tão perceptível quanto o embate material, mesmo não tendo sido conflagrado um 

conflito convencional direto entre elas.  

Assim, a União Soviética não se via parte do Ocidente, bem como a ideologia liberal 

dominante no Ocidente negava a URSS como um familiar, apesar de as raízes filosóficas das 

ideologias em confronto terem sido gestadas pela dinâmica intelectual ocidental da 

Contemporaneidade (TSYGANKOV, 2007). Essa relação transformou o Comunismo como 

parte integral da identidade soviética e sua posição de referencial simbólico-ideológico em 

conflito com o referencial simbólico-ideológico do Liberalismo capitalista. Dentro da disputa 

de superpotências pela supremacia global, o Comunismo e o Liberalismo tornaram-se 

ideologias com alcance e capacidades globais de modificação da estrutura econômica e das 

relações sociais e políticas mundiais. 

Por essa razão, o complexo processo que levou ao fim da Guerra Fria trouxe também a 

contenciosa narrativa da vitória ocidental, como modelo político-econômico e bloco 

geopolítico, como ideologia, e até de ethos humano universal – para aqueles com uma 

perspectiva mais determinista sobre o progresso da humanidade. O fim do referencial soviético, 

com o colapso da União Soviética, que se apresentava como a alternativa ao polo ocidental e à 

ideologia liberal-capitalista, foi acompanhado pela erosão de todo o campo ideológico 

comunista, que gerou descrédito ao modelo socialista, pelo menos o do Leste Europeu. O vácuo 

deixado, com o fim da disputa desses modelos pela universalidade e superioridade, abriria 

espaço para a imposição do modelo supostamente vitorioso. Por isso, na própria Rússia, houve 

aqueles que passaram a defender que o destino russo era se juntar à comunidade ocidental e 

fazer parte da Europa. Entretanto, esse processo, na Rússia, seria muito mais problemático e 

profundo. 

A identidade nacional dos russos havia sido demasiadamente arraigada aos valores 

ideológicos e ao papel de centro do mundo, pelo menos do bloco socialista que a URSS detinha. 

Além disso, havia também a construção interna soviética, em que a nacionalidade russa, apesar 

de central, seria uma das muitas compositoras da identidade soviética. Todavia, devido a essa 

centralidade, presente desde o império, a identidade russa também se atrelou à ideia de 

composição multicultural.  A derrocada da ideologia, somada à dissolução do país, acarretaria 

também o fim da identidade nacional ao qual a nação russa estava ligada. Isso faria que a 

transição do pós-Guerra Fria, para os russos, fosse muito mais do que uma mera mudança de 

modelo como foi para os poloneses ou até mesmo para as demais repúblicas soviéticas. Essa 

situação ensejou o retorno da crise de identidade no país, que deixava de ser um dos centros do 
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mundo e embarcaria, novamente, em um projeto de integração com a Europa (SAKWA, 2017; 

CONRADI, 2017; TSYGANKOV, 2007).  

 

 

A Rússia estava na Europa, era da Europa e esteve para a Europa, assim como 

esteve fora e contra ela. Na tentativa de preservar o que viam como estilo de 

vida, os governantes russos se adaptaram com sucesso ao crescente poder do 

cristianismo, preservando a atitude ambivalente em relação à civilização 

europeia. No início do século XX, os bolcheviques fizeram a escolha de 

identidade chave, pronunciando a Rússia como a União Soviética e 

proclamando uma ruptura com a Europa "burguesa". A desintegração 

soviética revelou a situação de crise de identidade na qual uma nação com 

raízes aparentemente europeias está tentando se reconectar com seu Outro 

significativo depois de décadas de falta de reconhecimento (TSYGANKOV, 

2007, p. 376).57 

 

 

A identidade russa surgiria, então, como contraposição à identidade soviética, apesar da 

relação inerente entre as duas, seria gerado um processo de afirmação de valores liberais, 

capitalistas e ocidentais para a nova identidade nacional, conduzido pelos grupos liberais e 

reformistas no poder e pela nova elite oligárquica, com o objetivo de legitimar e embasar a 

integração do país ao Ocidente, à Europa e ao modelo capitalista. No entanto, esse mesmo 

processo ajuda a explicar o porquê de essas correntes do debate interno histórico terem 

relevância hoje, já que, como é sabido, o caminho da ocidentalização na Rússia não obteve os 

resultados esperados e a breve aspiração do modelo liberal-ocidentalista à identidade nacional 

dominante não se sustentou (TSYGANKOV, 2016; PONARIN, 1999).  

 

 

Imediatamente após o colapso da União Soviética, o termo "russo" foi 

definido em oposição ao termo "soviético". A Rússia também foi definida 

como uma nação em transição para a democracia, um filho pródigo voltando 

à família das nações ocidentais. Esse ideal antissoviético, pró-ocidental e 

democrático foi simbolizado pelo ex-ministro das Relações Exteriores 

Kozyrev. No entanto, as reformas democráticas não proporcionaram boas 

vidas às pessoas, e os russos cada vez mais percebem o Ocidente, e os EUA 

em particular, não exatamente como um pai misericordioso. 

Consequentemente, houve uma mudança dramática na opinião pública: 

"democracia" e "o Ocidente" são agora vistos em termos muito negativos por 

crescentes segmentos da sociedade russa. A mudança na opinião pública russa 

ocorreu apesar da ajuda humanitária ocidental, empréstimos financeiros e uma 

 
57 Traduzido e adaptado pelo autor do texto original em inglês (TSYGANKOV, 2007, p. 376): Russia was in, of 

and for Europe, as it was outside and against it. In attempting to preserve what they saw as their lifestyle, Russian 

rulers successfully adapted to growing power of Christianity, while preserving the ambivalent attitude toward the 

European civilisation. In the early twentieth century, the Bolsheviks made the key identity choice by pronouncing 

Russia the Soviet Union and proclaiming a break with the “bourgeois” Europe. The Soviet disintegration revealed 

the situation of identity crisis in which a nation with seemingly European roots is attempting to reconnect with its 

significant Other after decades of a lacking recognition from it. 
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mídia russa que é em geral pró-democrática. O que causa mudanças tão 

radicais? A resposta está na forma e no conteúdo específico do sentimento 

nacional emergente do povo russo (PONARIN, 1999, p. 2).58 

 

 

Dessa forma, é possível correlacionar a mudança na identidade nacional russa com a 

mudança de rumo e outras dinâmicas da inserção internacional do país no período pós-soviético. 

Assim como fica clara a existência de uma nova crise de identidade criada a partir do vácuo 

deixado pela identidade soviética e pelo fracasso da identidade ocidental-liberal em preenchê-

lo. As novas tendências nacionalistas da década de 1990, que serão aprofundadas 

posteriormente, apresentam também a revalorização de raízes históricas e culturais, que 

circundam em torno da ideia de necessidade de “recuperação nacional” e de recuperação do 

status perdido de grande potência. Assim, a relação do país com o Ocidente, que também se 

aproveitou do fim da URSS para se expandir à custa do espaço histórico russo, seria um dos 

fatores de derrocada da própria identidade ocidental-liberal. Essa identidade acabaria associada 

às péssimas condições internas e às humilhações e crescentes vulnerabilidades.  

Além disso, a crise de identidade pós-soviética também seria marcada por condições 

que remetem à crise de identidade histórica. Há na crise de identidade contemporânea, correntes 

que se utilizam diretamente e indiretamente dos argumentos das correntes históricas. Há 

condições similares de vulnerabilidade geopolítica e de percepção de atraso ou fraqueza perante 

o Ocidente. Isso geraria um debate sobre a necessidade de adaptação aos modelos ocidentais 

versus a necessidade de contenção do Ocidente e autoafirmação. Essa autoafirmação 

promoveria uma reinserção de narrativas tradicionalistas e conservadoras nos movimentos 

nacionalistas. Assim, há um resgate dos valores e uma distinção da cultura russa, que coopta 

elementos étnicos e religiosos ligados à história e às tradições russas. Esses elementos são 

usados em contraposição ao ideário e aos modelos ocidentais, muitas vezes se embasando nas 

características históricas e geográficas únicas da Rússia, para oferecer uma ideia de 

diferenciação civilizacional, supranacional ou simplesmente ideacional.  

 
58 Traduzido pelo autor a partir do texto original em inglês (PONARIN, 1999, p. 1 – 2): Immediately after the 

breakup of the Soviet Union, the term "Russian" was defined in opposition to the term "Soviet." Russia was also 

defined as a nation in transition to democracy, a prodigal son coming back to the family of Western nations. This 

antiSoviet, pro-Western, and democratic ideal was symbolized by former Foreign Minister Kozyrev. However, 

democratic reforms have not delivered good lives to people, and Russians increasingly perceive the West, and the 

US in particular, as not exactly an allforgiving loving father. Accordingly, there has been a dramatic change in 

public opinion: "democracy" and "the West" are now seen in very negative terms by increasing segments of 

Russian society. The change in Russian public opinion has occurred in spite of Western humanitarian aid, financial 

loans, and a Russian media that is on the whole pro-democratic. What causes such radical changes? The answer 

is in the particular form and content of the emerging national sentiment of the Russian people. 
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Assim, o debate histórico sobre o pertencimento pode ser utilizado como ferramenta de 

análise típico-ideal. Dada a perenidade de certas clivagens geográficas, existe também uma 

perenidade nas ideias de pertencimento. Isso permite que as correntes eurasiana, ocidentalista 

e eslavófila sejam utilizadas como ferramentas analíticas, não só para entender o processo de 

mudança na identidade nacional contemporânea mas também para enquadrar as linhas e 

paradigmas da política externa e do pensamento geopolítico russo. Através delas, seria possível 

evidenciar as variações das idealizações civilizacionais na confecção da política externa e do 

posicionamento geopolítico nos períodos dos governos de Gorbatchov, Iéltsin e Putin, que 

poderia até diferir da própria visão de pertencimento do líder político em si, destacando a 

influência do senso de urgência da segurança e do poder do Estado (SEGRILLO, 2016).  

2.4 As Correntes da Crise de Identidade como Ferramentas de Análise 

A utilização da crise de identidade russa e suas correntes para a análise do pensamento 

geopolítico do país pode prover novas explicações, complementares ou inovadoras, para o 

processo que conduziu ao atual ressurgimento das tensões entre o Ocidente e a Rússia. No 

mainstream ocidental das RI, é propagado, geralmente, que essa renovação do conflito se deu 

por questões inerentes ao comportamento dos Estados, em uma ótica realista, ou, na ótica 

liberal, por uma falha no processo de democratização e normatização institucional, devido a 

um suposto atavismo autoritário/messiânico ou a tendências neossoviéticas. Algumas 

abordagens ocidentais até chegaram a levantar que essas tendências adviriam de uma questão 

cultural e geográfica mais profunda e mais ampla, como a diferença de civilizações. Essa lógica 

está presente na obra The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, de Samuel 

Huntington (1996), que apresenta o ressurgimento das diferenças culturais-étnicas-geográficas, 

que seriam derivadas de uma distinção civilizacional antes suprimida pelo embate ideológico, 

como a principal causa dos futuros conflitos no novo ordenamento internacional do pós-Guerra 

Fria. Ainda que o principal ator internacional continuasse sendo o Estado-nação, a raiz dos 

conflitos não seria mais de natureza ideológica ou econômica, mas, sim, de natureza cultural e 

religiosa. O Ocidente, ou melhor, a Civilização Ocidental, deveria se abster de tentar impor 

seus modelos políticos e econômicos nas demais partes do globo, mesmo estando em seu pico 

de poder, e se concentrar em estabelecer seus territórios-núcleos (HUNTINGTON, 1996).  

Para Huntington (1996), essas diferenças também seriam as causas tanto das 

semelhanças quanto das incompatibilidades da Rússia com o Ocidente. No entanto, Huntington 

(op. cit.) acreditava que a expansão ocidental se limitaria às fronteiras culturais-religiosos da 
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Europa Central, respeitando o território do “mundo ortodoxo”, que deveria ser responsabilidade 

da Rússia. Nessa abordagem, a Rússia é tida como o núcleo da Civilização Ortodoxa, que, no 

entanto, não seria intrinsecamente antiocidental, mas teria aspectos diferentes, por não ter 

participado da Renascença e do Iluminismo e ser baseada em um tipo de Cristianismo diferente. 

Ainda que a abordagem de Huntington leve em consideração algumas diferenciações culturais 

sutis, ela acaba por apresentar uma versão monolítica e determinista do desenvolvimento das 

sociedades ao assumir as tendências autoritárias e democráticas como algo culturalmente 

determinado, baseando-se em uma ótica tipicamente ocidental para avaliar a suposta 

compatibilidade dessas questões. Acaba, também, por não ser capaz de explicar as porosidades 

nas supostas relações civilizacionais, como a cooperação entre os EUA e a Arábia Saudita, que 

seriam de duas civilizações distintas e com valores políticos e morais considerados antagônicos. 

Da mesma forma, não explica as dinâmicas internas dissidentes nos Estados membros dessas, 

que permitem que países adotem modelos políticos e econômicos diferentes daqueles que, 

teoricamente, suas “tradições civilizacionais” imporiam. Por fim, nem mesmo seria verdade 

que os conflitos se concentrariam nas fronteiras civilizacionais ou nas zonas disputadas pelas 

civilizações, como apontado em sua abordagem, sobre a futura tendência dos conflitos (FOX, 

2005; RUSSET & ONEAL & COX, 2000).  

A abordagem da questão do pertencimento supranacional ou civilizacional neste 

trabalho não será tratada como algo monolítico e determinístico como fez Huntington. A 

questão do pertencimento será analisada como um dos aspectos derivados das tendências da 

identidade nacional na política russa. A civilização, no sentido de pertencimento supranacional, 

será tratada como algo imaginado e fluído, que se fortalece e enfraquece conforme as narrativas 

políticas e o apelo popular as cooptam ou rejeitam. Isso se evidencia pelo próprio histórico de 

narrativa de pertencimento civilizacional na Rússia, que apresenta oscilações e variações, ainda 

que o país atualmente esteja em um novo processo de consolidação de uma identidade de 

Estado-civilização. Essas narrativas são cooptadas mais como fontes de legitimação para certos 

conjuntos de políticas, posturas internacionais e idealizações do funcionamento do sistema e 

das relações globais, do que como algo propriamente monolítico e arraigado a modelos políticos 

autocráticos e atavismos autoritários. Inclusive, como já foi mencionado anteriormente, as 

principais narrativas russas apresentam uma perspectiva diferente para o ressurgimento das 

tensões entre o país e o Ocidente, que pouco tem a ver com as diferenças culturais e religiosas 

entre os dois e, sim, por uma aspiração à hegemonia por parte do Ocidente e à crença no 

universalismo de seus valores. Isso acarretaria a indiferença aos interesses russos e o não 
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reconhecimento de suas demandas, fatores que seriam agravados com a exclusão da Rússia do 

processo de construção de uma nova arquitetura geopolítica europeia.  

O ressurgimento da postura defensiva e do embate geopolítico fomentaria também a 

construção de condições ideológicas internas para a sua legitimação, assim como a lógica de 

cooperação e integração nos anos 1990 fomentou construções ideológicas que a apoiassem. 

Assim, a promoção do Liberalismo e do Ocidentalismo, por meio de políticas públicas e 

discursos oficiais, em um primeiro momento, pode ser explicada pelos interesses. Igualmente, 

a utilização do conservadorismo e do tradicionalismo ante o progressismo e liberalismo 

ocidentais pode ser explicada pelo surgimento de uma nova lógica de confronto. A ascensão de 

novas narrativas culturais e ideológicas internas seria uma forma de legitimar a busca por um 

posicionamento melhor na nova ordem internacional em âmbito externo. As identidades 

nacionais seriam tanto ferramentas de influência para esse processo, como seriam influenciadas 

pelas manobras político-midiáticas dos estadistas, até que surgisse um posicionamento 

dominante harmonizado entre o reconhecimento pelo Other, as necessidades estratégicas e os 

interesses difusos. Logo, a ideia de pertencimento em vigência tenderia a ser substituída de 

acordo com aquilo que se estabelecesse na identidade nacional dominante e essa se relacionaria 

com as vulnerabilidades externas e as necessidades internas. 

Além disso, ressalta-se a influência do estadista e de suas prioridades nesse processo, 

em que a diferença nos objetivos e percepções das lideranças ficam em evidência pela condução 

do Estado, e até em contradição entre o discurso e a ação. Fato que pode ser analisado pela 

abordagem de Duroselle e Renouvin (1967) do papel do “homem de Estado” na interpretação 

da identidade nacional e dos interesses nacionais, e sua relação com as forças profundas e a 

tomada de decisão, que dão uma base teórica explicativa interessante para a mudança do 

posicionamento russo não só nas gestões de Gorbatchov, Iéltsin, Putin e nas consequentes 

mudanças na ideia de pertencimento contemporâneas, mas ao longo da história russa, em que 

diferentes tzares e imperadores interpretaram a natureza russa de diversas formas. A partir da 

personalidade dos chefes de Estado, podem-se observar as distintas formas de cooptação das 

demandas nacionais e como cada estadista interpretou e utilizou os processos de formação de 

identidade em seu pleito político. O ocidentalismo seria para Iéltsin tanto a base de sustentação 

de suas reformas, quanto o motivo de sua derrocada política. Putin, por sua vez, em seus 

primeiros mandatos, balancearia os aspectos negativos do ocidentalismo com certas iniciativas 

e posicionamentos nacionalistas, cujas demandas estavam em ascensão na Rússia. A sua 

consequente adaptação para posturas cada vez mais assertivas também acabaria por ser 

embasada por uma demanda maior da identidade nacional russa pela recuperação do status 
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internacional. Ao mesmo tempo, essa identidade também proveria o arcabouço de sustentação 

de novas formas de resistência ideológica aos modelos e ao universalismo dos valores 

ocidentais – fato que explica a guinada conservadora e tradicionalista na Rússia e como ela 

legitima o governo Putin. 

Abordar as diferentes identidades que emergiram ou ressurgiram do colapso ideológico-

simbólico do comunismo e do fracasso da construção de uma supremacia simbólica do 

Liberalismo é uma forma de dar uma nova luz ao comportamento russo. Os processos 

formativos das diferentes identidades nacionais podem ter impactos sobre diversos aspectos da 

formulação da política externa do país, uma vez que as elites tendem a cooptar os discursos, 

sentimentos e demandas em alta entre a população para se fortalecer e legitimar os próprios 

pleitos. Assim, o novo debate sobre os rumos e a identidade do país gera uma variedade de 

perspectivas e opiniões com implicações geopolíticas distintas, mas com alguns campos, não 

só similares ao debate histórico mas também derivados destes. Esses campos acabam 

evidenciando-se, especialmente, na questão do pertencimento, seja pela integração do país ao 

Ocidente, seja com a autoafirmação de uma civilização única. Dessa forma, com auxílio da 

historiografia do período, de documentos e discursos oficiais e de teóricos específicos é possível 

traçar algumas diretrizes geoestratégicas e delineamentos geopolíticos que dão contorno e 

tornam observáveis a idealização de tais narrativas para o papel da Rússia e o mundo em que 

ela atuará, bem como as ações e condições para alcançar tal ideal, seja ele uma forma de 

adequação ao ordenamento mundial ambicionado pelo Ocidente ou pela asserção de seu papel 

de protagonismo a despeito das aspirações hegemônicas ocidentais.  

A complexidade da formulação da política externa, apesar de centrada no Kremlin, não 

poderia ser reduzida somente a uma concepção de um intelectual específico, um ideólogo ou à 

figura única de um presidente, quando houve, e há, uma ampla influência de atores econômicos, 

políticos e sociais nesses processos. Por isso, a estruturação desses ideais civilizacionais e 

supranacionais em correntes teóricas poderá servir de parâmetro para avaliação do 

comportamento externo russo em uma escala mais profunda e coesa e não como uma afirmação 

de que o Kremlin adota abertamente algum tipo de postura. 

A geopolítica e política externa russa podem ser explicadas por fatores “reais” das 

condições do sistema internacional, das relações entre seus atores e por interesses políticos, 

geográficos, econômicos e sociais. Entretanto, para se construir um padrão compreensível de 

análise dessas variáveis e explicar as mudanças nos seus direcionamentos a partir das condições 

internas e das acumulações históricas e culturais, o enquadramento dentro de tipos ideais 

permite a comparação de cosmovisões das geoidentidades e dos sistemas internacionais e do 



109 

 

papel da Rússia, ambicionados em cada uma dessas correntes históricas e ideais civilizacionais, 

delineando as diferenças na questão do pertencimento. 

Assim, o trabalho pretende analisar o processo histórico de formação da crise de 

identidade e estruturar tais correntes – do Eslavofilismo, Eurasianismo e Ocidentalismo – como 

tipos ideais59, conforme proposto por Segrillo (2016, p. 353), baseado em cosmovisões60 

históricas e perenes. Isso permitirá a orientação da investigação acerca da ação do ator, nesse 

caso, tida como a ação e comportamento russo no cenário internacional, a partir das diversas 

idealizações de cada corrente. Essa atuação será somada às diversas condições internas e 

internacionais em que essa política é confeccionada. Apesar da nova abrangência e 

profundidade, o trabalho se limita à análise da influência e da formação histórica da Rússia e 

de sua crise de identidade no pensamento geopolítico e na inserção internacional, já que o 

principal esforço é observar a existência e analisar a viabilidade dessa abordagem alternativa. 

Ainda assim, esse estudo oferece explicações, a partir das correntes eslavófilas, ocidentalistas 

e eurasianas, que não são contempladas nas lentes do mainstream ocidental, pelo menos nas 

escolas liberais e realistas das Relações Internacionais. 

É interessante ressaltar que essas correntes não são monolíticas, havendo, portanto, 

diferentes abordagens e divisões internas em cada corrente. Alguns dos exemplos são as 

transições no período imperial, que apresenta diferentes níveis de autonomia dentro do 

Eslavofilismo, como: a exacerbação do núcleo eslávico no Pan-Eslavismo russo e a 

aproximação da Rússia com a Sérvia, em uma perspectiva civilizacionista eslavófila61, que 

condicionou parte das reinvindicações do expansionismo russo na Europa e a própria entrada 

da Rússia na Primeira Guerra, ao gerar a aliança com a Sérvia; e, no ocidentalismo, por 

exemplo, as reformas propostas pelo tzar Alexandre II, cuja tentativa de reforma não englobava 

a distensão da autocracia ou transformação em uma monarquia constitucional. 

O próprio ocidentalismo, durante o século XIX, poderia ser dividido entre aqueles que 

apoiavam a modernização da Rússia segundo os novos valores liberais e aqueles que viam a 

necessidade de se preservarem as condições da monarquia russa no período, baseada nas 

monarquias europeias do ancien régime. Alguns afirmavam que seria o papel da Rússia salvar 

a Europa dela mesma, já que a Rússia, apesar de seu atraso comparado à Europa, ainda não 

 
59 Idealtypen – como parâmetro avaliativo em que os objetos se aproximam ou se afastam daquilo considerado o 

objeto de parâmetro. 

60 Weltanschauung – no sentido de visão geral do funcionamento do mundo e da ordem e papel das coisas. 

61 Demonstrando a possibilidade de junção da ideia de pertencimento geográfico com as tradições da política 

externa. No caso eslavófilo, o Pan-Eslavismo poderia ser enquadrado como uma abordagem civilizacionista. 
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estaria contaminada “pelos partidarismos e pelos interesses contrários” promovidos pelo 

Liberalismo. O exemplo é o caso de Petr Chaadaev, o precursor do pontapé inicial desses 

debates sobre o pertencimento nos círculos intelectuais russos do século XIX, ao tecer críticas 

ao atraso e ao isolamento russo (CHAADAEV apud SEGRILLO, 2016).  

Da mesma forma, o eslavofilismo possuía diferentes posicionamentos em relação à 

autocracia. Enquanto a maioria associava-a às tradições eslávicas e ortodoxas, alguns poucos 

afirmavam que as verdadeiras formas de governo eslávico estariam presentes nas organizações 

comunitárias, camponesas e cidadãs formadas pelos eslavos livres, como a República de 

Novogárdia62, que tinha como principal órgão político uma assembleia popular e altamente 

democrática para sua época, a Veche63.  

Por isso, as identidades construídas a partir dessa relação de pertencimento têm raízes 

geográficas e culturais específicas, mas seus desdobramentos não necessariamente seguem uma 

interpretação monolítica da organização política, econômica ou da diplomacia. Da mesma 

forma que ocorre com as correntes do mainstream das RI – em que diversos autores e teóricos 

têm diferentes pontos de vista, mas podem ser enquadrados como liberais ou realistas, dadas as 

suas raízes analíticas e premissas principais – diversos intelectuais russos se enquadram nessas 

correntes, mesmo que não haja um consenso monolítico, há bases ideacionais e premissas em 

comum que permitem a distinção da caracterização (SEGRILLO, 2016). 

 

 

Em primeiro lugar, normalmente se coloca o tema como um embate entre 

correntes mais liberais e progressistas pró-ocidentais contra eslavófilos 

conservadores, reacionários ou mesmo xenófobos. Essa imagem é uma 

simplificação que não dá conta das nuanças nos dois campos. Muitos dos 

eslavófilos, apesar de serem defensores do tradicional modo de vida russo, 

adotaram posições progressistas em diversos aspectos da realidade social do 

país. Por exemplo, vários deles (e.g., Yurii Samarin, Alexandr Koshelev e 

Vladimir Cherkasskii) participaram ativamente da luta pela emancipação dos 

servos. Praticamente todos eles lutavam pela abolição da censura no país 

(SEGRILLO, 2016, p. 24).  

 

 

Assim, torna-se possível existirem variações de eslavofilismo que transitam entre as 

tendências estatistas, civilizacionistas e até mesmo a ocidentalizadora, caso o Ocidente não seja 

interpretado como um agressor ou uma ameaça às tradições e ao núcleo territorial eslávico. Isso 

 
62 República de Novgorod (em russo: Novgorodskaya respublika – do cirílico: Новгородская Республика). 

63 A veche (transl. do russo: вече) foi uma forma de assembleia e conselho popular usada em algumas cidades-

Estado eslávicas na Idade Média e na República de Novogárdia, que serviria de base para a formação da Duma, a 

primeira forma parlamentar do Império Russo. Pode haver também relação com a raiz etimológica da palavra 

soviete (transl. do russo: Советы), que significa conselho, no sentido de entidade deliberativa e administrativa. 
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ocorreria com os ocidentalistas também, que, apesar de sua maioria aderir aqui ao que foi 

apresentado como a tradição ocidentalizadora da política externa, os ocidentalistas dos debates 

internos poderiam adotar posturas mais estatistas, ou até civilizacionistas, já que o enfoque 

dessas tradições de Tsygankov (op. cit.) é o relacionamento com o Ocidente e não o 

pertencimento ao núcleo civilizacional do Ocidente histórico. 

 

 

Por outro lado, nem todos os ocidentalistas eram liberais. Já vimos como 

Chaadaev era, na verdade, um conservador romântico muito influenciado por 

Bonald e Maistre. Por outro lado, Herzen escapa o liberalismo pela esquerda: 

é um socialista que quer ir além das revoluções liberais (aliás, Herzen tem 

relações ambíguas com o próprio Ocidente e suas ideias mainstream, sendo 

uma espécie de ocidentalista escorregadio) (SEGRILLO, 2016, p. 25). 

 

 

Alguns exemplos emblemáticos são o caso de alguns ocidentalistas reacionários e de 

alguns ocidentalistas socialistas e liberais radicais. Aqueles que se alinhavam com o 

reacionarismo eram contrários aos efeitos das revoluções liberais, como o caso anteriormente 

citado, e de outros grupos que se identificavam com o Antigo Regime. Já na perspectiva liberal 

radical e socialista se dá pela ótica de alguns intelectuais anarquistas e revolucionários 

socialistas, que defendiam ir além das revoluções liberais que ocorreram no Ocidente, para criar 

um núcleo civilizacional baseado nesses ideários, que foram gestados no Ocidente, que entraria 

em confronto com o próprio Ocidente pela emancipação global. Assim, o Ocidentalismo 

histórico, como ideia de pertencimento, diferencia-se da tradição ocidentalizadora, como 

apresentada por Tsygankov (2017, op. cit.), já que a abordagem socialista de revolução mundial 

seria tratada como uma abordagem civilizacionista, dada a questão do confronto com o 

Ocidente.  

Entretanto, apesar dessas diferenças analíticas, o Ocidentalismo nessa obra será 

readaptado com relação à abordagem civilizacional de pertencimento ao Ocidente ou à dita 

“Civilização Ocidental”. Dada proximidade da maioria de seus intelectuais com a perspectiva 

de “ocidentalização”, seja como forma de modernização ou superação do atraso, seja como 

forma de integração ao Ocidente, é esse mainstream ocidentalista que servirá de base para a 

formação de um tipo ideal em uma análise contemporânea. Assim, haverá a distinção entre os 

ocidentalistas de esquerda e os ocidentalistas “normais” no debate histórico, que serão 

apresentados como socialistas e simplesmente “ocidentalistas” no debate contemporâneo, 

respectivamente. Essa decisão foi tomada para que não se criem confusões quanto aos 

posicionamentos enquadrados e para que se possa estabelecer um tipo ideal coeso e funcional 

para o momento atual, já que há distinções no período pós-soviético entre aqueles que se 
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identificam com a Europa e aqueles que defendem o retorno do socialismo e da URSS. Por isso, 

as variações mais radicais dentro do ocidentalismo, como o socialismo, podem ser consideradas 

e analisadas a partir de tipos ideais próprios. No caso russo, especificamente, essa abordagem 

tem ainda justificativa histórica, devido à União Soviética, que formou novas relações entre o 

Self russo/soviético e o Other ocidental, e, por consequência, novas relações de identidade e de 

pertencimento. 

Além de não ser monolítica, essa condição demonstra que a influência dessas narrativas 

também não é inoculada do ambiente externo. A combinação delas com certos padrões 

históricos, ideológicos e contextuais existentes, seja no debate intelectual, seja no imaginário 

popular ou no discurso político russo, pode enquadrar diferentes tipos de comportamento, 

variando em nível e intensidade, significância e até de objetivo. Dessa forma, é possível que 

haja um paradigma de inserção internacional “ocidentalista moderado” ou “pragmático”, no 

mesmo sentido em que é possível existir uma atuação eslavófila ou eurasiana mais soft e menos 

tradicionalista. Essa abordagem permitirá o enquadramento do pensamento geopolítico russo 

em variações analíticas, tanto por uma postura mais ou menos pragmática ou ideológica, bem 

como por uma situação externa mais ou menos belicosa ou cooperativa, que induzirá ou 

cooptará a opinião pública ao redor de alguma identidade de forma natural ou construída. 

A utilização dessas correntes históricas – Eslavofilismo, Ocidentalismo e Eurasianismo 

– como tipos ideais para a análise do pensamento geopolítico se dará em uma perspectiva 

histórica do período, como parâmetros avaliativos e de identificação das linhas políticas, o que 

não significa, em primeira instância, que a ideologia das elites políticas, do governo ou do 

Estado seja primordialmente ou oficialmente eurasiana, eslavófila ou ocidentalista, mas, sim, 

que suas atuações, comportamentos e demandas no cenário internacional podem ser 

enquadradas nessas linhas, muitas vezes misturando aspectos internos e externos de diferentes 

correntes. 
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CAPÍTULO III 

 A CRISE DE IDENTIDADE E O FIM DO IMPÉRIO RUSSO 

 

“Nenhum homem nem nenhuma nação podem 

existir sem uma ideia sublime.” 

– F. Dostoiévski, Diário de Um Escritor (1873). 

 

“There are countless ingredients that make up the 

human body and mind, like all the components that 

make up me as an individual with my own 

personality. Sure, I have a face and voice to 

distinguish myself from others, but my thoughts 

and memories are unique only to me, and I carry 

a sense of my own destiny. Each of those things are 

just a small part of it. I collect information to use 

in my own way. All of that blends to create a 

mixture that forms me and gives rise to my 

conscience.”  

– Motoko Kusanagi, Ghost in the Shell (1995). 

3.1 O Debate Histórico no Século XIX 

Apesar da existência prévia de discussões entre defensores e detratores das reformas e 

das europeizações lançadas por Pedro, o debate histórico, entre as correntes de pertencimento 

na crise de identidade russa, institucionalizou-se oficialmente com as Cartas Filosóficas de 

Chaadaev (CHAADAEV apud SEGRILLO, 2016), que, por seu conteúdo crítico inédito, 

geraram alvoroços na ainda seleta e restrita comunidade intelectual russa. Chaadaev 

identificava o atraso russo como fruto de seu isolamento geográfico e histórico, por sua “solidão 

religiosa” devida ao Cisma, e por seu baixo desenvolvimento cultural, o que impediu de 

aproveitar tanto os desenvolvimentos ocidentais, da “razão”, quanto os orientais, da 

“imaginação” (CHAADAEV apud SEGRILLO, 2016, p. 17 – 21). O atraso e isolamento russo 

teriam gerado uma sociedade atrasada, sem propósito e sem grandes contribuições humanísticas 

para o mundo. Chaadaev, nesse sentido, via as reformas de Pedro como um ato de civilização 

e iluminação para a Rússia, que, ainda assim, ficava para trás do restante da Europa. O impacto 

de seus tratados fez com que o imperador Nicolau I (1825 – 1855) o declarasse como louco e 

proibisse a circulação de sua obra. Chaadaev posteriormente tenta se redimir, afirmando que o 
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atraso russo também dava uma condição única para o país: a de ser “uma folha em branco” 

(SEGRILLO, 2016).  

Essa condição de “tábula rasa” gerava a possibilidade de se começar algo do zero, evitar 

os erros das civilizações já desenvolvidas, em especial a europeia, que estaria em decadência 

por seus surtos liberais, e até mesmo superá-las. Essa questão da superação geraria uma missão 

especial para a Rússia, salvar a Europa dela mesma. A Rússia, nesse sentido, “teria que aprender 

tudo que era possível com o Ocidente” (SEGRILLO, 2016, p. 25) para depois adquirir um papel 

de protagonismo em manter a Europa e os verdadeiros valores europeus resguardados das 

degenerações liberais, o que denota o caráter conservador de Chaadaev (SEGRILLO, 2016). 

 

 

A primeira Carta Filosófica de Chaadaev foi o “tiro no escuro” que acordou a 

todos. O debate sobre a relação da Rússia com a Europa, até ali assistemático, 

institucionalizou-se em dois campos separados na sociedade, inclusive com 

revistas e publicações próprias para defender suas ideias. Os ocidentalistas 

(Aleksandr Herzen, Vissarion Belinskii, Timofei Granovskii e outros) 

consideravam a Rússia um país europeu e defendiam as reformas de Pedro, o 

Grande, com a sua modernização ocidentalizante. Já os eslavófilos (e.g., 

Aleksei Khomyakov, os irmãos Konstantin e Ivan Aksakov, os irmãos Ivan e 

Petr Kireevskii, Yurii Samarin) não apenas negavam o diagnóstico sombrio 

de Chaadaev sobre o passado russo como consideravam a Europa uma 

civilização moralmente decadente e que a Rússia deveria seguir caminho 

próprio, de acordo com as suas tradições (SEGRILLO, 2016, p. 24). 

 

 

Esse período inicial dos debates foi fortemente marcado pela vitória anterior da Rússia 

nas Guerras Napoleônicas e por sua atuação de “polícia do Antigo Regime” na península 

europeia. Havia se gerado a ideia de que a Rússia era uma potência militar inconteste e 

questionar seu atraso perante o Ocidente, quando havia uma evidente superioridade bélica e de 

prestígio internacional do país ante ele, era uma atividade difícil. Apesar disso, a propagação 

de sociedades secretas e de grupos favoráveis à reforma cresceria exponencialmente no período, 

justamente pelo contato com as ideias revolucionárias liberais durante a guerra. As obras de 

Chaadaev teriam repercussões imediatas, gerando respostas contrárias, com teor nacionalista e 

conservador, e repostas favoráveis, que viam na adequação da Rússia à Europa e ao Ocidente 

o caminho para o desenvolvimento e o futuro. 

 

 

A vitória sobre Napoleão em 1815 tinha engrandecido o prestígio da Rússia 

no mundo e impulsionado uma onda de nacionalismo dentro do próprio país. 

Mas, no longo prazo, a campanha dos exércitos russos pela Europa até a 

França trouxe outro movimento contraditório. Diversos oficiais e soldados 

que tinham estado na Europa vieram infectados com o vírus de diversas 

doutrinas europeias liberais, radicais ou antiabsolutistas. A volta para a 
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Rússia, com sua monarquia absolutista e repressora, foi um choque cultural 

para muitos. Em pouco tempo, fervilhavam sociedades secretas que 

propunham o fim da autocracia ilimitada na Rússia e a adoção de uma 

monarquia constitucional (no estilo britânico) ou mesmo soluções mais 

radicais (SEGRILLO, 2016, p. 32).  

 

 

No entanto, a pretensa superioridade bélica russa não se manteria diante dos 

desenvolvimentos da Revolução Industrial e do acúmulo de poder que esta ocasionou nos dois 

países que emergiram, na primeira metade do século XIX, como as duas principais potências 

da Europa Ocidental, a França e a Inglaterra. A consequente derrocada do poder russo, que 

ficaria evidente após a derrota na Guerra da Crimeia, em 1856, e a ascensão de um autocrata 

com uma nova preocupação modernizadora, Alexandre II (1855 – 1881), daria um novo fôlego 

aos liberais reformistas e aos ocidentalizadores, que viam as raízes russas como fonte de seu 

atraso. A intensificação das reformas sociais, como a abolição da servidão em 1861, seria 

acompanhada também de uma intensificação das tensões e radicalização de grupos 

conscientizados da situação social russa. A morte de Alexandre II em um atentado feito por 

parte de um desses grupos legitimou um novo processo de securitização e fortalecimento da 

autocracia e da opressão, que duraria até o fim do Império Russo. Isso fez com que esse iniciasse 

sua industrialização de forma atrasada, impedindo-o de superar outras contradições internas já 

existentes e também as geradas por esse processo industrial. 

Os debates internos e a crise de identidade perpassam esse período e se intensificam até 

a libertação dos servos. Conforme o posicionamento russo no cenário internacional muda e suas 

tensões e contradições internas se sobressaem com a emergência de novas classes e demandas 

sociopolíticas, essas correntes entrariam em declínio, sendo substituídas por ideologias “mais 

modernas”. Entretanto, esse debate inicial é um dos processos intelectuais responsáveis por 

formar as raízes desses outros grupos políticos e ideológicos influentes na Rússia. As correntes 

mais relevantes desse debate possuem uma clara distinção na razão do pertencimento e se 

formaram, justamente, a partir do “tiro no escuro” (SEGRILLO, 2016) de Chaadaev, firmadas 

em interpretações das narrativas da formação histórica russa, elas se fortaleciam ou se 

enfraqueciam com base nas condições conjunturais que conotavam uma superioridade ou 

inferioridade russa ante o Ocidente. 
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3.2 Os Eslavófilos 

A partir das reações às cartas de Chaadaev surgiria uma corrente com argumentações 

próprias e tipos específicos de ideias que a separavam dos nacionalismos e dos 

conservadorismos tradicionais, mesmo que comungasse de bases semelhantes. O eslavofilismo 

surge, nesse sentido, da valorização das tradições históricas da Rússia, mas com um enfoque 

étnico e civilizacional. Apesar de diversos desdobramentos, essa corrente não deve ser reduzida 

a um mero reacionarismo, a principal característica que comprova isso é que a maioria entre as 

suas fileiras apoiava a abolição da servidão, já que essa seria uma distorção das tradições eslavas 

e camponesas. A principal ideia no âmbito do pertencimento das correntes eslavófilas era que 

a Rússia não era parte da Europa, e, por consequência, nem do Ocidente, nem parte da Ásia. 

Assim, a Rússia seria uma civilização própria e única, que deveria se manter fiel às suas raízes 

e tradições históricas de origens eslavas e ortodoxas (SEGRILLO, 2015).  

 

 

Os eslavófilos (Aleksei Khomyakov, os irmãos Aksakov, os irmãos Kireevski, 

Yuri Samarin e outros) consideravam a Europa como a pátria de um 

materialismo individualista decadente e pregravam respeito aos tradicionais 

valores russos de espiritualidade gregária (SEGRILLO, 2015, p. 134). 

 

 

O arcabouço intelectual dessa corrente desdobrava as tradições históricas camponesas, 

valorizava as relações entre a religião e a sociedade, prezava pela integralidade da “alma russa” 

e detinha uma considerável aversão à influência ocidental, à propagação de seus valores e aos 

excessos que o “europeísmo” causou na Rússia. O Eslavofilismo via, nesse sentido, as tradições 

da Rússia como uma forma de desenvolvimento próprio e autônomo. 

 

 

Para compreender a aversão dos eslavófilos à influência ocidental sobre a 

Rússia, é preciso entender o contexto da época. Desde a modernização 

ocidentalizante promovida por Pedro, o Grande, em algumas partes da 

sociedade russa havia um exagero na adoção de “europeísmos”. O exemplo 

mais claro disso era o fato de que muitas famílias nobres passaram a falar 

francês em casa em vez de russo. Levando em conta tais excessos, fica um 

pouco mais inteligível a postura defensiva dos eslavófilos diante da enxurrada 

de “europeísmos” que assolava o país (SEGRILLO, 2016, p. 43). 

 

 

Dessa forma, o Eslavofilismo é marcado por um tradicionalismo étnico e cultural e 

amparado por fortes aspectos religiosos também. A adaptação dessa corrente na identidade 

nacional influenciaria e legitimaria políticas da autocracia em âmbito interno, como a própria 

abolição da servidão, em 1866, apesar de esta também ser uma pauta ocidentalista, e o 
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Manifesto da Autocracia Inabalável de 1881, que usou variantes deturpadas do nacionalismo 

eslavófilo para acirrar o controle da autocracia após o assassinato de Alexandre II. Em âmbito 

externo, surgiriam ideologias como o Pan-Eslavismo, pautadas na ideia de uma união eslávica 

supranacional, mas que também eram, em parte, uma deturpação do “Eslavofilismo Clássico”. 

A visão de mundo eslavófila teria como premissa um papel da Rússia pautada na sua autonomia, 

independência e soberania, com a valorização e idealização de conceitos tradicionais russos 

como fonte de um caminho autóctone superior aos “caminhos europeus”. Segundo Segrillo 

(2017, p. 42), dois conceitos teriam um papel fundamental na construção da ideia de unicidade 

social eslavófila: a mir, um tipo de organização e comunidade rural eslava formada por 

camponeses livres, e o sobornost’, que seria um sentimento de solidariedade e coletividade 

inerente a essas comunidades rurais eslavas. Ainda que não houvesse uma coesão acerca dos 

posicionamentos em relação ao regime político e apesar de a maioria apoiar a abolição da 

servidão, a corrente, no geral, acreditava que as formas próprias, tanto de interpretação das 

relações humanas quanto de governo e de economia, diferenciariam a Rússia, profundamente, 

do individualismo e do materialismo europeus (SEGRILLO, 2016; PROSIC, 2015).   

Na geopolítica e na política externa, essa corrente teria influência e efeitos concretos 

para o posicionamento russo no século XIX, que era acirrado pelo nacionalismo e pelas 

diretrizes expansionistas imperiais. Assim, a partir do eslavofilismo, seriam geradas vertentes 

mais radicais de nacionalistas, que defenderiam uma atuação que transbordaria as fronteiras 

russas para a defesa de seus semelhantes eslávicos e ortodoxos, em consonância com o aspecto 

étnico da corrente. Eram imbuídas também com as tradições messiânicas, herdadas desde a 

Terceira Roma, e com o expansionismo e o imperialismo na lógica da “diplomacia do prestígio” 

do período anterior. A religião é um aspecto fundamental na construção de um tradicionalismo 

eslávico supranacional. As semelhanças étnicas e as raízes em comum com os povos eslávicos 

dão o tom para que essa corrente tenha as bases fundamentais de legitimação do aspecto 

supranacional idealizadas em um grupo civilizacional eslávico ou ortodoxo. O diferenciador 

religioso serve, além de ferramenta de reconhecimento, como ferramenta de coesão ao gerar 

inimigos em comum, como outras potências com religiões diferentes com domínio de povos 

eslávicos e ortodoxos. 

Assim, o discurso é utilizado pela Rússia, principalmente no século XIX, para justificar 

seu papel nos Bálcãs, de proteger os eslavos da ameaça islâmica, bem como legitimava as 

posições russas de manter a autonomia e soberania dos países eslavos recém-criados, como a 

Sérvia, diante da ameaça cristã não ortodoxa e não eslávica, especialmente a germânica. Serviu 

para se opor ao Império da Áustria-Hungria, que, no período, tentou engendrar políticas de 
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assimilação cultural das diversas etnias e povos sob seu comando, e estabelecer sua influência 

na Sérvia, até então uma província que foi liberta dos otomanos, mas que detinha também 

grandes reivindicações territoriais de suas porções sob o controle austro-húngaro. Além disso, 

utilizou dessas premissas para estabelecer também sua influência na Romênia e na Bulgária, 

libertas à custa do Império Otomano, após a Guerra Turco-Russa de 1877-78, que apesar de 

não eslavas, detinham populações majoritariamente ortodoxas (GÜLSEVEN, 2017). 

As guerras com o Império Otomano tiveram, geralmente, esses casi belli de defesa 

étnica ou libertação religiosa. Além da libertação dos países dos Bálcãs, a expansão no Cáucaso 

também teve como um de seus pretextos a proteção de armênios e georgianos, povos 

tradicionalmente cristãos, da dominação islâmica. A proteção geralmente se dava pela 

vassalagem e consequente assimilação dos povos e territórios resguardados para dentro do 

Império Russo. Na mesma premissa, cria-se a aliança russo-sérvia, o pretexto que arrasta a 

Rússia para a Primeira Guerra Mundial. Fica em evidência, nesses contextos, que o 

eslavofilismo fornece pretextos e premissas para legitimar objetivos políticos diversos, entre 

eles o expansionismo, a aquisição de territórios e populações. O controle imperial, econômico, 

militar e a influência e prestígio internacional são fatores que acabariam se entrelaçando com o 

eslavofilismo, bem como são as bases da já mencionada tradição estatista apresentada por 

Tsygankov (2016, passim).  

Dessa forma, essa ideia de pertencimento, assim como as demais, é cooptada pelos 

interesses políticos pré-existentes, mas a sua influência acaba por gerar novas situações e novos 

interesses, o que demonstra a porosidade na construção de uma identidade a partir da clivagem 

do pertencimento supranacional. Apesar da substancial influência eslavófila na ideologia 

política imperial, fica claro o declínio dessa corrente, pelo menos de sua forma “clássica”, após 

a abolição da servidão, que era a principal demanda política e que marcou o ponto alto de sua 

influência interna. A servidão, na visão dessa corrente, seria uma distorção das tradições 

camponesas eslavas, já que o modelo de propriedades com servos impedia a propagação e 

crescimento da mir, que era pautada na organização de trabalhadores rurais livres. Contudo, a 

maioria dos eslavófilos, com a exceção de alguns poucos “eslavófilos liberais”, apesar de 

defenderem a emancipação dos camponeses, ainda acreditavam e defendiam a autocracia russa. 

A variação de suas opiniões se dava em torno do formato da autocracia que, para alguns, deveria 

ser total e, para outros, limitada, seja pela Igreja, seja pela aristocracia, e alguns até acreditavam 

na possibilidade de hibridização com aspectos democráticos oriundos das vontades 

camponesas. 
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Esse apoio era influenciado pelo elo religioso entre o autocrata, a Igreja e o povo, já que 

esse elo seria imbuído das mesmas tradições eslavas que existiam na mir e na sobornost’. Após 

o fim da servidão e constituição de praticamente um monopólio da mir, o Eslavofilismo clássico 

perde força, mas suas ideias serviriam de base para a germinação de outras correntes 

nacionalistas e tradicionalistas. Por isso, a construção da ideia de Pan-Eslavismo dentro da 

corrente é consequência desse declínio, o que demonstra que o eslavofilismo começava a ser 

misturado com outras pautas nacionalistas e imperialistas, devido, justamente, à ausência de 

um plano político central do movimento, como foi a luta pela abolição da servidão. Essa 

ausência permitiu a ascensão da questão do pertencimento e um maior enfoque na política 

externa, com a ideia de reunir todos os eslavos sob um único império – fator que se mesclaria 

muito bem com as tendências nacionalistas, expansionistas e imperialistas do período, que se 

aproveitavam de sentimentos separatistas de minorias eslavas nas demais potências 

(GÜLSEVEN, 2017; SEGRILLO, 2016).  

No âmbito do pertencimento, a base principal do Eslavofilismo é a ideia de que a Rússia 

era uma civilização própria, diferentemente da Europa e da Ásia. Essa identidade supranacional 

russa era estendida a diversos povos e nações considerados similares, ou transformados em 

similares, pela narrativa de proteção contra uma ameaça em comum. A civilização russa teria 

suas raízes amparadas nas tradições eslavas e ortodoxas, formadas no período medieval, o que, 

por si só, já ensejaria uma nova forma de relacionamento social e religioso que tornaria a Rússia 

incompatível com a europeização e a ocidentalização. O “mundo eslavófilo”, nesse sentido, se 

aproximaria substancialmente da ideia de Civilização Ortodoxa apresentada por Huntington 

(1996, p. 163). Teria como base as relações étnicas-culturais eslávicas e russas, e como 

diferenciador a religião ortodoxa.  

Um exemplo desse posicionamento que reverberou na cultura popular está presente nas 

obras de Dostoievski, que via a missão russa de “salvar” o mundo como a busca por um absoluto 

moral pautado em suas tradições (TIHANOV, 2017). Esse tradicionalismo messiânico em nível 

externo não compunha a corrente eslavófila clássica. Viria a ser “aglutinado” a ela, ou, pelo 

menos, se utilizaria de suas premissas tradicionalistas para criar essa visão de mundo e de 

missão da Rússia, cujo protagonismo explícito nos assuntos mundiais derivaria da condição 

dupla de seu caminho único, criado por suas tradições, história e povo, e de seu dever moral, 

muitas vezes pautado em uma lógica espiritual-religiosa. Essa lógica seria, de fato, ofuscada no 

período soviético, mas ainda sob égide da filosofia marxista oficial, encontraria proponentes de 

uma coligação entre a missão soviética e uma “missão moral e espiritual” que acompanharia a 

Rússia desde antes, como afirmado por Davídov (1972 apud TIHANOV, 2017, p. 15 – 17). 
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Outra corrente híbrida de pertencimento que compactua com aspectos do Eslavofilismo 

pode ser encontrada no Bizantinismo de Konstantin Leontiev64 (1831 - 1891), que defendia as 

bases tradicionais russas, assim como os eslavófilos, mas entendia que o país era pertencente à 

“Civilização Oriental Bizantina”, em contraposição à “Civilização Ocidental Latina”, e que não 

era puramente eslávico, já que via isso como um “Eslavismo” excessivo pautado em uma 

valorização de trivialidades tribais. No entanto, valorizava a ideia de sobornost, que teria sido 

gerada a partir da relação dos eslavos com o Cristianismo Oriental. Entendia que os pilares 

políticos, éticos e morais da autocracia e da sociedade russa foram herdados de Bizâncio, cuja 

visão de mundo era amparada por uma busca pela espiritualidade, pela elevação coletiva e pelas 

coisas “imateriais”, em contraste com o crescente materialismo individualista europeu – crítica 

também presente no eslavofilismo clássico. Há uma forte cooptação dos elementos distintivos 

da Terceira Roma, ainda que utilizados anacronicamente para legitimar a autocracia (já que 

Leontiev era um monarquista), na apresentação desse conceito de identidade russa. Leontiev 

acreditava ser necessário fortalecer esses traços próprios também contra a ascensão dos flagelos 

ideológicos ocidentais, em especial o Comunismo, assim como acreditava ser necessário manter 

a força e o aparato militar russo, pois, estes seriam necessários para salvar, eventualmente, a 

Europa do processo de decadência que degeneraria em guerras. O Bizantinismo, portanto, tem 

um teor substancialmente mais belicoso e nacionalista do que o Eslavofilismo clássico 

(CLOUTIER, 1955; BRYUKOV, 2016). 

No entanto, cabe ressaltar que, na visão ampliada dessa corrente, os aspectos 

geográficos e territoriais de pertencimento não se limitavam – como foi feito na obra de 

Huntington – às divisões religiosas e culturais, e poderiam ser expandidas para outros grupos 

eslávicos não ortodoxos, como os poloneses, que na época eram parte do Império Russo. A 

fronteira física dessa ideia de pertencimento, por isso, é algo que apresenta certa fluidez e que 

pode se limitar, ou não, às extensões territoriais e demográficas do império, da religião ou da 

etnia, dependendo da construção de narrativas e ideias nacionais por parte dos grupos e das 

elites interessadas em utilizá-las como fonte de legitimação de suas ambições.  

Fica em evidência, todavia, o caráter ainda eurocêntrico da corrente clássica e da maior 

parte de seus desdobramentos. Ainda que negue as influências europeias, ou melhor, a 

europeização ocidental, seus modelos e seus costumes, o eslavofilismo valoriza tradições 

tipicamente relacionadas à herança europeia russa, como a religião cristã, ainda que ortodoxa. 

 
64 Konstantin Leontiev foi um escritor, filósofo, geopolítico russo que ficaria famoso por suas obras e por seu 

comportamento e aparência que remetiam aos modos de vida ascética dos monges ortodoxos. Foi também um 

proeminente eslavófilo, mas destacava as raízes ortodoxas como fonte da unicidade russa. 
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Sua clivagem étnica também é baseada em um grupo predominantemente localizado na Europa, 

ou similar aos europeus: os eslavos. Esse fator será decisivo na construção da ideia de 

pertencimento supranacional e nas relações do reconhecimento dessa identidade não só com o 

Other europeu e ocidental, mas também com os povos asiáticos, cuja contribuição cultural e 

histórica é negada ou esquecida. 

 

3.3 Os Ocidentalistas 

A corrente ocidentalista, diferente da eslavófila, é marcada por uma grande base 

heterogênea de ideias e percepções acerca da Rússia. Apesar de ser pretensamente afirmado 

que a corrente foi inaugurada sob as reformas de Pedro I, fica explícito, em suas fontes, a 

discrepância de visões do futuro e do papel russo. O que indica que muitas de suas vertentes, 

apesar de comungarem com algumas noções acerca do atraso russo, não necessariamente 

concordam com as reformas de Pedro. De toda forma, o surgimento de grupos capazes de 

perceber esses atrasos ou criticar, mesmo que intelectualmente, o modelo russo, pode ser 

traçado, em alguma instância, até às dinâmicas lançadas pelo primeiro imperador. Dessa forma, 

nos campos ideológicos, existiram ocidentalistas monárquicos, que compactuam com as visões 

conservadoras, mas que acreditavam na necessidade de modernização. Existiriam aqueles que 

defenderiam o Liberalismo, no sentido político, econômico e social, e também aqueles oriundos 

de outras ideologias transformativas, geralmente oriundas da intelectualidade europeia. Por 

isso, enquadram-se também nessa corrente outras vertentes políticas e ideológicas, como os 

democratas radicais, não necessariamente liberais, alguns socialistas e comunistas, como 

Aleksandr Herzen e Nikolai Ogarev, e até anarquistas, como Bakunin, que foi um dos 

frequentadores, ainda que temporário, do famoso círculo de Stankevich65 (SEGRILLO, 2016). 

Dois aspectos unificadores se sobressaem nessa miríade de posicionamentos. O primeiro é a 

constante percepção de atraso da Rússia e o sentimento de inadequação e ineficiência em 

relação às estruturas históricas tradicionais do país e às contradições que elas criavam. O 

segundo é a influência dos modelos, ideologias e teorias, europeias e ocidentais, como caminho 

a ser seguido pelo país para a superação dessas condições retrógradas. 

O caso dos ocidentalistas radicais e socialistas é marcado por um segmento da 

intelectualidade que teve a gestação no círculo de Herzen/Ogarev, também nos anos 1830-40. 

 
65 Grupo secreto de discussão filosófica e política que reunia diversos futuros ocidentalistas nos anos 1830 e 1840. 
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Essas vertentes ganhariam relevância gradualmente, especialmente após a abolição da servidão 

e devido a sua atuação radical, quando se conflagrou um aumento expressivo de sua tentativa 

de aproximação das camadas populares, com a ida de intelectuais militantes ao campo e a vinda 

de campesinos libertos para as cidades. O contato mais aprofundado entre essa intelectualidade, 

ainda elitizada, e as massas rurais proporcionou o início do heterogêneo populismo russo (os 

narodniki)66. Ainda que tenha falhado em atrair as massas, pois ainda era elitizado, o populismo 

cooptou características da realidade agrária russa para desenvolver suas abordagens de 

superação do atraso. Para alguns intelectuais populistas, como o próprio Herzen (HERZEN 

apud SEGRILLO, 2016), as características coletivistas e de autogestão da mir russa permitiriam 

que o país pulasse etapas na revolução socialista, já que não seria necessário, devido a essa 

característica coletivista pré-existente e a sua população majoritariamente rural (cerca de 90%), 

passar pelo capitalismo industrial e pela consequente criação do proletariado urbano. A 

revolução na Rússia, para os populistas, poderia ser baseada em seu campesinato e teria como 

fonte a luta de classes agrárias, o que permitiria que a Rússia fosse capaz de ir direto ao estágio 

socialista (SEGRILLO, 2016). 

O populismo russo, apesar de ter falhado em angariar o apoio das massas, teve grande 

influência na evolução dos segmentos revolucionários russos e produziu grupos como o 

Narodnaya Volya (Vontade do Povo), responsável pelo atentado com explosivos que matou o 

imperador Alexandre II, em 1882, menos de vinte anos depois do mesmo ter abolido a servidão, 

engendrado a modernização e as bases para a industrialização do país (SEGRILLO, 2015; 

LEAL, 2018). O populismo tinha uma interessante percepção das tradições russas, as quais 

serviriam como trampolim para a superação do atraso russo. Assim, o seu ocidentalismo se 

dava pela idealização de um futuro socialista e também pelo fato de suas ideias serem baseadas 

em teorias tipicamente europeias, ainda que planejadas a partir de condições tradicionais russas, 

o que denota um hibridismo das influências exteriores com as condições locais. Entretanto, a 

percepção negativa das heranças asiáticas ainda é destacada, bem como a necessidade de 

superação das condições retrógradas da Rússia, derivada de seu afastamento em relação à 

Europa e suas tradições ortodoxas (SEGRILLO, 2016). 

 
66 O populismo russo, que não deve ser confundido com os processos populistas latino-americanos do século XX, 

foi pautado, amplamente, em ideais socialistas, anticapitalistas, antimonárquicas, antiautocráticas e 

revolucionárias. Sua heterogeneidade é baseada nas percepções acerca das necessidades populares e nacionais da 

Rússia. Inicialmente era formado por um bloco principal, “Terra e Liberdade”, que racharia em dois blocos com 

abordagens distintas, a “Repartição Negra”, que defendia a preparação gradual das massas para a revolução e tinha 

caráter mais moderado, e a “Vontade do Povo”, que era mais radical, defensor de uma revolução imediata e que 

organizou diversos atentados terroristas contra a burocracia e a autocracia (SEGRILLO, 2015, p. 153). 
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Nessas vertentes à esquerda, existia a percepção da opressão política e de classes, que 

seria causada tanto pela exploração do que viria a ser o novo proletariado industrial russo, 

quanto pela opressão histórica do povo pelos sistemas tradicionais do poder político russo, este 

amplamente amparado na simbiose da política com a religião e a cultura. A evolução das noções 

do ocidentalismo radical e de esquerda está intimamente relacionada com a evolução do 

Socialismo na Rússia no final do século XIX. Até 1905, os defensores do Socialismo estavam 

divididos entre dois partidos clandestinos principais: o SR (Socialismo Revolucionário, 

fundado em 1901), descendente direto das idealizações dos populistas sobre “pular etapas”, 

ligado mais a um socialismo agrário não marxista e pautado também em algumas ideias de 

coletividade a partir da tradicional mir russa; e o SD (Social Democratas, fundado em 1898), 

que estava dividido entre os Mencheviques, com um pensamento mais moderado, e os 

Bolcheviques, com uma defesa da revolução imediata. As abordagens de ambas as alas do SD 

estavam em consonância com a discussão entre os socialdemocratas e os comunistas, de cunho 

marxista, conflagradas na intelectualidade europeia. Havia membros de ambos os partidos, SD 

e SR, que tiveram participação nos movimentos dos narodnikis. Contudo, aqueles que se 

juntaram ao SD, como Trotsky, não mais compactuavam com a ideia de que era possível utilizar 

as condições pré-existentes para “pular etapas”, já que acreditavam que o capitalismo já estava 

presente, e ativo, na Rússia, e pregavam “um Socialismo baseado no proletariado industrial de 

estilo marxista” (SERGE, 2017; SEGRILLO, 2015). 

Na vertente liberal, que integrava também as alas mais moderadas e conservadoras do 

ocidentalismo, segundo Segrillo (2016), e que detinha a maioria dos ocidentalistas, há 

justamente uma análise de atraso também pelas heranças históricas não europeias. No caso dos 

liberais “mais ocidentalizados” essas heranças gerariam tendências pela manutenção da 

autocracia, da não garantia de direitos e liberdades individuais e da presença massiva do Estado 

em todas as esferas da vida individual e social. Essa crítica é amparada por uma percepção de 

que a Rússia possuía uma estrutura política asiática, herdada dos mongóis, que, naturalmente, 

era tida como inferior à europeia e causava uma opressão do indivíduo perante o coletivo. 

Somado a isso, entra também a já debatida questão do Cisma religioso, que teria isolado o país 

das dinâmicas europeias de valorização do homem, da racionalidade e da liberdade. 

 

 

Os famosos ocidentalistas russos Belinskii e Herzen (este juntamente com seu 

parceiro intelectual de longa data na Rússia e no exílio, Nikolai Ogarev) 

representavam a ala mais radical do movimento. A maioria dos outros 

ocidentalistas renomados tendia a ter uma visão que poderíamos classificar 

como um liberalismo moderado (e relativo). Entre eles podemos destacar as 
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figuras de Timofei Granovskii, Pavel Annenkov, Vasilii Botkin, Konstantin 

Kavelin e Boris Chicherin. Politicamente almejavam a realização de reformas 

na Rússia que pudessem tirar o país do absolutismo ilimitado e caminhar em 

direção a um regime mais moderno do tipo ocidental, sendo a monarquia 

constitucional inglesa frequentemente citada como modelo a ser seguido. Não 

formavam um grupo completamente homogêneo diferindo por vezes na visão 

do que a Rússia, no passado e no presente, representava em relação ao seu tipo 

ideal europeu.  Além disso, o que estamos chamando aqui de “liberalismo” é 

relativo à ideologia política dominante propugnada pelo Estado russo 

(SEGRILLO, 2016, p. 139). 

 

 

No lado mais moderado, ou conservador, o ocidentalismo liberal incluía também o caso 

dos ocidentalistas monarquistas. Nessa vertente, havia um desprezo pelas fundações 

tradicionais que impediam o pleno funcionamento da monarquia e a mobilização de recursos, 

como uma alta ingerência de costumes e valores religiosos ou a alta autonomia de comunidades 

camponesas, grupos étnicos ou estratos sociais específicos, como os cossacos. Essa vertente, 

no entanto, passaria por transformações graduais no século XIX, quando a Europa Ocidental 

passou a ser predominantemente liberal, ou pautada na constitucionalidade liberal. Assim, o 

eixo principal dos ocidentalistas monarquistas se tornaria, gradativamente, ou apoiadoras da 

autocracia e conservadores demais para serem ocidentalistas, ou demasiadamente a favor de 

uma monarquia constitucional e outras formas de liberalização para serem considerados 

monarquistas ou absolutistas stricto sensu. Dessa forma, os remanescentes dessa ala se 

tornariam uma espécie de vertente liberal-conservadora, que não necessariamente queria a 

mudança de regime, apenas reformas pontuais e graduais na modernização e o fortalecimento 

do Estado russo, o que denota seu caráter estatista. Essa relação, no entanto, não se restringe ao 

fortalecimento do Estado, mas também a percepção de que era o Estado o vetor de 

modernização do país. Então, um Estado forte, seria necessário também para levar a cabo as 

reformas liberalizantes contra as forças retrógradas e reacionárias, como a própria emancipação 

dos servos, o que realça o seu complexo caráter “liberal” (SEGRILLO, 2016; TSYGANKOV, 

2016). 

 

 

Na prática, o pensamento de alguns de seus membros se desviava do modelo 

clássico do liberalismo europeu. Um desses pontos de diferença se referia ao 

papel do Estado. Talvez influenciados pelo fato de que as reformas 

modernizantes e ocidentalizantes que consideravam vitais para a Rússia foram 

trazidas inicialmente por um representante do poder estatal (Pedro, o Grande), 

alguns de seus membros (especialmente os mais jovens, como os professores 

da Universidade de Moscou Kavelin, Chicherin e Solov’ev) depositavam suas 

esperanças de melhorias no poder estatal (contra o qual liberais clássicos 

ocidentais costumavam apontar seus canhões). Os dois principais 

representantes dessa corrente “estatista” foram Sergei Solov’ev e Boris 
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Chicherin. Solov’ev analisava a totalidade da história russa como uma batalha 

entre as forças pró-Estado e antiestado e via de maneira positiva a tendência 

de vitória do Estado, a força capaz de movimentar o país para a frente. De 

maneira similar, Boris Chicherin dizia que, devido às condições de atraso e às 

necessidades de defesa e unificação do país nos séculos XVI e XVII, o Estado 

foi obrigado a escravizar os estamentos russos com a autocracia se impondo à 

aristocracia e retirando seus direitos antigos. Depois que as tarefas de 

consolidação política foram cumpridas o Estado começou a “emancipar” 

novamente os estamentos. O primeiro grande passo foi o Manifesto de 

Emancipação da nobreza de 1762 [...], o próximo grande passo seria a 

emancipação dos servos (SEGRILLO, 2016, p. 139 – 140). 

 

 

Essas vertentes gerariam as intelectuais dos partidos liberais e conservadores, como o 

liberal partido dos Kadetes (da sigla KD – Democratas Constitucionais), fundado em 1905, e o 

partido Outubrista, marcado por seu conservadorismo e apoio à autocracia, a favor de uma 

liberalização gradual e conservadora, que serviria para inserir “elementos de uma monarquia 

constitucional na Rússia” (SEGRILLO, 2015, p. 164). 

No ocidentalismo, no geral, há a percepção de que as condições que separaram a Rússia 

da Europa, entendidas, geralmente, como a invasão mongol, na Idade Média, e o Cristianismo 

Ortodoxo, geraram estruturas atrasadas que deveriam ser superadas, o motivo do atraso e da 

superação, no entanto, poderiam variar de acordo com a vertente ideológica mencionada. Ainda 

existiam aqueles ocidentalistas “mais pragmáticos”, como o já mencionado conde Witte, que 

viam o atraso material e tecnológico da Rússia como uma fonte de fraqueza, sendo a 

modernização do exército, as reformas na política e na sociedade, e – no caso de Witte e até 

mesmo Stalin – a industrialização, as soluções necessárias para que se pudesse tanto replicar, 

quanto produzir os mesmos avanços que ocorriam no Ocidente (TSYGANKOV, 2016, passim). 

Dessa forma, os ocidentalistas se colocaram em confronto direto com os eslavófilos, cuja defesa 

das mesmas tradições impediria a superação desse atraso (SEGRILLO, 2016, passim). 

Na questão do pertencimento, os ocidentalistas entendiam que a Rússia era 

essencialmente um país europeu ou, pelo menos, deveria se tornar um. Alguns viam até a 

inevitabilidade desse processo, especialmente aqueles influenciados pela teleologia hegeliana, 

tanto nos ocidentalistas de esquerda quanto nos liberais e moderados. Nesse sentido, a 

modernização e desenvolvimento da Rússia eram almejados pelas vias e modelos ocidentais, e 

assim acompanhados pela europeização e ocidentalização de sua organização política, 

econômica e social. No século XIX, ficam caracterizadas a aversão, pontual, parcial ou 

completa, contra o regime autocrático centralizado e absolutista, em que se pedia desde uma 

reforma para uma monarquia constitucional até o fim do Estado. Seriam presentes também as 
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demandas por transformações econômicas, seja pela industrialização, pela liberalização, ou pela 

coletivização, o que dava uma pauta em comum com os eslavófilos: a abolição da servidão. 

Assim, é difícil definir uma visão de mundo única, ocidentalista, mas é possível 

estabelecer alguns parâmetros em comum entre as diferentes visões e especificar brevemente 

cada uma delas. Para os ocidentalistas liberais, a Rússia era obviamente europeia e deveria se 

tornar ocidental. Ainda que a noção de Ocidente não tivesse o cunho ideológico e geopolítico 

que tem na Contemporaneidade, a ideia de ocidentalização já era pautada nos moldes e modelos 

dos grandes atores atlânticos, que no fim do século XIX, seriam representados pela França, pela 

Grã-Bretanha e também pelos EUA. Como já explicitado, durante o governo provisório, a 

questão do reconhecimento e da defesa dos valores foi levantada como um dos motivos de se 

continuar na guerra. Ainda que não houvesse a coesão do bloco ocidental atual, a ideia de 

mundo do ocidentalismo já detinha atores-modelo, como Inglaterra e França, e cooptava pontos 

do Liberalismo, o que permite o entendimento de que já naquela época, o papel da Rússia 

deveria ser ao lado das demais potências atlânticas e dos bastiões do Liberalismo como uma 

igual, ainda que houvesse rivalidades geopolíticas entre elas, como ainda havia entre ingleses e 

franceses. 

Já no ocidentalismo de esquerda, e suas vertentes socialistas e revolucionárias, a ideia 

de mundo e de papel da Rússia diferiria substancialmente – apesar do caminho russo também 

ser pautado por uma superação do atraso para a construção de um futuro utópico, idealizado 

por teóricos europeus, mesmo que a partir de suas características únicas. Ainda que o futuro, 

em uma generalização da utopia comunista, fosse caracterizado por um mundo sem fronteiras 

e essencialmente sem Estados, as fases de transição requereriam diferentes comportamentos da 

Rússia. Dessa forma, a ocidentalização e superação de um atraso pela via revolucionária não 

era pautada nos moldes dos países ocidentais, mas, sim, na imagética utópica do comunismo e 

na superação da decadência do próprio modelo capitalista ocidental, que ainda era considerado 

mais avançado do que a Rússia. A imagem de uma Rússia revolucionária, na primeira metade 

do século XIX, ainda no campo das ideias, seria ocidental não pelo reconhecimento, mas pela 

superação mútua de suas condições de seus atrasos históricos e de sua sistêmica opressão de 

classes. A questão que surgia, então, era de qual seria o papel de uma Rússia socialista no 

mundo.  

Uma Rússia organizada pela ideia do socialismo geraria uma nova dinâmica com os 

demais países do planeta, não só os europeus. Essa dinâmica seria idealizada já pelas correntes 

intelectuais russas comunistas, especialmente as marxistas, que não se enquadrariam no 

ocidentalismo histórico russo, mas que tiveram algum grau de influência do pensamento do 
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ocidentalismo de esquerda. Assim, nos círculos intelectuais comunistas russos, já mais 

amadurecidos, haveria proponentes de um isolacionismo defensivo, defensores de uma 

libertação global, como no caso da Revolução Mundial (em consonância com a visão 

marxiana), e aqueles que pregavam uma coexistência temporária com o mundo capitalista. 

Fatores que entrariam em consonância com a ideia de tradição da política externa de Tsygankov 

(op. cit.), mas que já não tinham dependência na ideia de pertencimento derivada da discussão 

entre eslavófilos e ocidentalistas.  

 

3.4 O “Fim” do Debate Histórico e a Decadência do Império Russo 

As posições ideacionais dos eslavófilos e dos ocidentalistas se mostravam, então, quase 

que irreconciliáveis na questão do pertencimento, na visão acerca da essência russa, na 

perspectiva acerca de suas tradições e nos caminhos a serem seguidos pela Rússia. Os 

eslavófilos viam a necessidade de retorno ás origens e de se trilhar um caminho próprio, 

diferente do caminho da Europa Ocidental, o que daria à Rússia características próprias e “um 

mundo” próprio. Já os ocidentalistas viam a Rússia como essencialmente europeia e o caminho 

europeu, revolucionário ou tradicional, como o único caminho viável de progresso a ser 

seguido. Com a abolição da servidão, as vertentes clássicas do Eslavofilismo e do 

Ocidentalismo passariam por processos de polarização e radicalização, tornando-se mais 

parecidas com tipos ideais, em que se aglutinavam outras ideologias e pautas políticas, do que 

correntes de pensamento, o que conota tanto a desnaturalização do debate, quanto à 

naturalização efetiva da influência dessas correntes na sociedade russa. Como já apontado, o 

eslavofilismo serviria de base para a construção das narrativas expansionistas e imperialistas 

russas, por sua fácil correlação com nacionalismos étnicos. Já o ocidentalismo seria marcado 

por um acirramento das radicalidades revolucionárias que embasariam a própria 

intelectualidade revolucionária de 1917. Essas clivagens e polarizações realçam as diferenças 

de percepção acerca da identidade russa nessas duas correntes (BUSHKOVITCH, 2015; 

SEGRILLO, 2016). 

 

 

Ocidentalistas e eslavófilos tinham visões bem diferentes sobre a identidade 

da Rússia no mundo, especialmente no que tange a sua relação com o 

Ocidente. Mas ambas as correntes pregavam a abolição da servidão na Rússia. 

De maneira irônica, foi exatamente quando veio a abolição da servidão em 

1861 que os ocidentalistas e eslavófilos originais começaram a sair de cena e 

a serem substituídos por novos grupos, com visões que remontavam aos 
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debates entre ocidentalistas e eslavófilos originais, mas que as aprofundavam 

em uma direção mais radical, a ponto de se tornarem despegadas daqueles. A 

abolição da servidão em 1861, por si só, não resolveu os problemas 

fundamentais apontados pelos dois campos. Pelo lado eslavófilo, a abolição 

da servidão não levou a uma aproximação maior do Estado com o povo e 

camponeses russos e ao retorno das supostas liberdades originais pré-Estado 

petrino. Pelo lado dos ocidentalistas, após a abolição, o Estado não se tornou 

mais moderno e liberal (como na Inglaterra, por exemplo). Ao contrário, 

prosseguia a monarquia absolutista e policialesca. A ausência dessas 

transformações mais profundas levou a juventude da época a buscar respostas 

mais radicais. Aprofundando (e superando) as intenções reformistas dos 

ocidentalistas (mesmo dos radicais Belinski e Herzen), a geração dos 

populistas dos anos 1860 em diante chegaria a propor o terrorismo e outros 

métodos de luta revolucionária a fim de derrubar o regime. Herzen estava 

sendo ultrapassado pelo mais radical Chernyshevskii como ícone intelectual 

das novas gerações nesse espectro. Pelo lado dos antiocidentalistas, os 

moderados eslavófilos estavam sendo substituídos por uma nova geração mais 

à direita que tendia a enfatizar um nacionalismo forte centrado na figura dos 

grão-russos e em sua cultura ortodoxa. Algumas formas de pan-eslavismo e o 

movimento do pochivennichestvo (“retorno ao solo”, dos irmãos Dostoevskii, 

Nikolai Danilevskii e Konstantin Leont’ev) ultrapassaram o nacionalismo 

contido no eslavofilismo. Essas novas correntes mais radicais tendiam a 

considerar os ocidentalistas e eslavófilos como pioneiros ultrapassados pelo 

tempo. Entretanto, as posições ocidentalista e eslavófila em relação ao grau 

de ocidentalismo da Rússia permaneceriam como “tipos ideais” que 

perpassariam várias discussões no futuro (SEGRILLO, 2016, p. 142 – 143). 

 

 

Dessa forma, as influências desse debate histórico chegariam, ao final do século XIX e 

início do XX, como tipos ideais de percepção para outras discussões políticas e ideológicas. As 

ideias de pertencimento e suas noções de “papel, missão e caminho” para a Rússia 

reverberariam em outras ideologias propagadas na intelectualidade russa, bem como seriam 

utilizadas pela autocracia imperial como forma de legitimação de suas políticas e de construção 

de coesão nacional. Ainda que a intelectualidade tenha tido influência direta limitada nos 

assuntos políticos do império, as oscilações entre momentos de aproximação e afastamento com 

as potências ocidentais, e momentos de liberalização e de reestruturação conservadora interna, 

podem ser analisadas a partir das dicotomias da crise de identidade interna e das tentativas do 

Império Russo de se adaptar às mudanças sociais e mundiais do período – essas sim amplamente 

influenciadas pela questão ideológica e pela percepção de progresso e atraso. 

A autocracia imperial, durante a metade final do século XIX, tentaria reconciliar a 

contradição de estar inserida profundamente nos assuntos e conflitos europeus e, ao mesmo 

tempo, isolada dos processos tecnológicos e econômicos em curso na Europa. A sua incessante 

expansão territorial, a grande prova do poder russo, se tornaria, cada vez mais, um dos 

principais motivos de sua vulnerabilidade. Esse processo de crescimento geográfico pode ser 
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observado no Mapa 1 (p. 129), que evidencia a expansão territorial russa desde a Idade Média 

até o final do século XIX. 

 

FONTE: Freeze (org.), 2017, p. 550.  

 

MAPA 1: A EXPANSÃO TERRITORIAL RUSSA (1260 – 1894). 
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Ao se situar fora dos processos econômicos e científicos da Revolução Industrial, a 

Rússia ficaria aquém das potências europeias, não só nos quesitos de mobilização de recursos 

econômicos e de melhorias sociais mas também na questão das capacidades militares. Essa 

situação seria agravada por seus condicionantes geográficos, que acabariam por criar um 

encapsulamento geopolítico sem igual (MAZAT, 2013, passim). A Guerra da Crimeia, nesse 

sentido, é um dos principais indicadores das limitações impostas por essas condições, e talvez 

o ponto culminante do “poder relativo” imperial russo, que começaria a entrar em declínio, ou 

melhor, a ser superado pelas demais potências industriais capitalistas do período – não só as 

europeias mas também pelos Estados Unidos e até mesmo pelo Japão, que a derrotaria em 1905, 

como citado anteriormente. 

Apesar de, posteriormente, ter havido uma nova guerra com a Turquia, as Guerras 

Russo-Turcas de 1877, em que a Rússia saiu vitoriosa, a Guerra da Crimeia (1853 – 1856) 

evidenciou os limites da capacidade de expansão territorial, até então inconteste, do Império 

Russo. As principais potências europeias intervieram diretamente no conflito em 1853 e depois 

manobraram para impedir o aumento da influência russa com a vitória em 1877, limitando seus 

ganhos e efetivamente contendo a Rússia. Além disso, essa guerra expôs a ineficiência russa na 

capacidade de mobilização de recursos e de manutenção do esforço de guerra. Expôs também 

o atraso tecnológico e material das forças armadas russas diante das potências europeias. O que 

se iniciou como uma sucessão de vitórias russas sobre os otomanos, tornou-se uma sangrenta 

guerra defensiva contra as superiores forças francesas e inglesas (MAZAT, 2013).  

 

 

A destruição da frota turca em Sinope, no Mar Negro, em 1853, pareceu 

indicar que a estratégia russa estava certa. Mas, a França e a Inglaterra, unidas 

na vontade de impedir o controle dos estreitos e uma possível dominação do 

Mediterrâneo pela Rússia, acabaram declarando a guerra ao Império czarista 

em 1853. A Rússia teve, então, que enfrentar uma coalizão formada pelas duas 

grandes potências europeias da época. Franceses e ingleses enviaram um 

corpo expedicionário, com armamentos e logísticas bem superiores aos de que 

dispunha o exército russo. O exército russo registrou uma série de derrotas que 

culminou com o longo cerco de Sebastopol, a partir de 1854, importante porto 

russo do Mar Negro que acabou se rendendo à coalizão em 1856. A Rússia 

acabou sendo logicamente derrotada. O conflito foi responsável pela morte de 

750.000 soldados, dos quais dois terços eram russos (Figes, 2011) e 

demonstrou as imensas carências estruturais do império czarista: uma 

indústria militar incapaz de fornecer armas modernas e em quantidade 

suficiente, infraestrutura de transporte deficiente para o transporte das tropas 

nas bordas do território russo. Na Guerra da Crimeia, a vitória foi obtida pela 

coalizão franco-inglesa graças a sua superioridade técnica, característica de 

dois países que já tinham feito a revolução industrial. Do outro lado, a Rússia 

ainda não era industrializada e possuía uma organização social arcaica, 

marcada pela servidão (MAZAT, 2013, p. 28). 
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A influência russa na Europa seria fortemente baqueada devido à derrota nesse conflito. 

Ao evidenciar as fraquezas estruturais da Rússia, a derrota na Guerra da Crimeia serviu para 

engendrar tanto o processo modernizador, almejado pelos ocidentalistas, quanto a emancipação 

camponesa e a consequente reestruturação agrária nos moldes da mir, ambicionada pelos 

eslavófilos. A mudança de rumo da autocracia, no entanto, não se reflete na influência dessas 

escolas, mas, sim, na percepção de fraqueza da elite dirigente, que a partir de então tentaria 

conciliar polos opostos para a manutenção de seu poder tradicional e autocrático, em âmbito 

interno, e para a modernização de suas capacidades econômicas e militares, perante o seu 

declínio externo.  

 

 

A Rússia, cuja potência militar era tradicionalmente baseada na sua 

superioridade demográfica, não tinha como vencer esta primeira guerra 

moderna, que enfatizou o atraso social, tecnológico e econômico do Império 

czarista. A humilhação da Guerra da Crimeia, produto de um exército pouco 

adaptado às necessidades da guerra moderna, teve, então, grandes 

consequências tanto de um ponto de vista social quanto político ou econômico. 

Os dirigentes russos perceberam que uma modernização da economia, das 

infraestruturas e das estruturas sociais era crucial para garantir a sobrevivência 

do império. A criação de uma indústria de armamento moderna se tornou uma 

prioridade para a Rússia. Da mesma forma, a construção de uma rede de 

estradas de ferro ligando os grandes centros do país às fronteiras se impôs 

como uma necessidade. De fato, o abastecimento das tropas russas durante a 

Guerra da Crimeia foi desastroso, contribuindo bastante à derrota (MAZAT, 

2013, p. 30). 

 

 

Assim, o período seria marcado por reformas e contrarreformas que elevariam as 

animosidades dos grupos mais radicais dos ocidentalistas, insatisfeitos com a manutenção das 

estruturas autocráticas, bem como, gerariam também a insatisfação de nobres e dos segmentos 

mais tradicionalistas e conservadores da população, que veriam as robustas mudanças 

socioeconômicas como uma destruição das tradições ou como redução do seu poder tradicional 

(FREEZE in FREEZE, 2017). Ao mesmo tempo que a expansão territorial contígua deu ao país 

recursos minerais e naturais, ela gerou também condições complexas para a administração. A 

falta de saídas marítimas e o povoamento assimétrico, marcado pela baixa densidade 

populacional nas partes asiáticas, seriam agravados pela existência de disputas com quase todas 

as demais grandes potências do planeta. 

A situação territorial e geopolítica russa, ao final do século XIX, era a seguinte: no 

Sudoeste, sua fronteira encontrava o decadente, mas ainda relevante, o Império Otomano, que 
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podia limitar o acesso russo ao Mar Mediterrâneo, devido aos estreitos de Bósforo e Dardanelos, 

e que detinha apoio de potências europeias, justamente como forma de conter a Rússia; no 

Oeste, encontravam-se a Prússia (e futuramente o poderoso Império Alemão) e o Império 

Austro-Húngaro, que competiam por influência na Europa Central e nos Bálcãs; no Noroeste, 

havia o Mar Báltico, onde a navegação era relativamente livre, mas onde também a Rússia 

disputava influência econômica e política com potências europeias e cujo acesso ao Oceano 

Atlântico poderia ser dificultado, caso houvesse algum bloqueio naval por uma potência hostil 

no arquipélago dinamarquês; no Norte, havia a saída para o Mar Branco, que, no entanto, era 

sazonal, congelava durante o inverno; no Nordeste, a paisagem era de difícil acesso, marcada 

pela tundra e pelo permafrost, que se estendiam até a península de Kamtchatka, uma área de 

povoamento quase inexistente. Isso, somado à calota polar do Ártico, tornava essa área um 

escudo geográfico natural (MACKINDER, 1904; MAZAT, 2013) mas também um espaço de 

difícil desenvolvimento e de vazios demográficos.  

Ao Leste, existiam as saídas para o Oceano Pacífico e a conexão da Rússia com sua 

colônia nas Américas, o Alasca, que seria vendido em 1867 para os EUA, justamente como 

forma de diminuir a vulnerabilidade contra o Império Inglês e para angariar recursos para pagar 

a dívida derivada da Guerra da Crimeia. Havia também outras potências nativas, que poderiam 

restringir o acesso russo ao Pacífico e até mesmo ameaçar o território parcamente povoado da 

parte asiática russa, como o ascendente Império Japonês. A China, que foi uma das rivais não 

europeias da Rússia e uma das principais ameaças às possessões asiáticas russas no século 

anterior, no entanto, encontrava-se em uma situação precária ante o imperialismo ocidental no 

período. Devido a isso, havia outras potências ocidentais competidoras, que disputavam 

territórios na China e no Pacífico, e que poderiam, eventualmente, limitar a influência russa, 

como o Império Francês e o Império Britânico. Além disso, havia também o crescente avanço 

da influência estadunidense na região. 

No Sudeste, localizavam-se as planícies e as estepes, que se estendiam desde a Ucrânia 

até a fronteira com a Manchúria, o que também colocava o país em uma situação desconfortável 

demograficamente, pelo baixo povoamento, e geopoliticamente, pela extensa fronteira com a 

China e pela predominância de grupos étnicos não assimilados. No entanto, o relevo plano das 

estepes e as condições climáticas mais amenas permitiriam um melhor trânsito terrestre do que 

pela tundra, o que viabilizaria, por exemplo, a construção da Ferrovia Transiberiana. Ao Sul, 

na Ásia Central, a expansão territorial levaria a fronteira russa até ao Afeganistão e à Pérsia, o 

que ocasionaria uma profunda rivalidade geopolítica também com o Império Britânico. Os 

ingleses, nessa época, haviam se consolidado na Índia e se opuseram ao avanço da influência 
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russa na região, criando o chamado “Grande Jogo”, em que as grandes potências se enfrentaram 

diplomaticamente e politicamente, sem que houvesse um conflito militar direto (MAZAT, 

2013). O Mapa 2 (p. 133) apresenta a disposição desse embate geopolítico entre as potências 

europeias pelo domínio da Ásia no século XIX. 

 

FONTE: Barnes, 2015, p. 78. 

 

Essa disposição territorial massiva, que cobriu um pouco mais de 15% da superfície 

terrestre (TAAGEPERA, 1997; FREEZE in FREEZE, 2017; TARCHIN et al., 2006) e que só 

foi superada em tamanho pelo Império Britânico, durante a segunda metade do século XIX, e 

MAPA 2: A DISPUTA RUSSO-BRITÂNICA NA ÁSIA (1800 – 1900) 
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pelo Império Mongol, que cobria praticamente a mesma extensão territorial russa mais as 

dependências chinesas, acabou por gerar vulnerabilidades em praticamente todas as direções, 

já que esse crescimento ocasionou colisões com outras potências no continente eurasiático 

(MAZAT, 2013). Assim, as oscilações políticas entre reformas e contrarreformas na segunda 

metade do século XIX, tinham também como interesse a construção de coesão interna para 

minimizar os efeitos dessas vulnerabilidades e continuar o processo de expansão – além do já 

mencionado objetivo de superação dos atrasos estruturais na economia e nas Forças Armadas. 

É nessa dualidade que se encaixa a utilização das ideias de pertencimento nas políticas. Como 

mencionado, o Eslavofilismo serviria como um aglutinador de narrativas nacionalistas 

etnocêntricas, útil para a legitimação da expansão territorial e da coesão interna.  

Já a vertente ocidentalista, usada moderadamente, serviria como justificativa para a 

reforma de estruturas tradicionais arcaicas. O império tentaria superar suas deficiências e 

amenizar os efeitos de suas próprias contradições balanceando essas duas tendências também 

contraditórias. Isso abriria espaço para a popularização da ciência, da cultura e a consequente 

intelectualização de uma parte maior das massas. No período final do século XIX, isso viria a 

culminar na “Era de Ouro” (BUSHKOVITCH, 2015, p. 247 – 266) da cultura russa, que 

produziria grandes nomes como Tchaikovsky, Tolstói, Dostoiévski e outros. Haveria também 

um grande surto industrial, no entanto, focado nos centros urbanos e, concomitantemente, 

haveria a propagação das mir agrárias, que haviam se expandido devido à libertação dos servos. 

Essa intelectualização também promoveria a popularização de novas ideologias, agora mais 

acessíveis às massas e cada vez mais difíceis para a censura imperial suprimir. O 

“balanceamento” ideológico interno imperial funcionaria como forma de manutenção da 

autocracia e de suas aspirações internacionais até 1905. 

A geografia, então, desempenharia um papel fundamental na construção tanto da 

identidade, ao gerar as condições de prestigio e circunscrever diversas populações diferentes 

sob um mesmo Estado, quanto das vulnerabilidades da Rússia, fator que se mantém até o 

período contemporâneo, o que denota também uma recorrência da influência dessas condições 

geográficas não só na mentalidade das lideranças russas, quanto na própria sociedade, que por 

diversas vezes se viu obrigada a enfrentar os desafios impostos por sua inerente situação. Os 

desenvolvimentos internos, ideológicos e políticos, nesse sentido, acabam por serem obrigados 

a se moldar às questões inerentes da situação geográfica russa, por vezes acirrada devido às 

suas acumulações históricas – que se mostrariam extremamente voláteis no início do século 

XX. Em uma análise contrária, essas condições históricas e geográficas também 
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retroalimentaram a incessante expansão territorial, o que indica a naturalização do processo no 

sistema identitário russo, como apresentado por Trenin (2001): 

 

 

A expansão territorial russa foi determinada pela geografia, pelas 

circunstâncias históricas e pela mentalidade particular dos líderes russos, 

sejam eles os grã-duques, tzares, imperadores ou a nomenclatura comunista. 

Todos viam a Rússia como essencialmente sem amigos no mundo, um país 

que só podia confiar em si e precisava ser poderoso para ter sucesso, e 

suficientemente grande para encontrar o inimigo o mais longe possível de seus 

centros urbanos vitais. Na célebre frase de Alexandre III, a força militar foi 

destacada como o fundamento último do poder russo. A política externa 

imperial da Rússia foi marcada pelo dualismo típico. Embora totalmente 

envolvida em jogos diplomáticos sofisticados na Europa e até mesmo 

ocasionalmente buscando alguma ordem pan-europeia (como com a Santa 

Aliança e o Dreikaiserbund67), em outros lugares a Rússia preferiu ganhos 

territoriais ou zonas de controle e influência a qualquer equilíbrio diplomático 

complicado. Além disso, em seu impulso para o leste, o expansionismo russo 

estava intimamente ligado ao excepcionalismo messiânico e ao isolacionismo. 

Na Ásia Central e no Cáucaso, a Rússia realizava sua versão de missão 

civilizatória, não muito diferente da França ou da Grã-Bretanha. A Rússia, no 

entanto, diferia dos impérios marítimos clássicos da Europa Ocidental, não só 

porque não havia separação física entre o território metropolitano e as 

colônias. Não houve praticamente nenhuma diferença de status entre o 

primeiro e o segundo. Nem a Rússia era uma coleção mecânica de terras e 

povos unidos por uma dinastia, como era a Áustria-Hungria. Ela conseguiu 

um tipo muito mais íntimo de assimilação. No entanto, sua capacidade de 

assimilar as fronteiras era limitada, e o processo prejudicou, em vez de 

aumentar, o desenvolvimento das áreas centrais (TRENIN, 2001, p. 81 – 82).68 

 
67 O Dreikaiserbund, de 1881, também chamado de a União dos Três Imperadores, foi uma iniciativa diplomática 

de Otto Von Bismarck para restaurar a Liga dos Três Imperadores (Dreikaiserabkommen), desfeita em 1877. Esse 

projeto ambicionava coordenar a política externa austro-húngara, alemã e russa como ferramenta de ajuste da 

balança de poder internacional e de resolução de ameaças em âmbito europeu. Ao mesmo tempo, Bismarck visava 

a impedir a aproximação entre a Rússia e a França, o que colocaria a Alemanha em uma difícil situação geopolítica. 

Para os russos, era uma forma de reaproximação com atores europeus após as Guerras Russo-Turcas dos anos 

1870 e como forma de combater as crescentes atividades revolucionárias de esquerda. Seria abolida novamente 

em 1887. O fim da Liga e da União se deu por conflitos de interesses entre a Rússia e a Áustria-Hungria nos 

Bálcãs. 
68 Traduzido do original em inglês (TRENIN, 2001, p. 81 – 82): Russian territorial expansion was mandated by 

geography, historical circumstances, and the particular mentality of Russian leaders, whether they be grand dukes, 

tsars, emperros or the Communist nomenklatura. They all saw Russia as essentially friendless in the world, a 

country that could rely on itself only, and had to be powerful to succeed, and big to meet the enemy as far as 

possible from its vital urban centers. In the celebrated phrase of Alexander III, military force was highlighted as 

the ultimate foundation of Russian power. Russia’s imperial foreign policy was marked by typical dualism. While 

fully involved in sophisticated diplomatic games in Europe and even occasionally seeking some pan-European 

order (as with the Holy Alliance and the Dreikaiserbund), elsewhere Russia preferred territorial gains or zones 

of control and influence to any complicated diplomatic balancing. Also, in its push east, Russian expansionism 

was closely linked to messianic exceptionalism and isolationism. In Central Asia and the Caucasus, Russia was 

performing its version of mission civilisatrice, not dissimilar from that of France, or Britain. Russia, however, 

differed from classical West European maritime empires not only because there was no physical separation 

between the metropolitan territory and the colonies. There was practically no difference in status between the 

former and the latter. Neither was Russia a mechanical collection of lands and peoples united by a dynasty, as 

was Austria-Hungary. It achieved a much more intimate kind of assimilation. However, its capacity for 
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3.4.1 O choque de 1905 

Quando estoura a guerra contra o Japão, entre 1904 e 1905, cuja justificativa 

dificilmente poderia ser associada a questões étnicas ou religiosas, o ímpeto nacionalista se 

mostra incapaz de sufocar as condições sociais precárias, geradas pelo capitalismo 

extremamente predatório russo. Assim, foram evidenciadas as contradições de uma autocracia 

opressiva, que pouco fizera para modernizar ou liberalizar as suas bases políticas ou responder 

as demandas das novas classes emergentes. Para a maioria dos russos, devido à insignificância 

dos motivos e dos territórios, a guerra contra o Japão não levantava os mesmos ânimos 

nacionalistas presentes anteriormente nas guerras contra a Turquia. Esse fato, somado às 

insatisfações acumuladas das novas classes emergentes, acabaria por culminar em protestos 

generalizados no país (REIS, 2017). 

 Para piorar a situação, a atuação ignóbil de Nicolau II, que permitiu o massacre do 

Domingo Sangrento (cujas demonstrações foram majoritariamente pacíficas e muitas das quais 

não demandavam a renúncia do imperador ou o fim da autocracia, apenas o fim da guerra e a 

melhoria das condições sociais), acabou por deslegitimar profundamente o elo ideológico e 

religioso entre o autocrata e povo. Os protestos se tornaram uma tentativa de revolução com 

motins militares, como o famoso caso do couraçado Potemkin, e revoltas nos maiores centros 

urbanos. O caos é revertido gradualmente, após a nomeação do conde Witte como Primeiro-

Ministro, que consegue recriar a Duma e promete mais liberalizações na autocracia. Isso 

diminuiu as tensões entre a alta burguesia e as alas liberais mais moderadas, que ficariam 

satisfeitas com uma monarquia constitucional. Witte também assina os termos da paz com o 

Japão, o que desmobiliza parte dos revoltosos, antes que o governo perdesse o controle da 

situação sociopolítica. No entanto, o “ensaio geral” de 1905 acabaria por impulsionar a 

organização política dos grupos de esquerda mais radicais no segmento urbano, gerando os 

primeiros sovietes, associados ao SD. Nos segmentos camponeses, haveria também um 

acirramento das posições políticas, contudo, mais associadas ao SR. Esse aprofundamento da 

organização política das camadas mais baixas seria essencial para a eclosão das revoluções de 

1917 (SEGRILLO, 2015; SERGE, 2007; REIS, 2017). 

A humilhante derrota para o Japão ainda expunha a situação precária da infraestrutura, 

com a inacabada Transiberiana, e da economia russa, que se demonstrou incapaz de sustentar o 

 
assimilating borderlands was limited, and the process detracted from, rather than added to, the development of 

the core áreas. 
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esforço de guerra – apesar de ambas as áreas terem sido exponencialmente melhoradas pela 

atuação do próprio Witte na sua atuação como ministro das Finanças e dos Transportes, entre 

1890 e 1900. O Mapa 3 (p. 137) expõe as disposições territoriais e geopolíticas da guerra que 

estourou em 1904 entre o Império da Rússia e o Império do Japão. 

 

FONTE: Barnes, 2015, p. 79.  

 

MAPA 3: A GUERRA RUSSO-JAPONESA (1904 - 1905). 
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Outro ponto crítico foram as Forças Armadas, que também estavam em processo de 

modernização, mas se mostraram aquém dos desafios impostos por um adversário com 

equipamentos avançados. Além disso, demonstrou-se também a volátil situação interna, 

agravada pela mobilização de ideologias revolucionárias e que não podia mais ser resolvida 

apenas com a retórica nacionalista e as estruturas de legitimação populares tradicionais, 

erodidas pela atuação desmensurada do imperador (MAZAT, 2013). 

 

 

Essa humilhação teve consequências consideráveis, tanto internas quanto 

externas. Ela foi percebida como uma segunda Guerra da Crimeia, expondo 

mais ainda a profunda vulnerabilidade do país. Assim, a guerra russo-japonesa 

foi o detonador da Revolução de 1905 que já anunciava a de 1917. 

Enfraquecida pela derrota, incapaz de se modernizar, a Rússia temia se tornar 

uma presa fácil para a Alemanha, a grande potência econômica e militar que 

tinha emergido na sua fronteira ocidental. Em consequência, o Império 

Czarista aprofundou sua aliança com a França e a Inglaterra, consolidando a 

Tríplice Entente. Em caso de guerra, o objetivo era enfraquecer a Alemanha e 

seu aliado austríaco, obrigando-lhes a lutar em duas frentes de batalha, uma 

no Oeste (França, Inglaterra) e outra no Leste (Rússia) (MAZAT, 2013, p. 37). 

 

 

Essa situação intensificou o substancial declínio do poder russo na Europa, já que, após 

a derrota da Frota do Pacífico, o regime russo ordenou a mobilização da Frota do Báltico, que 

viajou por sete meses e acabou derrotada na Batalha de Tsushima (1905) – a sua primeira e 

única batalha na guerra, em que perdeu uma quantidade considerável de navios. Isso 

comprometeria a atuação do poder naval russo, tanto na Europa, quanto na Ásia, bem como a 

derrota na guerra ocasionou perdas territoriais no Leste Asiático e no Pacífico, que dariam ao 

Japão uma vantagem geopolítica no controle do acesso marítimo ao Mar do Japão e ao Mar 

Amarelo, através de sua consolidação na península coreana. A Rússia perderia a Manchúria 

como zona de influência e o acesso à Port Arthur, seu principal projeto de acesso às aguas 

quentes. O país passaria a depender de Vladivostok para ter acesso ao Pacífico, que era mais 

vulnerável aos bloqueios navais, devido a sua localização no Mar no Japão e por ser cercada 

pelo arquipélago japonês. Além disso, as águas de Vladivostok também congelavam durante o 

inverno. Essas perdas, no entanto, ainda foram consideradas uma vitória diplomática russa, já 

que, dada a posição precária do país na guerra, havia a possibilidade de ter perdido muito mais 

territórios no Leste Asiático, como demandavam os nacionalistas japoneses. A mediação dos 

Estados Unidos foi fundamental na contenção do expansionismo japonês e na contenção das 

perdas territoriais russas, já que os EUA, interessados em expandir sua influência na Ásia, 
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também não desejavam um Japão demasiadamente forte na região (BARNES, 2015; OFFICE 

OF NAVAL INTELLIGENCE, 2015; MAZAT, 2013). 

 

3.4.2 O pós-1905: O fim da Rússia e o nascimento da União Soviética. 

O período entre 1905 e 1914 foi marcado por um acirramento das reformas econômicas 

e da crise política, com um aumento exponencial das atividades revolucionárias e dos atentados 

contra os agentes da autocracia. A Rússia se viu obrigada a pegar empréstimos altíssimos para 

cobrir os gastos com a guerra, reconstruir suas frotas e reestruturar sua economia. Apesar das 

mudanças substanciais no regime, com a criação da Duma, a expectativa de melhora da situação 

política e econômica declinou logo no início das reformas, já que o conde Serguei Witte, 

principal nome do núcleo reformista, só ficaria como Primeiro- Ministro até meados de 1906, 

quando foi substituído devido à insatisfação de alguns segmentos das elites tradicionais com as 

suas reformas. Ele foi sucedido pelo conservador e inábil Ivan Goremykin, que gerou 

descontentamento entre a alta burguesia, a pequena burguesia nascente e os segmentos mais 

liberais do governo e da autocracia. Goremykin ficaria menos de um mês no governo, quando 

foi substituído pelo monarquista moderado, mas que também era um reformista liberal 

pragmático, Piotr Stolypin (ZELNIK in FREEZE, 2017).  

Stolypin acirrou a repressão aos grupos considerados radicais e revolucionários, 

liberalizou segmentos da economia, para tentar atender às demandas das novas classes, em 

especial a burguesia, e reformou certos aspectos sociais, como o afrouxamento da perseguição 

às minorias religiosas. Ele iniciaria também uma tentativa de desestruturação das tradicionais 

mir. Com isso, desejava a criação de uma nova classe de proprietários de terras rurais, com uma 

abordagem capitalista para o setor agrário russo, o que também deveria acelerar a urbanização 

e a industrialização do país, já que a produtividade dos mir era substancialmente menor do que 

os modelos de seus competidores europeus. Stolypin, ao objetivar a modernização da 

organização agrária tentava também desbaratar os grupos políticos advindos das 

crescentemente militantes e revoltosas comunidades rurais tradicionais. Stolypin esperava que 

essa nova classe de proprietários rurais servisse como uma contenção antirrevolucionária e 

permitisse a estabilização da legitimidade política imperial. Fracassaria em sua empreitada 

contra a mir e suas estruturas tradicionais, já que em 1914, mais de um terço das possessões 

rurais russas ainda estavam organizados sob a mir, um terço estaria sob a nova administração, 

o zemstvo, e um terço estaria em transição entre os dois.  
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No entanto, as reformas de Stolypin trariam também efeitos profundos, entre eles a 

criação dos kulaks, uma classe proprietária de terras voltada para o agronegócio e para as 

exportações de bens agrícolas. Também conseguiria aumentar a produtividade e as exportações 

agrárias da Rússia, gerando uma estabilização econômica para o Império, que apesar dos altos 

índices de crescimento, detinha problemas severos de desigualdade e carestia social. Devido a 

essas reformas, muitos consideravam Stolypin, apesar de monarquista, um modernizador que 

tentava transformar a declinante autocracia russa em uma monarquia constitucional burguesa e 

que ele seria capaz de reavivar a sua economia, por meio das práticas capitalistas mais 

avançadas, e, consequentemente, estabilizar os quadros sociais (SEGRILLO, 2015; 

SHELOKAEV, 2016; ZELNIK in FREEZE, 2017).  

Todavia, Stolypin fracassaria também na desmobilização dos grupos revolucionários 

socialistas agrários. A sua atuação acabou por gerar controvérsias, sendo bem recebida entre os 

círculos ocidentalistas liberais e as novas classes burguesas urbanas, que viam nelas a 

possibilidade de amadurecimento do capitalismo russo e da transição da autocracia para uma 

monarquia burguesa e entre alguns segmentos campesinos, como os kulaks, que enriqueceram 

no processo. Elas reverberariam negativamente entre as camadas camponesas mais pobres e os 

defensores do tradicionalismo russo, entre eles Tolstói, que no período clamava pela imagem 

natural da Rússia frente à brutal europeização, exaltando também sentimentos e ideias 

eslavófilas em suas manifestações. Stolypin não conseguiria criar efetivamente um apoio 

sustentável e controlável para suas reformas. Isso fica evidente na necessidade de dissolução da 

Segunda Duma, para a criação de uma Duma mais conservadora, nos quesitos políticos, mas 

também menos reformista nos termos sociais. A reforma econômica continuaria, o que se 

expressaria no crescimento econômico. Entretanto, devido a essa nova composição da Duma, 

as questões sociais acabariam por se agravar, já que os interesses entre a nova burguesia 

acabariam por prevalecer sobre as demandas do proletariado urbano e rural. Isso diminuiria não 

só a representatividade dos grupos de esquerda no governo mas também dos liberais mais 

radicais, como alguns dos membros do KD. A frustração com os desenvolvimentos políticos 

desmobilizaria e dividiria os Kadetes, insatisfeitos com a nova situação. Contudo, os partidos 

de esquerda, SR e SD, que já estavam acostumados com a repressão e supressão estatal, 

continuariam suas atividades e ações fora da esfera estatal. Stolypin seria assassinado em 1911, 

o que marcaria uma nova retomada da centralização autocrática e da opressão. A incapacidade 

de formar uma nova coalisão liberal-monarquista, colocaria um fim definitivo na possibilidade 

de transformação da autocracia russa em uma monarquia “burguesa” (SEGRILLO, 2015; 

ZELNIK in FREEZE, 2017). 
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Assim, as contradições internas não foram superadas, nem as demandas das novas 

camadas sociais emergentes – a burguesia, o proletariado e o campesinato livre – atendidas 

plenamente. Essas condições se mostrariam insustentáveis após a eclosão da Primeira Guerra 

Mundial, em 1914. A Rússia conseguiria se estabilizar internamente durante os primeiros anos 

do conflito, devido ao “ímpeto” e às narrativas nacionalistas para a mobilização das massas. 

Contudo, mais uma vez, mostrou-se incapaz de sustentar economicamente o esforço de guerra 

e evidenciando também o atraso material das Forças Armadas. Apesar dos grandes índices de 

crescimento e dos investimentos na modernização, o país não conseguiu engendrar um modelo 

sustentável. A industrialização do período, como já mencionado, detinha graves problemas 

estruturais, relacionados à dependência no capital externo e às altas taxas de endividamento do 

país. Fatores que também impediram que a Rússia imperial alcançasse os rivais europeus não 

só nas capacidades industriais mas também nas capacidades militares, uma vez que o orçamento 

imperial era consumido pelo endividamento. Com as sucessivas derrotas nas batalhas e perdas 

territoriais a partir de 1915, que geraram o aumento da demanda por homens no front e o 

declínio rápido das condições econômicas e socias, que gerariam famintos e revoltosos, a já 

débil condição interna do regime russo se mostrou incapaz de apresentar soluções ou de reverter 

os prognósticos caóticos.  

Esse quadro levaria à eclosão da Revolução em fevereiro de 1917, cujos acontecimentos 

e condições são demasiadamente complexos para se abordar brevemente. No entanto, fica claro 

o protagonismo dos dois principais “flagelos” russos: o campesinato e o proletariado urbano. A 

Revolução de Fevereiro geraria um governo provisório formado por uma coalizão frágil de 

liberais e socialistas, e seria controlado, efetivamente, a partir de julho, pelos Socialistas 

Revolucionários (SR), que detinham o amplo apoio do campesinato – naquela altura, 90% da 

população russa. Paralelamente ao governo provisório, as estruturas dos sovietes assumiram 

funções políticas e sociais, compondo-se também como um governo próprio. A recusa em sair 

do conflito, somada a uma tentativa de golpe fracassada por parte de Lavr Kornilov, general e 

Ministro da Guerra do governo provisório, acabaria por dividir a população. Os militares e parte 

substancial dos socialistas agrários passariam a apoiar as bandeiras da ala bolchevique do SD, 

de saída imediata do conflito. Os bolcheviques já detinham o controle de facto dos principais 

centros urbanos russos, devido ao modelo de concentração industrial russa e também pelo apoio 

de segmentos militares. Foram os bolcheviques os responsáveis pela contenção do golpe de 

Kornilov, devido ao amplo apoio desses segmentos militares, especialmente os de baixa 

patente, muitos dos quais haviam desertado do exército imperial e se reunido aos sovietes nas 

principais cidades do país, formando as Guardas Vermelhas. Assim, iniciariam a Revolução de 



142 

 

Outubro, liderados pelo Soviete de Petrogrado, sob o comando de Leon Trotsky, tomando o 

poder na capital do país (REIS, 2017). 

A Revolução Bolchevique e a retirada quase imediata da Rússia da guerra desagradaram 

não somente às antigas elites monarquistas, burguesas e religiosas, mas também segmentos 

nacionalistas, militares ligados à antiga nobreza e os aliados russos no conflito contra a 

Alemanha. Essa situação culminaria em uma sangrenta guerra civil, iniciada por uma ampla 

coalizão de forças reacionárias, que iam desde os liberais mais conservadores e a alta burguesia 

até àqueles que defendiam a restauração da monarquia. A paz com a Alemanha ocasionaria 

perdas territoriais europeias que fizeram a fronteira russa nesse continente retroceder a níveis 

pré-petrinos. Estaria inclusa a perda até de partes do núcleo territorial e étnico, como a Ucrânia 

Ocidental e a Bielo-Rússia, que seriam revertidas no decorrer da Guerra Civil. Somado a isso, 

a vulnerabilidade geopolítica russa se mostrou também um fator comprometedor no conflito. A 

Rússia seria invadida em praticamente todas as direções, por uma coalizão de mais de dez 

países, entre eles a França, o Reino Unido, o Japão, os Estados Unidos, a Itália, a China e até 

países como a Grécia e a Sérvia, que visavam a remover os bolcheviques do poder e a instaurar 

um regime mais moderado e que fosse a favor da continuação da guerra. O Mapa 4 (p. 143) 

apresenta a difícil situação estratégica e geopolítica do país no período imediatamente posterior 

à Revolução. 
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FONTE: Barnes, 2015, p. 111. 

 

A guerra civil se estenderia até 1922, e foi marcada por esse estado de sítio e convulsões 

internas. As fronteiras do novo governo bolchevique, em determinada altura, seriam reduzidas 

a uma faixa territorial no núcleo étnico russo. A revolução bolchevique, no entanto, prevaleceria 

sobre as forças reacionárias devido, em grande parte, ao apoio ou até mesmo à neutralidade do 

campesinato, à sua hábil utilização do núcleo ferroviário russo (que englobava Petrogrado e 

Moscou) para a mobilização das tropas, e à criação do Exército Vermelho – uma força 

extremamente organizada, a qual as divididas facções do Exército Branco se provaram 

MAPA 4: A REVOLUÇÃO SITIADA (1918 – 1921) 
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incapazes de enfrentar, mesmo com o auxílio das potências ocidentais. Até 1921, os 

bolcheviques recuperariam o controle de quase a totalidade do território russo, recuperando até 

os núcleos étnico-territoriais ucranianos e bielorrussos, cedidos em Brest-Litovsk e 

possibilitando a formação da União Soviética. No entanto, a independência dos territórios do 

Báltico, da Polônia e da Finlândia se consolidaria, e formaria um cordão sanitário para barrar a 

presença soviética na Europa (REIS, 2017; MAZAT, 2013). 

 

 

A futura União Soviética, então, quase chegou a desaparecer. Entretanto, a 

desorganização dos exércitos brancos e dos aliados, sua incapacidade de obter 

o apoio do campesinato russo, combinadas à reorganização eficiente do 

Exército Vermelho por Trotsky, permitiram à RSFSR reverter um quadro 

inicialmente muito desfavorável. Os sucessos militares soviéticos levaram os 

aliados a abandonar os “exércitos brancos” e os Bolcheviques venceram a 

Guerra Civil em 1920. A Rússia saía muito enfraquecida da Guerra Civil. Ela 

tinha abandonado territórios estratégicos para o acesso ao Báltico com a perda 

da Finlândia, dos Estados Bálticos e de parte da Polônia. Mas, a URSS, criada 

em 1922 a partir da associação da RSFSR com as repúblicas soviéticas da 

Ucrânia, da Bielorrússia e do Transcáucaso, conservava o título de maior país 

do mundo, com uma presença nas áreas geopolíticas mais estratégicas do 

planeta (MAZAT, 2013, p. 40). 

 

 

Essa nova configuração externa e esse cordão sanitário fazem retomar a discussão sobre 

o futuro comportamento e papel de uma Rússia revolucionária do período pré-soviético. Após 

o fim da Guerra Civil, a discussão sobre a atuação externa da União Soviética seria embasada, 

em parte, nas discussões acerca do pertencimento e das prioridades revolucionárias oriundas do 

“ocidentalismo de esquerda”. Elas agora tinham o potencial para sair do ambiente 

teórico/intelectual e ir para o campo da ação política. Contudo, a superação das debilidades das 

posições internas dos bolcheviques, já que o país se encontrava arrasado devido à guerra contra 

a Alemanha e à destruição ocasionada pela reação contrarrevolucionária da Guerra Civil. Isso 

debilitava sua capacidade de atuar externamente – o que ficou evidenciado na Guerra Polaco-

Soviética (1919 – 1921) e consequente derrota do Exército Vermelho, mesmo com os ganhos 

iniciais. Assim, a discussão seria marcada pelas diferenças nas visões acerca da necessidade de 

internacionalização imediata da revolução ou de consolidação em um país.  

Apesar da ruptura definitiva com os padrões estéticos, culturais e políticos do império, 

a política externa soviética, ainda que em moldes diferentes, sofreria das vulnerabilidades 

“hereditárias” oriundas do Império Russo, que colocaria as fronteiras do país em contato com 

as potências capitalistas e possivelmente hostis. Ainda havia acumulações sociais históricas mal 

resolvidas, que gerariam tensões entre o poder político central e as diversas populações e povos 
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étnicos, um crescimento demográfico assimétrico, que concentraria a população na parte 

europeia do país e causaria vazios demográficos nas partes asiáticas. Essas condições, como 

apresentadas por Mazat (2013, p. 28 – 37), seriam as causas da vulnerabilidade estrutural que 

acompanha também a Rússia contemporânea. Por isso, a recorrência de questões ligadas à 

defesa, à segurança e às vulnerabilidades, assunto debatido anteriormente, quando foi exposta 

a questão das tradições na política externa russa, segundo Tsygankov (op. cit.), podem ser 

consideradas recorrências de fatores históricos, mesmo em conjunturas internacionais 

substancialmente diferentes, que moldam o “menu estratégico” da política externa russa 

(TSYGANKOV, 2016). 

Assim, as diferentes posições sobre o futuro e a expansão da revolução – como as teorias 

do “Socialismo em Um Só País” e da “Revolução Mundial” – e do comportamento soviético 

perante as necessidades geopolíticas, sociais e econômicas, poderiam ser enquadradas em 

diferentes tradições da política externa, já que estariam sujeitas às mesmas situações de 

necessidade de sobrevivência e segurança e de interpretações de uma missão ideológica, 

recorrentes na história russa. Contudo, a construção dos papéis ideológicos seria marcada, dessa 

vez, por um alto protagonismo internacional não restrito a grupos étnicos e religiosos, mas que 

abrangeria grupos ideológicos internacionais em escala mundial.  Por isso, segundo Trotsky 

(1936, p. 5), uma vez que a URSS deixasse a sua “missão” pela libertação do proletariado 

mundial de lado em prol dos interesses nacionais soviéticos, criar-se-ia uma burocracia cada 

vez mais alienada das necessidades globais do proletariado e voltada para a antiga lógica das 

elites, o que faria com que a revolução degenerasse em uma ditadura sem propósitos 

revolucionários. Já os defensores de um isolacionismo defensivo temporário, Bukharin e Stalin 

(1975), defendiam a construção do “socialismo em um só país”, como forma de fortalecimento 

da revolução e da União Soviética, já que as demais tentativas revolucionárias na Europa 

fracassaram e o país se encontrava sitiado por potências imperialistas hostis e com problemas 

estruturais que ameaçavam a própria continuidade do Estado revolucionário russo. Esse 

posicionamento demonstra a presença da lógica da vulnerabilidade, herdada das condições 

geopolíticas imperiais e que se evidenciaram durante a Guerra Civil Russa, com a atuação de 

quase todas as potências capitalistas contra o regime bolchevique (MAZAT, 2013). 

 

 

A intervenção das potências ocidentais, com o Japão, durante a Guerra Civil, 

demonstrou a hostilidade unânime do qual foi objeto a União Soviética, desde 

seu nascimento. Isso é um elemento essencial para entender a inserção 

geopolítica da União Soviética. De fato, a URSS se criou sozinha contra todos. 

Os soviéticos souberam desde o início que a própria existência da URSS 
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estava o tempo todo em jogo e que eles dificilmente poderiam estabelecer 

relações normalizadas com as potências ocidentais, quaisquer que fossem. De 

fato, os países capitalistas temiam o risco de contágio da revolução comunista. 

Eles não queriam que a URSS servisse de inspiração para seu próprio 

proletariado. Ora, a Revolução russa teve fortes repercussões na Europa 

imediatamente após o fim da Primeira Guerra Mundial, com uma série de 

levantes, que acabaram sendo abafados (MAZAT, 2013, p. 40). 

 

 

O próprio Lenin, especialmente ao longo de seu período no comando do politburo 

soviético, transitaria entre as duas abordagens, primeiro como um apoiador da revolução 

permanente e de sua internacionalização, depois, sob as necessidades impostas pela Guerra 

Civil Russa (1917 – 1922), apoiaria uma postura mais defensiva, com o Comunismo de Guerra, 

na então República Socialista Federativa Soviética da Rússia (RSFSR). Após o fim da guerra, 

adotaria uma postura mais pragmática, com a Nova Política Econômica (NEP, sigla 

transliterada do russo), como forma de estabilização, consolidação e reconstrução da economia, 

especialmente do setor agrícola e das capacidades de produção, na já formada União Soviética. 

Assim, fica evidente que essa escolha pela securitização e pelo pragmatismo sobre os 

imperativos ideológicos adviria também das condições e vulnerabilidades geográficas e 

geopolíticas herdadas do período imperial (HUSBAND in FREEZE, 2017; MAZAT, 2013). 

Durante o experimento soviético, essas correntes teóricas se misturariam dentro de uma 

lógica marcada tanto pelas necessidades pragmáticas do Estado quanto pelo referencial 

ideológico que se tornaria a URSS: o primeiro Estado constitucionalmente socialista do mundo. 

Outro ponto relevante é o referencial de poder que o país adquiriria, em parte devido aos 

processos de transformação radicais da sociedade, da economia e das Forças Armadas, gerados 

pela revolução. Após a destruição ocasionada pela Primeira Guerra e pela Guerra Civil, o país 

não só se reconstruiria como também se tornaria, indubitavelmente, uma das grandes potências 

mundiais, até 1945, e, mesmo tendo sido devastado pela Segunda Guerra, emergiria como uma 

das duas superpotências aspirantes à dita “hegemonia global”, na Guerra Fria. Essas condições, 

cujas nuances dificilmente seriam imaginadas no século XIX, definitivamente marcariam a 

superação dos atrasos históricos, pelo menos nos termos militares, sociais e científicos69, e da 

superação também do sistema capitalista. Contudo, o resultado seria um afastamento do 

Ocidente e a criação de uma alternativa aos modelos ocidentais e um referencial ideológico 

antagônico, ainda que derivado de desenvolvimentos filosóficos ocidentais. 

 
69 Alguns autores, russos (Ambenkov, 2015) e ocidentais (Conradi, 2017; Lo, 2015), afirmam que as estruturas 

despóticas de origens asiáticas se mantiveram durante o período soviético sob a forma da burocracia centralizada 

e autoritária do país.  
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Ainda assim, cabe ressaltar que, inicialmente, a revolução na Europa era considerada 

pelas linhas marxistas do comunismo russo como um fator essencial para o sucesso 

revolucionário na Rússia. Esse pensamento advinha da ideia de que a Europa era o núcleo 

desenvolvido do capitalismo global e que somente com a emancipação do robusto proletariado 

presente nesse núcleo, a revolução seria efetivada. A Rússia, como periferia desse núcleo, e 

assim como qualquer outro país isoladamente não conseguiria, por si só, competir com as forças 

capitalistas amparadas em um mercado singular global (ENGELS, 1847). 

Por isso, a ideia de Revolução Mundial e consequente expansão da revolução para a 

Europa era um imperativo moral e essencial para a sobrevivência da própria Revolução Russa. 

Essa situação, apesar de conotar uma superioridade europeia, cria uma dinâmica nova da Rússia 

com os países europeus. Suas necessidades de sobrevivência e imperativos ideológicos geraram 

uma nova missão messiânica que poderia ser classificada como uma tradição civilizacionista, 

segundo Tsygankov (op. cit.). Essa ideia pode ser novamente associada ao pensamento de salvar 

a Europa dela mesma, presente nos discursos de Chaadaev (op. cit.), mas ainda está associada 

à corrente ocidentalista de esquerda, pela construção de uma nova civilização europeia baseada 

no Comunismo, e não aos preceitos do conservadorismo de Chaadaev.  

A questão do pertencimento no período soviético, por conta disso, apresentará 

características sui generis, que demandariam, por si só, uma análise mais aprofundada e 

especificada dos seus fatores internos e externos do que os apresentados aqui, mas, todavia, fica 

clara a herança dos processos históricos e culturais presentes no debate histórico que permitiram 

a Revolução na Rússia e a construção do Estado revolucionário soviético sobre o defunto 

Império Russo. Ainda que a ruptura revolucionária tenha sido, em quase todos os sentidos, 

muito mais profunda e abrangente do que as reformas petrinas, muitas acumulações da cultura 

e da história russa viriam a influenciar a nova sociedade nascente e seu novo projeto 

civilizatório alternativo. Da mesma forma, a crise de identidade foi superada, não só pela nova 

coesão ideológica da identidade nacional, dos sovietes e dos grupos dirigentes do Estado 

Soviético, mas também por um processo de modernização aprofundado, que marcaria o 

rompimento definitivo com as velhas estruturas tradicionais russas e a construção de um novo 

modelo. Essa situação se deu inicialmente, de forma gradual, nas estruturas econômicas, devido 

à NEP (1921 – 1928), que sobrepunha práticas socialistas com elementos de livre mercado e 

elementos tradicionais na economia. No período stalinista, entretanto, esse processo seria 

acelerado a partir de 1928, com a revogação dos elementos de mercado da NEP e com a 

industrialização e a coletivização forçada em massa, o que poria um fim tanto à tradicional mir 

quanto ao capitalismo e aos estratos sociais burgueses na Rússia. Esse processo seria 
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acompanhado pelos movimentos artísticos e culturais revolucionários, integrados no processo 

de desconstrução das barreiras étnicas e de construção de uma nova nacionalidade na ideia do 

“Novo Homem Soviético”, que seria o arquétipo de uma nova nação e uma nova identidade, 

consequentemente com novos valores, novas visões de mundo e novas ideias de pertencimento. 

Isso representaria uma clivagem definitiva da cultura e dos valores sociais em relação ao 

período imperial (ZELNIK in FREEZE, 2017).  

Apesar de algumas tradições sociais e heranças culturais do período imperial se 

manterem, algumas que perduram até hoje como “tipicamente russas”, a União Soviética logrou 

criar novas fundações de valores e moralidade para o seu sistema alternativo, o que garantia 

uma certa coesão acerca da ideia de pertencimento soviético, pautado na superioridade do 

modelo socialista, na necessidade de superação do Ocidente e do capitalismo e na posição de 

protagonismo da União Soviética nessa missão. Assim, ainda que houvesse distintas 

abordagens para as necessidades conjunturais, havia uma clara ideia de pertencimento e de 

objetivo na identidade soviética, que permaneceria estável até 1985.  

Dessa forma, a Revolução Russa marcou o fim da crise de identidade, ou pelo menos o 

fim da utilização dessa crise como ferramenta política e da influência das correntes do debate 

histórico na política russa/ soviética.  Não mais importava se a Rússia estava no caminho 

europeu “decadente” ou em um caminho próprio “atrasado”, mas, sim, que a União Soviética 

deveria construir as bases do Socialismo para atingir o tão almejado Comunismo. Ironicamente, 

os processos derivados do ocidentalismo, ainda que “de esquerda” gerariam uma alternativa 

beligerante frente ao próprio Ocidente, que acabaria por enveredar os desenvolvimentos no país 

por vias radicalmente diferentes do “avançado” Ocidente. Assim, as ideias emergentes de 

pertencimento na identidade soviética, apesar de terem raízes no ocidentalismo, não podem ser 

enquadradas como ocidentalistas. Inclusive, os processos ocidentalizadores iniciados por 

Gorbatchov acabaram por gerar rupturas e contradições profundas com a identidade 

estabelecida e por isso podem ser considerados como uma tentativa de criação de nova 

identidade, uma nova ideia de pertencimento e de missão.  O fim da crise de identidade e do 

debate histórico em nível institucional e ideológico, no entanto, não impediu o surgimento da 

terceira grande corrente, que viria a fazer uma nova análise da identidade russa sob uma ótica 

totalmente diversa das demais: a corrente do Eurasianismo. 
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3.5 Os Eurasianistas 

 

 A corrente dos eurasianistas surge tarde demais para entrar no debate histórico “oficial” 

entre eslavófilos e ocidentalistas, mas monta sua base argumentativa a partir de avaliações 

próprias da história russa e contra os principais argumentos de ambas as correntes. Os principais 

nomes iniciadores do “eurasianismo clássico” surgiriam nas comunidades de emigrados russos 

e atuariam a partir da década de 1920, levando em conta uma faceta da Rússia negada ou 

esquecida pelas demais correntes: a asiática. A ênfase na influência asiática, apesar de um 

diferenciador, no entanto, não resumia as propostas dessa corrente, que, em suma, era contra o 

universalismo e determinismo eurocêntrico e defendia também que a Rússia não era apenas um 

país europeu ou ocidental, tampouco se resumia às experiências das tradições eslavas, mas que 

de fato também foi influenciada por essas experiências (GLEBOV, 2013; SEGRILLO, 2016, 

p. 145 – 146).  

 

 

Nascida entre a comunidade de emigrados russos no estrangeiro nos anos 1920 

combatia os ocidentalistas, enfatizando a herança asiática da Rússia ao propor 

que o país representava um estado de equilíbrio equidistante entre Europa e 

Ásia, de características únicas. Criticando concepções unilaterais e unilineares 

da ideia de progresso e do padrão europeu como modelo a ser adotado por 

outras civilizações, defendia que os russos não deveriam se envergonhar da 

porção asiática de sua personalidade, e sim utilizá-la plenamente para seus 

objetivos finais. Entre os principais autores dessa corrente nos anos 1920 

estavam Nikolai Sergeevich Trubetskoi, Petr Nikolaevich Savitskii, Petr 

Petrovich Suvchinskii e Dmitrii Petrovich Svyatopolk-Mirskii. Os três 

primeiros participariam da coletânea “Êxodo para o Oriente”, publicada em 

Sofia, em 1921, e que pode ser considerada a obra de lançamento desse 

movimento filosófico. O movimento praticamente morreu no final da década 

de 1930, mas teve um renascimento na parte final da perestroika por meio do 

neoeurasianismo, que partiu das ideias do etnólogo soviético Lev Gumilev 

(filho dos famosos poetas Anna Akhmatova e Nikolai Gumilev) e adquiriu 

feições de movimento político nos anos 1990 por meio dos escritos do 

controverso Aleksandr Dugin (SEGRILLO, 2016, p. 145). 

 

 

O Eurasianismo teria uma certa relevância na comunidade de emigrados russos e faria 

parte dos ditos “grupos reconciliadores”, que detinham uma postura mais moderada em relação 

à União Soviética do que o restante da comunidade de emigrados, formada por dissidentes, 

antigos nobres e ex-membros dos movimentos “Brancos” e, obviamente, marcada por fortes 

sentimentos antissoviéticos. Essa postura dos eurasianistas se desenvolve ao longo da década 

de 1920 e é derivada da sua valorização dos traços asiáticos e de outras etnias. Os eurasianistas 

viam que o processo de substituição da supremacia da etnia russa sobre as demais por uma 
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nacionalidade única e soviética, na ideia do “Novo Homem Soviético”, que em tese não teria 

hierarquias étnicas, e nas políticas de “nativização”70 promovidas no período, eram passos 

naturais para que a Rússia evoluísse e superasse as estruturas arcaicas do império e pudesse se 

reconectar com o “verdadeiro caráter da civilização”: sua constituição eurasiana. Nos anos 

1920, criaram-se revistas especializadas e seminários anuais para debater o tema, período em 

que houve um exponencial florescimento das abordagens e dos assuntos (BASSIN et col., 2015, 

p. 1- 12; SEGRILLO, 2016, p. 147).  

No decorrer da década de 1930, o Eurasianismo clássico entraria em declínio 

principalmente por dois fatores. O primeiro é devido às divisões internas de seus membros, que 

apesar de apoiarem, em ampla maioria, o processo de transformação nacional soviética 

divergiam em suas opiniões sobre a própria União Soviética. Assim, gerar-se-iam eurasianistas 

pró-União Soviética, que aceitariam os ideais da Revolução e tentariam se aproximar do novo 

Estado, e aqueles que consideravam que seria necessária uma abolição do regime socialista para 

a continuação da evolução civilizacional, em consonância com a maior parte da comunidade de 

emigrados russos. O segundo fator é que, devido, justamente à aproximação de certos 

eurasianistas com a União Soviética, o Eurasianismo acabou desacreditado nas comunidades 

de emigrados, principalmente após serem reveladas as ligações de seus membros com o 

governo, que auxiliaram também a infiltração de agentes soviéticos nessas comunidades. A 

União Soviética desejava tanto o retorno de parte dos emigrados, que entre os anos 1920 e 1930 

compunham uma diáspora de mais de três milhões de pessoas qualificadas, como também 

desejava desbaratar os grupos e lobbies antissoviéticos, espalhados e formados por parte desses 

emigrados.  

Assim, o Eurasianismo ficaria associado à operação Trest soviética, o que o isolou da 

comunidade emigrada e, ao mesmo tempo, não conseguiu vigorar dentro da URSS, que, sob 

Stalin, recomeçaria com as políticas de “russificação”. Essa situação o fez entrar em declínio, 

praticamente desaparecendo em 1940. A corrente, entretanto, conforme comentário anterior, 

seria reavivada no final dos anos 1980, com as obras do etnólogo, historiador e antropólogo 

soviético, Lev Gumilev (1912 – 1992), já sob a abertura ocasionada pelas reformas de 

Gorbatchov. Na década de 1990, tomaria características ideológicas e políticas, mostrando-se 

como um movimento social e também um grupo de identidade. Esses novos traços são 

sintetizados nas obras do controverso intelectual e ativista político, Aleksandr Dugin, que, 

 
70 A política de nativização (também chamada de korenização – do russo коренизация — korenizatsia) foi uma 

abordagem de desestruturação das imposições linguísticas e culturais sobre os povos nativos etnicamente não 

russos, acabando com a política de russificação imperial na União Soviética durante a década de 1920. 
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devido à sua concepção ideológica e geopolítica, transfiguraria demasiadamente o 

Eurasianismo Clássico, ocasionando, assim, o surgimento do Neoeurasianismo. Em âmbito da 

ação política em nível estatal e governamental, um dos primeiros proponentes seria o presidente 

cazaque, Nursultan Nazarbayev (SEGRILLO, 2016; LAURELLE, 2008). 

Assim, é possível separar o eurasianismo em três fases: O Eurasianismo Clássico, das 

décadas de 1920 e 1930; o Eurasianismo ressurgente de Gumilev, do fim dos anos 1980; e o 

Neoeurasianismo contemporâneo. Por isso, devido às diferentes abordagens e percepções 

acerca das características da Eurásia, bem como devido à pluralidade de áreas abordadas por 

seus autores, como a Filosofia, a Linguística, a Sociologia, a Economia e outras, o Eurasianismo 

também constitui uma corrente heterogênea, mas com pontos de unidade entre seus 

proponentes.  O pilar central do Eurasianismo, nesse sentido, é a percepção de que a Rússia era 

tanto europeia quanto era asiática, e, dessa forma, não poderia ser somente reduzida nem a uma, 

nem à outra, sem grandes prejuízos culturais e sem limitar o verdadeiro potencial civilizacional 

e supranacional do país. Por isso, a Rússia seria um Estado síntese não de uma nação, mas, sim, 

de uma identidade sincrética derivada da aglutinação histórica de diversos povos e etnias. Esse 

processo, na visão dos eurasianistas clássicos, como Savitskii e Trubetskoi, seria derivado de 

evoluções únicas, o que é denominado por Gumilev (GUMILEV apud SEGRILLO, 2016) em 

seus conceitos metodológicos, como fruto de uma “etnogênese”71, que geraria um 

“superethnos”72 próprio (SEGRILLO, 2016; GLEBOV, 2013). 

Dessa forma, a seguir serão apresentadas as principais ideias fomentadoras do 

Eurasianismo Clássico e seu ressurgimento, que servirão de tipos ideais para análise das ideias 

de pertencimento e da geopolítica contemporânea. O neoeurasianismo será apresentado depois, 

já como um dos proponentes derivados da adaptação dessa corrente para o contexto 

contemporâneo. 

 

3.5.1 A primeira fase do Eurasianismo: os anos 1920 e 1930 

O pontapé inicial do Eurasianismo surge com a crítica de Trubetskoi ao eurocentrismo 

em sua obra “Europa e Humanidade” (1920). Nessa obra, de caráter quase inédito, por seu teor 

também anticolonial e antinacionalista, Trubetskoi ataca as bases do que chama de 

europeização universal, a começar pelo nacionalismo europeu. Ele afirma que existem duas 

 
71 Conceito de formação evolutiva de um ethnos de Gumilev, em que a etnia passaria por estágios de ascensão e 

queda, para no fim ou desaparecer ou gerar outro ethnos. 

72 Entidade gerada pelo relacionamento e intercâmbio entre diversos ethnos que compartilham uma mesma biosfera 

e detém similaridades em seus valores, instituições e culturas. 
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formas sintéticas dos ideais nacionalistas europeus que, a priori, parecem distintas, mas, na 

verdade, têm a mesma base. Ele aponta, então, o Chauvinismo e o Cosmopolitismo como os 

dois lados da mesma moeda nacionalista europeia, mas situados em polos diferentes. O 

chauvinista perceberia que “o melhor país é o seu” e acreditaria na superioridade cultural de 

seu grupo étnico ou nacional sobre os demais, o que lhe daria o direito de dominá-los ou 

removê-los pela força, caso fosse necessária para evolução de sua sociedade superior. Já na 

percepção do cosmopolita, não existiriam diferenças reais entre as nações e as nacionalidades 

e a humanidade caminharia em um único caminho. Dessa forma, as diferenças temporárias 

existentes seriam marcas do atraso, que deveriam ser superadas para alcançar a civilidade. No 

entanto, a noção de civilização do cosmopolita é baseada na cultura gerada pela junção dos 

grupos latinos e germânicos que formaram a Europa, e as nações civilizadas seriam aquelas que 

adotaram essa cultura. Isso embasaria a necessidade de propagação do caminho europeu para 

os demais povos, fator esse que uniria a corrente cosmopolita com a chauvinista: ambas 

baseadas em uma pretensa unidade etnográfica europeia, que seria superior.  

Assim, a diferença entre o chauvinista e o cosmopolita se daria no grau de sua percepção 

de superioridade. O chauvinista estaria limitado à sua nação e o cosmopolita teria uma visão 

mais abrangente, de possibilidade de homogeneização geral da civilização que ele representava 

– a Romano-Germânica, para outros povos. Dessa forma, os cosmopolitas nada mais seriam do 

que chauvinistas civilizacionais. Trubetskoi, afirma, então, que essas duas linhas 

representariam a síntese das posições dos europeus em relação à questão nacional 

(TRUBETSKOI apud SEGRILLO, 2016; GLEBOV in BASSIN et col., 2015).  

Trubetskoi parte, então, para criticar as raízes dessas posições, a de superioridade 

etnográfica. Ela seria amparada em uma lógica linear de desenvolvimento que valorizaria uma 

narrativa egocêntrica de “evolução humana” cientificamente infundada e baseada nos modelos 

romano-germânicos. A popularidade desse modelo no mundo se daria pela propaganda 

enganosa do cosmopolitismo que, ao se utilizar de termos como humanidade e civilização, 

apresentar-se-ia com um verniz universalista, derivado de uma psicologia egocêntrica, para 

justificar a sua superioridade. No entanto, esse caminho universal da humanidade nada mais era 

do que o modelo romano-germânico. Essa propaganda geraria a incubação inconsciente de 

preconceitos etnocêntricos pautados em conceitos de “valores universais”, “evolução, 

progresso” e “estágios de progresso” cientificamente infundados. Para Trubetskoi, era 

impossível avaliar cientificamente o progresso e o atraso de algo sem se saber antes o início e 

o fim do processo em avaliação. Nesse sentido, seria possível comparar nações e sociedades 

por suas semelhanças e atrasos, mas não por uma lógica linear, de atraso e progresso.  O 
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“egocentrismo” da civilização romano-germânica adaptaria a sua própria civilização como o 

“fim a ser atingido”. Dessa forma, quanto mais semelhante ao europeu uma sociedade é, mais 

avançada ela seria, o que tornaria o cosmopolitismo, nada mais do que um chauvinismo apto 

para adentrar nos povos não romano-germânicos. Essas distorções gerariam também 

degenerações científicas, como o racismo e o determinismo social (TRUBETSKOI apud 

SEGRILLO, 2016, p. 152 – 156). 

 

 

Se olharmos os resultados dos trabalhos dos cientistas europeus sobre esse 

esquema de evolução da humanidade que estabeleceram, fica logo claro o 

papel que desempenhou nessa miraculosa descoberta simplesmente a mesma 

psicologia egocêntrica. Ela mostrou aos cientistas, etnólogos e historiadores 

da cultura romano-germânicos onde buscar o início e o final do 

desenvolvimento humano. Em vez de permanecerem dentro do campo da 

objetividade, notarem o beco sem saída dessa posição, procurarem a causa do 

impasse na incorreção desse conceito de evolução e tentarem corrigir essa 

ideia de maneira proveitosa, os europeus simplesmente tomaram a si mesmos 

e sua cultura como coroamento da evolução humana e, ingenuamente, 

acreditando que haviam encontrado uma extremidade da corrente evolutiva, 

rapidamente construíram toda a corrente. Como resultado apareceu a “escada 

evolutiva da humanidade” (TRUBETSKOI apud SEGRILLO, 2016, p. 155 – 

156). 

 

 

Trubetskoi, então, parte para desmistificar os argumentos de superioridade europeia, 

como a ideia de que a Europa dominou o mundo ou de que a sociedade europeia seria mais 

complexa e evoluída por seus costumes e capacidades científicas. Ele apresenta a história como 

elemento refutador da primeira ideia, ao mostrar a recorrência da destruição de civilizações por 

invasores bárbaros, e, para refutar a segunda, demonstra que cada povo e sociedade têm seus 

próprios costumes e estão adaptados para o ambiente em que vivem, em que apresentariam 

traços complexos desenvolvidos ao longo de sua história e não um sinal de “primitividade”, 

como apontavam os europeus. Para Trubetskoi, seria possível cooptar elementos da cultura 

romano-germânica em proveito de desenvolvimentos pontuais, contudo, o caráter egocêntrico 

por vezes se instaurava junto, o que encadeava uma série de outras europeizações e 

transformações não necessariamente benéficas. Esse teria sido o caso de Pedro I, que ao tentar 

elevar os patamares de poder russo, acabou por cooptar elementos que gerariam o caos e a 

convulsão social nos séculos XIX e XX.  

Ainda assim e apesar de não haver registros, até então, de uma assimilação harmônica 

e parcimoniosa dos ideais europeus sem a universalização de seus valores, Trubetskoi 

acreditava ser possível a utilização crítica dos desenvolvimentos romanos-germânicos. Para 

isso, seria primeiro necessário revelar a verdadeira natureza do “bem da civilização” e dos 
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pretensos universalismos, o que permitiria às sociedades não europeias ou europeizadas, 

resistirem à psicologia egocêntrica romano-germânica. Trubetskoi prossegue, então, para 

elaborar formas de relacionamento com a cultura europeia que não fossem corrosivas para a 

psicologia coletiva das sociedades não romano-germânicas e afirma ser necessário o trabalho 

de libertação dos povos do mundo do hipnotismo do “bem da civilização”. Essa luta deveria ser 

o eixo central dos diversos povos em defesa de suas pluralidades organizacionais e culturais, 

que não deviam perder tempo em escaramuças particularistas, como os nacionalismos ou 

movimentos étnicos segregacionistas perante a homogeneização dominante europeia, citando, 

no caso russo, especificamente o Pan-Eslavismo e outros “pan-ismos” derivados do 

eslavofilismo (TRUBETSKOI apud SEGRILLO, 2016, p. 159 – 161). 

 

 

Trubetskoi investe contra os nacionalismos xenófobos particularistas. Vê a 

europeização ou ocidentalização do mundo como processo de uma parte do 

mundo tentando assumir a hegemonia do todo. Por isso, acha importante a 

união de todos contra a pretensa hegemonia. Trubetskoi antevê assim um 

mundo em que as diferentes culturas e povos coexistirão sem processos 

hierárquicos, ao mesmo tempo em que mantêm suas identidades individuais 

nacionais. Ou seja, é contra os nacionalismos particularistas e excludentes, 

mas a favor dos nacionalismos autoafirmantes e não excludentes 

(SEGRILLO, 2016, p. 160). 

 

 

Assim, são lançadas as primeiras bases para uma noção de pertencimento supranacional 

antieurocêntrico e anticolonial. Essa crítica adquiriria o caráter eurasiano posteriormente, após 

as críticas de Petr Savitskii, geógrafo e economista russo também exilado, às generalizações de 

Trubetskoi. Savitskii, antes um liberal-nacionalista e membro do partido Kadete, mudaria 

radicalmente de posição após ler a obra “Europa e Humanidade”, passaria a analisar a questão 

do eurocentrismo e proporia um corte focado na Rússia e na Eurásia para a abordagem dessa 

questão (SAVITSKII apud SEGRILLO, 2016). Assim, Trubetskoi prosseguiria em seus 

trabalhos, especificando os desenvolvimentos do caso russo e de sua identidade. Ele apontaria 

os aspectos turanianos do povo russo, afirmando que as heranças do período mongol se 

mantiveram ativas até os tempos soviéticos e foram essenciais na formação da identidade russa. 

Isso foi um importante dissenso em relação às correntes tradicionais do pensamento russo, que 

tendiam a desvalorizar os aspectos asiáticos do país e sobrevalorizar ou as tradições eslávicas 

ou as tentativas de adequação ao Ocidente (SEGRILLO, 2016, p. 162). 

 

 

A própria unificação de quase todo o território da Rússia atual sob um único 

poder foi realizada não pelos russos eslavos, mas pelos turco-mongóis. A 
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disseminação dos russos para o Oriente esteve ligada à russificação de uma 

série de tribos turanianas; a coabitação de russos e turanianos perpassa toda a 

história russa. Se a contiguidade dos eslavos orientais com os turanianos é um 

fato fundamental da história da Rússia, se é difícil encontrar um grão-russo 

nas veias do qual de alguma maneira não correu sangue turaniano, e se este 

mesmo sangue turaniano (dos ancestrais nômades das estepes) corre, em 

significante medida, nas veias dos pequenos-russos, então fica claro que, para 

o autoconhecimento nacional correto, nós russos devemos levar em conta a 

presença em nós do elemento turaniano. É preciso estudar nossos irmãos. A 

propósito, pouco nos preocupamos com isso até hoje. Nós sempre nos 

inclinamos a elevar nossa origem eslava, silenciando sobre a presença em nós 

do elemento turaniano, como se nos envergonhássemos desse elemento. 

Precisamos acabar com esse preconceito (TRUBETSKOI apud SEGRILLO, 

2016, p. 164). 

 

 

Assim, Trubetskoi lança as raízes da dualidade eurasiana na Rússia, a mistura de seu 

lado eslavo europeu, com seus elementos turanianos asiáticos. Os turanianos compreenderiam 

não só os povos túrquicos e mongólicos mas também os povos fino-úgricos (finlandeses, 

estonianos e carélios), os povos samoedas e os povos manchus, formando os cinco grandes 

grupos de Turan. Para comprovar essa ligação, Trubetskoi faria um estudo linguístico desses 

povos, avaliaria seus traços psicológicos e culturais em comum e também a sua influência na 

Rússia. Aponta os elementos de serenidade e clareza mental, que, quando somados à cultura 

russa se transformariam em força e sustentabilidade cultural, fatores importantes para a 

construção da Rússia pré-petrina. Assim, os elementos asiáticos não só ganham proeminência 

como também são avaliados a partir de um prisma positivo, o que dá uma nova luz ao jugo 

mongol, cuja influência teria possibilitado a ascensão do principado moscovita. Além disso, 

afirma ainda que os eslavos orientais sempre estiveram em contato com as tribos turanianas, e 

que isso seria sintetizado nos russos modernos, lançando, efetivamente o Eurasianismo como 

corrente (SEGRILLO, 2016; GLEBOV, 2017). 

A construção da ideia de pertencimento supranacional eurasiana adviria, então, da 

formação de um nacionalismo abrangente, que fosse capaz de aglutinar os diversos povos 

eurasianos em sua luta contra a hegemonia da civilização romano-germânica. Só esse 

nacionalismo abrangente poderia, de fato, competir com a ideia universalista europeia, já que 

as demais formas de nacionalismo, pautadas em especificidades étnicas e culturais, não 

passariam de particularismos também chauvinistas. Essa perspectiva separaria então o 

nacionalismo “falso”, chauvinista e exclusivista, do nacionalismo “verdadeiro”, abrangente e 

pautado na defesa de valores e da cultura, não em sua superioridade. Assim, para alguns 

eurasianistas, os primeiros eslavófilos, referidos anteriormente como a corrente clássica do 

eslavofilismo, teriam aspectos de “nacionalismo verdadeiro”, por defender as tradições russas 
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contra a europeização. Contudo, a corrente teria se degenerado na medida em que começou a 

cooptar e ser cooptada por pautas chauvinistas, tornando-se um “nacionalismo falso” 

(SEGRILLO, 2016). 

A convergência com o bolchevismo seria também pautada em questões de libertação 

dos povos de negação das influências romano-germânicas autocráticas na Rússia e depois da 

degeneração burguesa, também entendida como uma influência europeia. Apesar de apoiarem 

as políticas iniciais de pluralidade étnica da URSS, os eurasianistas, no geral, acreditavam que 

a forma do governo bolchevique deveria ser transcendida, já que estaria organizado para uma 

missão contra a cultura burguesa, e não contra a homogeneização romano-germânica em si. 

Assim, os eurasianistas da década de 1920 acreditavam que poderiam usar a União Soviética 

como base para uma Nação Eurasiana, uma vez superados os excessos revolucionários e 

marxistas, já que essa manteve o território eurasiático do antigo império russo e mongol, bem 

como havia iniciado um processo de criação de um sentimento nacional comum não excludente. 

Essa construção comum, após a superação da URSS, deveria passar a respeitar as pluralidades 

e autonomias, mas ainda seria organizada dentro de um mesmo Estado, o que impediria 

separatismos e diferenciaria o nacionalismo abrangente eurasiano do universalismo romano-

germânico. Teria também como missão a desarticulação desse universalismo em escala global. 

O Eurasianismo Clássico surgira, assim, já com um conteúdo programático e de 

ativismo contra o eurocentrismo e pela articulação da Eurásia. Savitskii, o geógrafo e 

economista que influenciou a tendência eurasiana de Trubetskoi, somaria aos estudos 

etnológicos e historiográficos deste: uma nova profundidade nos aspectos ideológicos que 

formariam a superioridade europeia, em substituição à psicologia egocêntrica; uma abordagem 

mais positiva em relação às questões técnicas e científicas, que estariam relacionadas com o 

acúmulo de poder europeu e poderiam ser cooptadas sem a ideologia europeia por povos não 

europeus em sua luta pela libertação e; uma diferenciação da mentalidade geográfica, pautada 

nos aspectos evolutivos da sociedade europeia ocidental e da sociedade eurasiana e nas 

discussões geopolíticas do período.  

Assim, para Savitskii (SAVITSKII apud SEGRILLO, 2016), os europeus ocidentais 

deteriam um sentimento marítimo intrínseco à sua formação geográfica e acumulações 

históricas, como as expansões ultramarinas e o papel do comércio marítimo. Já os povos 

eurasianos deteriam um sentimento continental pautado em suas heranças mongólicas, na 

influência dos vastos terrenos, como as estepes, a tundra e as montanhas e no sedentarismo e 

nomadismo terrestre, típico dos povos habitantes dessa área. Esses conceitos foram 

influenciados também pelo pensamento geopolítico de Mackinder (1904), que já dava um 
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protagonismo para o heartland do mundo, que compunha o núcleo eurasiano russo. Savitskii, 

ao assumir a possibilidade de avanço tecnológico e consequente diferenças nas capacidades de 

poder, também rejeitaria a ideia de igualdade entre as etnias, pelo menos no campo da força e 

consideraria que os russos étnicos teriam a superioridade nesse quesito da força e de absorção 

de tecnologias sobre os demais grupos eurasianos, o que lhes daria a prerrogativa não de 

domínio, mas, sim, de responsabilidade de tomar o protagonismo na luta pela libertação 

ideológica dos demais povos (SEGRILLO, 2016, p. 204 – 218).  

A partir dessa nova lógica de protagonismo, Savitskii inauguraria uma nova linha de 

pensamento geopolítico para a situação eurasiana russa, seus diferenciadores e seus imperativos 

globais. A Eurásia, para Savitskii, seria um núcleo geográfico e cultural distinto tanto da Europa 

quanto da Ásia. Apesar de aceitar as influências dos dois continentes, sua abordagem seria 

caracterizada pela diferenciação entre o eurasiano, o europeu e o asiático, constituindo assim 

um terceiro continente, a Eurásia, em cuja ponta ocidental se localizaria o continente peninsular 

europeu e que teria em suas fronteiras sul e leste o continente asiático. Essa divisão se baseava 

nas clivagens culturais e políticas da Eurásia ante os outros dois, justamente por sua cooptação 

de características de ambas as partes, mas também por existência de características únicas que 

formariam uma unidade singular (SAVITSKII apud SEGRILLO, 2016).  

A história da Eurásia, por sua vez, seria marcada por períodos de unificação centrípeta, 

uma característica única proporcionada pelas necessidades geográficas dos povos habitantes 

das diversas partes desse novo continente. Assim, esse processo seria evidenciado ao longo da 

história pela presença de povos com similaridades e ou relações culturais, organizacionais ou 

econômicas desde as idades do “Bronze” e do “Ferro”, com os povos sedentários e nômades, 

como os citas e hunos, seguidos pela formação e expansão do Império Mongol. A Rus’ kievana, 

ao surgir na parte ocidental e ser conquistada pelos mongóis acabou se integrando a essa 

dinâmica eurasiana, o que teria lhe permitido superar suas fraquezas e características 

fracionárias. A Rússia Moscovita viria a substituir o Império Mongol, marcando também a 

mudança do nomadismo para o sedentarismo. Suas heranças históricas e formação tradicional 

também conotariam uma mistura de Europa e Ásia até pela religião, já que para Savitskii 

(SAVITSKII apud SEGRILLO, 2016), Bizâncio era também eurasiano, por sua manifestação 

imperial ecumênica sobre diversos povos e sua localização geográfica na fronteira entre os 

mundos europeu e asiático. O Eslavofilismo Clássico seria, assim, um precursor do 

eurasianismo em suas defesas da Ortodoxia, mas seu Eslavismo e consequente degeneração em 

Chauvinismo limitariam o reconhecimento do caráter asiático e, portanto, desfiguraria a 

verdadeira base eurasiana russa. Assim, essa questão seria passada adiante também para os 
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neoeurasianistas modernos, que, apesar de defensores do tradicionalismo, entendiam que o 

racismo em si, seja ele em sua forma política, econômica, cultural ou biológica, seria um 

empecilho tanto para a coesão interna da Eurásia quanto para a construção de um movimento 

anti-hegemônico global e plural. Dessa forma, o Eurasianismo e o Neoeurasianismo 

diferenciariam a defesa das tradições, em uma perspectiva de assertividade pluralista perante a 

homogeneização, das narrativas de superioridade racial (SEGRILLO, 2016; DUGIN, 2014). 

Dessa forma, ele destacaria que as qualidades russas nas tendências de centralização do 

Estado seriam, na verdade, de origem mongólica e, portanto, eurasiana. A Rússia formaria, 

assim, uma entidade multinacional cujas relações sociais internas seriam derivadas de uma 

complementaridade e interdependência geográfica dos povos eurasianos. A condição 

geográfica eurasiana geraria uma “irmandade entre os povos” e uma noção mais aprofundada 

de coletividade, pluralidade e união cultural, política e econômica, presentes na Rússia. Em 

contraposição, as tendências centrífugas e separatistas dos Estados europeus gerariam uma 

lógica de superioridade e inferioridade, que, através das correntes ocidentalistas e do 

europeísmo, teriam contaminado a Rússia nos séculos XVIII e XIX. Nesse sentido, os russos 

deveriam desconstruir seus preconceitos para que pudessem retornar ao seu curso eurasiano e 

se firmarem como “os primeiros entre iguais” na construção desse caminho e dessa civilização 

continental. Savitskii vê nas capacidades russas a única via possível de construção desse mundo 

ante o poderio homogeneizador europeu em defesa não só das tradições religiosas e espirituais 

dos russos étnicos mas também da pluralidade cultural das demais etnias. Os russos deveriam 

agir como o agente catalisador e organizador da defesa dessa pluralidade que seria característica 

do sentimento eurasiano, que unia os povos por meio da cooperação e da integração e detinham, 

assim, similaridades e relações e, apesar de se manterem distintos, permaneceriam unidos 

(SEGRILLO, 2016). 

Assim, a Rússia deveria, sim, cooptar as técnicas e os avanços materiais europeus, mas 

deveria impedir, a todo custo, a expansão do “economicismo militante” europeu, marcado por 

seu capitalismo e pelo Liberalismo, que teriam efeitos destrutivos nas razões tradicionais da 

pluralidade de organizações sociais e econômicas da interdependência eurasiana. A 

homogeneização econômica, nesse sentido, seria uma das facetas da imposição civilizacional 

europeia e deveria ser barrada. Essa posição também entrava em concordância com o projeto 

soviético e, obviamente, causava desconfiança nas comunidades de emigrados do período 

entreguerras (SAVITSKII apud SEGRILLO, 2016, p. 226).  

A primeira fase do Eurasianismo foi, dessa forma, marcada por um movimento de ação 

política. Os primeiros eurasianistas ambicionavam influenciar o curso das políticas soviéticas 
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para o seu ideal eurasiano. Sua influência na União Soviética foi quase inexistente, e a 

desconfiança que essa relação causara na comunidade de emigrados deixaria os eurasianistas 

sem apoio fora da URSS também. Dito isso, essa primeira fase, no entanto, teve um papel 

fundamental na delineação de certos conceitos que acompanhariam o Eurasianismo e os seus 

desdobramentos contemporâneos. O primeiro é a negação da superioridade europeia e a visão 

de horizontalidade e de pluralidade entre as etnias, o que, todavia, não impediria a etnia russa 

de ter um protagonismo na organização do núcleo eurasiático. O segundo é justamente o papel 

da Rússia, como plataforma estatal-territorial multiétnica e multinacional na desarticulação da 

hegemonia europeia, ou pelo menos na defesa das tradições e das pluralidades eurasianas diante 

dessa hegemonia.  

O terceiro fator, substancialmente relevante para este trabalho, ocorre em relação à ideia 

de pertencimento formada pela visão de mundo eurasiana. Essa visão, que variaria em extensão 

e formato de autor para autor, teria como princípio não o nacionalismo excludente, mas sim um 

formato abrangente de defesa dos valores nacionais, formando em si mesmo uma ideia de 

nacionalismo supranacional, que envolveria os diversos povos sob a ordem eurasiana. O Estado 

russo deveria evoluir, nesse sentido, para criar as condições de gerar esse sentimento 

nacionalista. Por isso, as políticas iniciais de nativização da União Soviética eram vistas com 

bons olhos pelos eurasianos. Essa visão variaria também na questão da limitação geográfica. 

Como foi apresentado, Trubetskoi e Savitskii, apesar de concordarem nas narrativas históricas 

e na ideia de síntese entre eslavos europeus e mongóis asiáticos, detinham visões diferentes 

acerca da delimitação da Eurásia. Trubetskoi via a Rússia como parte da Eurásia, que seria a 

formação sintética da Europa com a Ásia; já Savitskii, via que essa formação havia gerado um 

continente à parte, delimitado pelas fronteiras russas e intermediário entre os dois (SEGRILLO, 

2016; GLEBOV, 2017).  

Essa diferença de percepção teria também desdobramentos futuros, na própria 

concepção de possibilidade de internacionalização do Eurasianismo ou de sua limitação aos 

povos desse território continental, ou de outros povos com o sincretismo euroasiático. Essas 

ideias afetariam também a forma de relacionamento de um possível Estado eurasiano com as 

demais potências da Europa e da Ásia. Se a Rússia for considerada uma ponte sincrética no 

grande continente eurasiano, composto pela Europa e pela Ásia, seu comportamento de 

balanceamento de forças e desconstrução da hegemonia ocidental poderá ser substancialmente 

diferente se a mesma for considerada como uma civilização continental à parte. Essa discussão 

se desdobraria efetivamente após a queda da União Soviética, que, por uma gama de fatores, 

como o recuo sem precedentes na história russa de suas fronteiras, e consequentemente a perda 
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de muitos dos povos compositores da pluralidade étnica do país. Entretanto, antes de se abordar 

o Eurasianismo contemporâneo ou Neoeurasianismo, faz-se relevante uma breve análise do 

pensamento emblemático de Lev Gumilev e o ressurgimento dessa corrente no final do nos 

anos 1980. 

 

3.5.2 O Eurasianismo ressurgente: Lev Gumilev, o último eurasianista. 

A ressurreição do eurasianismo, ou melhor, sua readaptação e continuidade na 

contemporaneidade, deve-se muito aos trabalhos e obras do etnólogo, historiador e geógrafo 

soviético, Lev Gumilev (1912 – 1992). Sua abordagem, no entanto, era considerada controversa 

e polêmica, não só por sua trajetória de vida como um intelectual dissidente dentro da União 

Soviética – onde seria considerado antirrevolucionário diversas vezes, o que lhe traria prisões, 

no período stalinista, ostracismo, após o degelo de Nikita Khrushchov, e diversos empecilhos,  

tanto para sua vida pessoal quanto para a profissional – mas, também, pelo conteúdo de sua 

abordagem multidisciplinar para explicação da formação das etnias. Gumilev ganharia espaço 

somente no período final da década de 1980, devido à abertura proporcionada pelas reformas 

de Gorbatchov. Essa abertura também ocasionou o declínio da ideologia marxista-leninista 

oficial, o que permitiu, além do “espaço”, que novas abordagens para a identidade russa/ 

soviética ganhassem também proeminência. Assim, a obra de Gumilev, além de controversa, 

tornar-se-ia emblemática e popular entre os crescentes grupos intelectuais alternativos. 

O conteúdo controverso e polêmico de sua obra está justamente na sua 

multidisciplinariedade, em que Gumilev aponta que a formação de etnias não é só um processo 

político, social e cultural, mas também um processo biológico, derivado de fatores geográficos 

e genéticos. Essa abordagem, além de trazer críticas em relação a sua metodologia e aos seus 

conceitos, traria também uma série de críticas ao conteúdo racial da obra, considerada até 

mesmo racista e antissemita, devido aos posicionamentos do autor em relação ao processo 

formativo do ethnos com a geografia (LAURELLE, 2008, p. 65 – 82). A abordagem inicial de 

Gumilev ambicionava explicar os fatores étnicos pela ascensão e declínio das diversas etnias 

ao longo da história. Para isso, ele induz que o processo de “etnogênese” teria mais a ver com 

fatores biológicos, ordenados por leis objetivas, como a da entropia termodinâmica, do que 

propriamente com acumulações culturais e históricas e interações sociais.  

Assim, as tradições teriam uma composição biológica, derivada da hereditariedade 

sinalizada, e gerariam estereótipos de comportamento, em âmbito social. Ao se formar, uma 

determinada etnia teria um momento de expansão crescente inicial, que se reduziria 
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gradativamente ao longo do tempo, seguindo os princípios da entropia. A questão da diferença 

étnica se daria na coletividade e seria uma forma de adaptação biológica às influências do meio 

e das necessidades dos grupos formados, que seriam repassadas em suas tradições. As questões 

racial, religiosa e cultural não seriam os principais diferenciadores das etnias, segundo Gumilev. 

Assim, ele chamaria os seus grupos étnicos de ethnoi, um conceito diferente do termo étnico 

“normal”. O ethnoi se tornaria um ethnos ao decorrer de sua estabilização geográfica, onde 

seriam influenciadas reações bioquímicas de adaptação à paisagem e às condições locais, 

repassadas pelas tradições. Esse processo seria evolutivo, mas teria um ponto culminante e uma 

fase de declínio. O processo de declínio seria inevitável, e só poderia ser alterado em relação a 

sua duração temporal, por influências externas, bem como ocorre na entropia da termodinâmica, 

em que um sistema isolado tende a acumular energia em uma taxa fixa e só se altera por 

influência com outros sistemas. Isso tornava a abordagem heterodoxa, baseada na própria 

formação multidisciplinar do autor, mas também controversa, por sua metodologia própria e 

pela falta de elementos comprobatórios, especialmente na questão genética que, apesar de não 

discernir entre a superioridade racial dos indivíduos, diferenciava os grupos étnicos em sua 

coletividade (SEGRILLO, 2016; LAURELLE, 2008). 

A geografia, entendida como todas as influências da paisagem, seria um ponto vital de 

evolução do ethnoi, a etnia sem organização territorial, em um ethnos, um conceito de 

coletividade organizada territorialmente. Assim, essa questão geraria controvérsias ao abordar 

os grupos étnicos sem territórios definidos, os ethnoi, como os judeus, que, para o autor, 

tenderia a viver de forma parasitária nos territórios dos ethnos, estabelecidos geograficamente. 

Dessa forma, a miscigenação (entre ethnoi) teria potencial destrutivo para os ethnos já 

estabelecidos.  Ele sustenta esse ponto na história do Império da Cazária73, que teria sido 

influenciado por comerciantes judeus, convertendo-se ao Judaísmo. Os defensores de Gumilev 

apontariam que essa abordagem não seria antissemita, nem uma discriminação apenas contra 

os judeus e, sim, um aspecto de sua teoria, em que o caráter, endógamo e xenófobo fica em 

evidência. Também não seria uma questão de preservação social ou racial, já que todos os 

ethnos tenderiam ao declínio, inevitavelmente, mas, sim, um processo bioquímico que seria 

acelerado pela influência externa, como no caso da miscigenação. Isso, entretanto, denota uma 

diferenciação entre a vertente de Gumilev e os eurasianistas clássicos, pela concepção 

 
73  Vale ressaltar que essa abordagem tem precedentes históricos em obras antissemitas e até na “cosmogonia” 

conspiracionista, quase que esquizofrênica, da ultradireita iliberal contemporânea, que apoia o Estado judaico de 

Israel, mas que tende a relacionar uma elite global, e suas supostas pautas “globalistas”, com os ditos judeus da 

Cazária. 
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bioquímica que dava margens para intepretações de diferenças raciais biológicas, repudiadas 

pelos demais eurasianistas. 

Ao mesmo tempo, para Gumilev (GUMILEV apud SEGRILLO, 2016; LAURELLE, 

2008), a formação de novas etnias, a etnogênese, também seria um processo com aspectos 

bioquímicos em sua etnodinâmica, o que também gera controvérsias científicas, mas explicaria 

o ciclo natural de ascensão e declínio dos ethnos. O surgimento de novos ethnos se daria a partir 

do acúmulo de energia orgânica entrópica, o que geraria certos indivíduos que atuariam não 

mais pela razão da preservação e sobrevivência, mas por impulsos passionais (a passionarnost, 

um neologismo traduzido por Segrillo como “passionaridade” e não passionalidade), que 

tenderiam a extrapolar os limites de atuação e de tradição dos ethnos, formando-se assim, como 

novos ethnoi. A partir daí, conforme mais indivíduos atuassem dessa forma, mais o ethnos se 

modificaria em prol do novo ethnoi. A etnogênese, criada a partir do momento em que um 

ethnos atinge a massa crítica energética gerada pela “passionaridade”, poderia ser dividida em 

seis estágios, que compreenderiam a formação do novo ethnos, sua ascensão e seu declínio, em 

um período de tempo estipulado entre 1200 e 1500. 

Nesse período, ocorreriam fases distintas de desenvolvimento: a primeira é a Fase da 

Ascensão, marcada pela transformação social gradual; a segunda é a Fase do Clímax, marcada 

pela busca pela glória e reconhecimento; a terceira é a Fase do Colapso, marcada pelo desgaste 

da expansão anterior; a quarta é Fase Inercial, em que se há a busca pela paz e estabilidade; a 

quinta é a Fase da Obscuração, em que a inércia acaba por gerar uma passividade desgastante 

e é marcada pela estagnação declinante. Desse modo, ela se tornaria ou uma sociedade frágil e 

decadente ou geraria o período de incubação de um novo ethnos a partir de novas insatisfações, 

com um novo surto passionário – que passará pelos mesmos estágios. O sexto e último estágio 

é a Fase Memorial, em que o ethnos só existe como relíquia do passado, na história de um novo 

ethnos. Esse processo, no entanto, dificilmente se desenvolveria completamente, sendo 

substancialmente afetado pelos fatores externos. Esses fatores externos, por sua vez, seriam de 

ordem cósmica e de ordem biológica-social. A parte cósmica abrange, estranhamente, fatores 

como a incidência de radiação solar e espacial, que afetariam tanto a psique individual e 

coletiva, acelerando a passionaridade – questão também controversa e pouco provada – quanto 

o meio natural, gerando mudanças nas colheitas e eventos como catástrofes naturais e mudanças 

climáticas (SEGRILLO, 2016). 

A parte biológica-social se dá na relação entre diversas etnias, por um determinado 

tempo, em um espaço geográfico em comum, e acabaria gerando uma biosfera de interação 

própria, com seus traços bioquímicos compartilhados, em maior ou menor grau, pelos ethnos 
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que a compunham. A humanidade estaria dividida em diversas biosferas de relações étnicas, 

que na sua totalidade foi chamada de etnosfera. A etnosfera, nesse sentido, seria a parte 

geográfica do planeta onde houvesse atuação de sociedades humanas, estas compostas pelos 

diversos ethnos (franceses, ingleses, russos e etc.). Contudo, quando esses ethnos, apesar de 

diversos, começassem a se relacionar e se interligar por contatos políticos, ideológicos e 

econômicos gerar-se-ia um superethnoi. Esse conceito supranacional seria, então, também uma 

das consequências da influência externa nos sistemas etnodinâmicos. Haveria também os 

consórcios, que seriam grupos internos dos ethnos (como guildas, seitas, e etc.), cuja influência 

poderia gerar subethnos, agregados ao ethnos principal (SEGRILLO, 2016).  

Gumilev se dedicaria, então, a identificar os diversos superethnos da terra e suas 

características. Como aponta Segrillo (2016, p. 242 – 243), a seguir: 

 

 

Como superetnia, Gumilev entende “um grupo de etnias, que surgem 

simultaneamente em dada região interligados por contatos políticos 

ideológicos e econômicos”. Gumilev dá exemplos como os da superetnia 

europeia ocidental (ou romano-germânica, que inclui ingleses, franceses 

alemães, entre outros), a superetnia mulçumana (cuja etnia básica é a árabe), 

a superetnia heleno-romana (gregos e romanos pagãos) e a superetnia 

bizantina ou ortodoxa (que unia os gregos e outros povos antigos da religião 

ortodoxa) (SEGRILLO, 2016, p. 242 -243). 

 

 

A partir dessa ideia de superetnia, Gumilev parte, então, para a análise da história russa. 

Ele analisa que as relações entre as etnias de uma superetnia entre si e o espaço que habitam 

não seriam necessariamente perigosas à sua existência, já que teriam similaridades e padrões 

comuns de relacionamento com a paisagem e de modificação da mesma, o que compunha uma 

biosfera própria. Contudo, quando uma etnia de uma superetnia diferente entrava em contato 

com alguma biosfera de outra superetnia, corria o risco dessa etnia absorver valores “perigosos” 

para sua existência ou infectar alguma outra etnia dessa biosfera com seus próprios valores. É 

nesse contexto que se encaixaria a Rússia, que, dada a sua história, seria não parte de uma 

superetnia, mas uma “superetnia em si”, a superetnia eurasiana, que era substancialmente 

diferente da superetnia da Europa Ocidental. Gumilev entendia que a influência mongol foi 

decisiva na construção dessa superetnia, e após a batalha de Kulikovo, em 1381, a Rússia 

Moscovita entraria em um processo de expansão marcada pela transição entre o período de 

incubação desse novo ethnos para a fase de ascensão, diferenciando-se do ethnos da Rus’ 

Kievana, que já estava em fase de obscuração. Esse novo ethnos acabaria por se definir por 

suas interações com o seu espaço geográfico, que por sua vez se modificaria a partir das grandes 
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expansões territoriais. Dessa forma, as relações com as etnias desse espaço eurasiano em 

comum, especialmente as turco-mongólicas e tártaras, moldariam essa superetnia eurasiana 

russa e não o seu passado eslávico. A fase do clímax seria entre 1500 e 1800, em que o Estado 

Moscovita se tornaria o centro estatal dessa superetnia eurasiana, e a fase do colapso seria o 

período entre 1800 e 2000, devido à influência do ocidentalismo, expresso pelas “reformas de 

Pedro” e pelo “ateísmo comunista” (BASSIN in BASSIN et col., 2015; SEGRILLO, 2016). 

Gumilev, assim, definir-se-ia eurasianista pela sua abordagem da existência de um 

núcleo eurasiano representado pela evolução histórica e geográfica da Rússia. Sua teoria, 

entretanto, dava uma dimensão adicional a partir de suas abordagens multidisciplinares, em que 

negava ser somente devido a efeitos “humanos” a formação das etnias, afirmando existir uma 

grande influência biológica e “natural”. Apesar de controversa, sua teoria da “etnogênese” e 

seus estudos sobre a Rússia acabaram por ressuscitar o Eurasianismo, já que sua abordagem 

também oferecia uma explicação para o declínio soviético e para os futuros rumos do país. O 

próprio Gumilev se tornaria um dos expoentes do “novo” Eurasianismo em debates dentro e 

fora da União Soviética. Entretanto, as suas originalidades e divergências com os eurasianistas 

clássicos o tornariam substancialmente diferente dos mesmos, principalmente pelo fato de 

entender que a característica eurasiana da Rússia não era um desdobramento das suas raízes 

eslavas, mas uma construção própria derivada do relacionamento com a geografia e os povos 

da Eurásia, sendo considerado, assim, o último dos eurasianistas e o primeiro neoeurasianista. 

Os desdobramentos futuros do Neoeurasianismo cooptariam elementos da corrente clássica e 

dos desenvolvimentos de Gumilev, mas, no geral, tenderiam a manter as raízes eslavas (e 

europeias), como um dos eixos de fundação da ambivalência eurasiana russa. Assim, a ideia de 

pertencimento se basearia nessa condição, que poderia ser mais abrangente, ao englobar a 

Eurásia como um continente, ou mais delimitadora, ao entender a Eurásia como núcleo étnico 

ou civilizacional (LAURELLE, 2008; SEGRILLO, 2016). 

O Eurasianismo, apesar de surgir posteriormente, desenvolve-se a partir das mesmas 

questões do debate histórico. Ele se apresenta, assim, como uma alternativa de pertencimento, 

e, como alguns críticos sugerem, como uma forma de reestruturação imagética das relações 

políticas e sociais abarcadas pelo extenso território russo. Assim, ele também visaria dar uma 

sobrevida à legitimação imperial, no sentido de controle territorial e político, sobre os diversos 

povos e regiões controladas por Moscou, desarmando possíveis movimentos nacionalistas e a 

influência de outras potências imperiais (GLEBOV in BASSIN et col., 2015, p. 48). Seu caráter 

antiocidental também varia de autor para autor, destacando-se a crítica ao eurocentrismo e aos 

universalismos homogeneizadores emanados como modelos a serem seguidos ou impostos pelo 
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Ocidente. Entretanto, a relação da corrente com a Europa também se tornaria ambígua, já que, 

para alguns, essa poderia ser considerada uma península e parte da Eurásia e, para outros, um 

continente à parte ou lar de uma civilização invasora.  

 

 

O Eurasianismo foi intelectualmente parte da discussão em curso sobre a 

organização do espaço político do Império Russo na segunda metade do 

século XIX. Foi no contexto desse debate que o movimento eurasianista 

ofereceu uma nova imagem da comunidade política e cultural do antigo 

Império Russo. Entre os principais temas dessa imagem estavam a rejeição de 

nacionalismos centrífugos, uma visão de uma unidade totalizadora do espaço 

eurasiano e uma forte crítica das ideias “europeias” de competência e 

hierarquias civilizacionais, enquanto a Eurásia foi reinventada como um país 

colonizado, um líder potencial da revolta dos colonizados contra os 

colonizadores. Muitas dessas ideias se assemelham a críticas do colonialismo 

como uma forma de conhecimento articulada na segunda metade do século 

XX, incluindo o famoso Orientalism de Edward Said. Paradoxalmente, o 

argumento eurasianista “pós-colonial” não era emancipatório, mas perseguia 

vários objetivos: sustentar a unidade do espaço imperial, desarmar os 

nacionalismos locais e, talvez mais importante, articular uma subjetividade 

não europeia do espaço imperial russo. Essa subjetividade dependia não tanto 

da “Eurásia” como espaço geográfico, mas de uma profunda reorientação 

temporal do espaço eurasiano. A Rússia-Eurásia, quando "deixou o espaço 

europeu", também abandonou o mapa evolutivo das culturas do mundo e uma 

visão universal da história (GLEBOV in BASSIN et col., 2015, p. 48 – 49).74  

 

 

Assim, a ideia de pertencimento eurasiana supranacional é marcada pela ênfase na 

natureza dual da Rússia, dada a sua ambivalência entre a Europa e Ásia. Apesar das nuances 

entre os diversos autores, a questão eurasiana se define como uma questão de acúmulos 

multidimensionais, geográficos, históricos, étnicos, culturais, políticos e geopolíticos. O 

ressurgimento da corrente eurasiana no fin de siècle vem acompanhado também do 

ressurgimento das demais correntes dessa crise de identidade, dada a nova proeminência dos 

modelos europeus e da integração com o Ocidente. Contudo, a transposição dessas correntes 

 
74 Traduzido pelo autor do trecho original em inglês: Eurasianism was intellectually a part of the ongoing 

discussion about the organization of the political space of the Russian Empire in the second half of the nineteenth 

century. It was in the context of that conversation that the Eurasianist movement offered a new imagery of the 

political and cultural community in the former Russian Empire. Among the main themes of this imagery were a 

rejection of centrifugal nationalisms, a vision of a totalizing unity of the Eurasian space, and a strong critique of 

“European” ideas of civilizational competence and hierarchies, while Eurasia was reinvented as a colonized 

country, a potential leader of the uprising of the colonized against the colonizers. Many of these ideas strikingly 

resembled critiques of colonialism as a form of knowledge articulated in the second half of the twentieth century, 

including Edward Said’s famous Orientalism. Paradoxically, the Eurasianist “postcolonial” argument was not 

emancipatory but pursued several goals: to sustain the unity of the imperial space, to disarm local nationalisms, 

and, perhaps more important, to articulate a non-European subjectivity of the Russian imperial space. This 

subjectivity hinged not so much on “Eurasia” as a geographical space but on a profound reorientation of the 

Eurasian space temporally. Russia-Eurasia, when it “left the European space”, also abandoned the evolutionary 

map of world cultures and a universal vision of history. 
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como tipos ideais para análise do comportamento russo não pode ser feita sem uma adaptação, 

já que a Rússia se modificaria drasticamente durante a experiência soviética e a metade final 

do século XX, o que acarretaria anacronismos em uma utilização “pura” das correntes. Dessa 

forma, ressalta-se a utilização de tipos ideais, cuja própria noção já se dá por sua idealização 

como parâmetro comparativo entre similaridades e diferenças, e não por uma existência 

absoluta.  Por isso, o último capítulo deste trabalho analisará a viabilidade da utilização dessas 

correntes para a análise do comportamento russo contemporâneo a partir de conceitos 

geopolíticos. 
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CAPÍTULO IV 

A RÚSSIA PÓS-SOVIÉTICA E SUA NOVA CRISE DE IDENTIDADE 

 

“Go tell all in foreign lands that Russia lives! 

Those who come to us in peace will be welcome as 

a guest. But those who come to us sword in hand 

will die by the sword! On that Russia stands and 

forever will we stand!” 

– Aleksandr Nevsky (1938). 

 

"From the perspective of others, I am part of the 

world, but when I observe the world from my 

perspective I am nowhere to be found. To observe 

is to create perspective. I can never cease to be the 

point of origin from my perspective. I observe that 

which is not myself. This is the first principle to 

find."  

– Proxy One, Ergo Proxy. 

4.1. O Fim da História e o Ressurgimento da Crise de Identidade  

Como já destacado, o fim da União Soviética trouxe também mudanças para a 

identidade russa que reverberaram com maior intensidade do que nos outros países do bloco 

socialista. A construção da identidade soviética acabou por se realizar “por cima” da identidade 

russa, mas ainda a utilizou como pilar central, uma vez que era a Rússia a principal república 

dentro do federalismo soviético e os russos que compunham o maior grupo étnico-nacional 

dentro da “grande nacionalidade” soviética. Assim, a União Soviética, por si só, já era pautada 

em uma ideia de supranacionalidade e sua coesão se embasava nos aspectos ideológicos dessa 

ideia e em sua missão pela “libertação mundial”. Isso a colocava diretamente em confronto com 

o outro polo de poder com aspirações de hegemonia global, o Ocidente, tendo os EUA como 

potência dominante, com a sua noção de “destino manifesto”. Para as correntes mais 

ocidentalistas, os eventos que levaram ao fim da Guerra Fria indicavam que depois de décadas 

afastada de seu caminho ocidental, a Rússia estaria prestes a retornar ao seu devido lugar no 

mundo.  

No entanto, o desejo inicial era de que a Rússia entrasse na comunidade ocidental como 

uma igual. Ela se modificaria para ter os padrões democráticos e normativos ocidentais, mas ao 

mesmo tempo, modificaria a Europa, que deveria aceitar a pluralidade de um Ocidente 

estendido com a Rússia. Esse desejo de modificação mútua, com a dissolução da URSS, 
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entretanto, logo cederia à ideia de necessidade de adaptação de uma Rússia reduzida às normas 

vitoriosas do Ocidente. Ainda assim, haveria resquícios da visão de protagonismo russo, que 

não desejava entrar no Ocidente como um parceiro secundário, o que geraria atritos com as 

próprias imposições e demandas dos países ocidentais. Os governos de Gorbatchov (1985 – 

1991) e de Iéltsin (1991 – 1999) são exemplos do período de reformas e restruturações do final 

dos anos 1980 e início dos anos 1990, cujos marcos eram as políticas tanto de cunho 

ocidentalista quanto ocidentalizador, que, no entanto, tiveram diferentes intenções em suas 

reformas e restruturações.  

Ambos também detinham idealizações sobre o papel da Rússia nessa nova dinâmica de 

relações e no novo sistema internacional. Apesar da primazia do ideário ocidentalista, está 

presente também a perenidade do efeito do protagonismo internacional histórico do país, 

caracterizado ora pela necessidade afirmação como grande potência, ora pela reivindicação do 

reconhecimento de seus interesses, sejam eles apenas o direito ao voto e ao veto ou sejam eles 

os interesses geopolíticos, como uma zona de influência exclusiva. Entretanto, são as reformas 

de Gorbatchov, e os seus desfechos, que, além de servirem de raízes para as frustrações russas, 

servem também de base para o ressurgimento das tensões geopolíticas e da crise de identidade 

russa (SAKWA, 2017).  

Cabe ressaltar que a “terapia de choque”, apesar de mais radical e “liberalizante”, foi 

uma continuação direta do processo de reformas iniciado por Gorbatchov. A economia soviética 

que até o final da década de 1960 apresentou uma alta taxa de crescimento, devido ao já 

mencionado processo de industrialização implementado na década de 1930, sofreria uma 

desaceleração econômica em meados da década de 1970 e início dos 1980. Essa situação, 

chamada por Gorbatchov de “estagnação”, foi causada por “gargalos”, como esgotamento da 

disponibilidade de mão de obra subempregada e dos recursos naturais com baixo custo de 

extração e pela diminuição das taxas de produtividade75 da URSS. Essa diminuição da 

produtividade se deve, em parte, pela dificuldade do país em criar “um mecanismo que levasse 

as empresas já constituídas a procurar, de forma permanente, modernizar as bases tecnológicas 

já instaladas” (FERNANDES, 2000, p. 279).  

 
75 Segundo Fernandes (2000), o crescimento da produção industrial, no período de 1950 – 1987, era baixo quando 

comparada aos indicadores do Japão, mas ainda estava superior ao da maior parte dos países ocidentais, como a 

Itália, Alemanha e a Inglaterra e os próprios EUA. Já o crescimento econômico soviético no período se mostrou 

inferior ao dos EUA e do Japão, apesar de se situar na mesma faixa dos outros países centrais do capitalismo. 

Dessa forma, a ideia de que o modelo socialista era incompatível com a eficiência e insustentável, não se sustenta, 

uma vez que as taxas de crescimento soviéticas ainda eram superiores à de boa parte dos países ocidentais. 
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Isso geraria uma taxa de substituição de bens de capital inferiores aos dos EUA e do 

Japão, que acabaria por gerar uma defasagem tecnológica76 nos bens de consumo soviéticos. 

Essa defasagem teria um efeito ideológico e psicológico devido à propaganda consumista 

ocidental e ao fato de boa parte do discurso de superioridade do modelo soviético estar 

relacionada à sua superioridade econômica. Ao se criar a ideia de que o país estava perdendo 

terreno ante as potências capitalistas, gerava-se também uma crise de confiança. Somada a essa 

desaceleração, havia também uma forte pressão dos gastos militares e que acabavam por limitar 

as próprias capacidades de investimento interno da URSS, fator que seria exponencialmente 

piorado pela custosa intervenção no Afeganistão. Para remediar paliativamente esse problema, 

a URSS mudaria sua inserção internacional e aumentaria a exportação de bens primários no 

mercado internacional como forma de aumentar e adquirir novas fontes de investimento para 

modernização do parque industrial. Isso seria o marco inicial da proeminência do setor 

energético na economia russa, que perdura até hoje (ibidem). 

O período de Brezhnev seria marcado, de fato, por uma redução nas taxas de 

crescimento soviéticas. Entretanto, esse mesmo período seria também marcado por um aumento 

significativo nos padrões de vida soviéticos e no incremento das capacidades militares do país. 

A URSS iniciaria uma custosa política de aumento das capacidades militares com o objetivo de 

obter uma paridade estratégica e tática com os EUA e o Ocidente. Apesar da questão de as 

capacidades militares soviéticas terem ou não superado as forças ocidentais ainda ser um ponto 

de discussão, fica claro que o país atingiu níveis de poder militar comparáveis ao do Ocidente. 

Igualmente, o setor industrial que amparava esse poder seria caracterizado por um alto 

dinamismo tecnológico, uma alta produtividade e uma alta eficiência em relação ao custo-

benefício de seus produtos, quando comparado aos análogos ocidentais. Isso, no entanto, 

acabaria por subtrair os investimentos soviéticos em outras áreas, o que acarretaria uma 

dificuldade maior na renovação dos bens de capital dos segmentos civis da economia. Além 

disso, com o início da Guerra do Afeganistão (1979 – 1989), nos anos finais do período 

Brezhnev (1964 – 1982), os gastos militares soviéticos cresceriam substancialmente. A guerra 

é amplamente considerada um erro estratégico e de cálculo da liderança soviética que teve 

graves consequências para as capacidades econômicas e ideológicas do país.  

 
76 Vale mencionar que essa “defasagem” nos bens de consumo e nos bens de capital, apesar de ser apontada como 

um indicativo de atraso tecnológico da União Soviética, não estava presente nos centros de desenvolvimento 

científico e pesquisa do país, o que fica evidente pelos programas nucleares e espaciais e pelas próprias Forças 

Armadas soviéticas, que detinham equipamentos tecnologicamente iguais ou superiores aos análogos ocidentais.  
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Apesar de ser chamado de “estagnação”, os padrões de crescimento haviam diminuído 

por conta dos fatores econômicos, como os gargalos e o problema com a inovação, somado a 

uma crescente demanda por investimentos no setor militar. Para piorar a situação, os preços do 

petróleo, que se tornaram uma das fontes de receita soviética, despencariam na década de 1980, 

o que impactaria negativamente a economia. Ainda assim, isso não significava uma recessão 

econômica ou insustentabilidade do modelo, mas sim o fim do ciclo das altas taxas de 

crescimento do modelo “socialista clássico” (FERNANDES, 2000).  

Obviamente, essa desaceleração, no longo prazo, poderia ter consequências negativas 

para a posição do país perante o bloco socialista. O próprio Ocidente passava por bruscas 

alterações em seus modelos produtivos, fruto da acumulação flexível promovida pelo 

Toyotismo e pela dispersão produtiva da globalização, que aumentaram a produtividade das 

empresas ocidentais pela utilização de mão de obra e insumos produtivos mais baratos. Além 

disso, esses fatores estariam no centro da dita Revolução Técnico-Científica-Informacional, 

financiada, em grande parte, pela acumulação flexível (HARVEY, 2017). O modelo socialista 

soviético, ainda baseado no Fordismo, dificilmente poderia acompanhar as taxas de inovação 

desse novo processo. Nesse sentido, a URSS, necessitaria rever as suas bases produtivas, caso 

desejasse manter-se na vanguarda das economias avançadas. 

 

 

A trajetória econômica da URSS entre 1950 e 1991 foi muito contrastada. O 

sucesso do modelo de crescimento extensivo nos anos 1950 e na década de 

1960 foi inegável. Mas, o fim das largas reservas da força de trabalho rural 

subempregada e das reservas naturais a baixo custo foi responsável pelo 

esgotamento deste modelo. A fase de estagnação econômica começou nos 

anos 1970. A tentativa de passar para um novo regime de acumulação 

intensiva fracassou. O crescimento elevado da produtividade que teria sido 

necessário para atingir este objetivo e superar estes obstáculos nunca foi 

alcançado. A ‘deterioração da disciplina’ do trabalho, a militarização da 

economia (tanto pelos elevados gastos militares por causa da Guerra Fria 

quanto pelas consequências sobre a estrutura industrial e a difusão do 

progresso tecnológico) e as dificuldades da agricultura foram todos 

parcialmente responsáveis por essa situação. Dadas essas dificuldades, uma 

solução paliativa e provisória foi a escolha de uma profunda mudança na 

inserção externa da URSS, com a adoção de um padrão de comércio exterior 

baseado nas exportações de matérias-primas e nas importações de bens 

básicos e tecnológicos. Isso contribuiu para criar uma situação de forte 

vulnerabilidade externa do ponto de vista econômico (e geopolítico). Outro 

efeito foi a concentração do investimento na área energética, inviabilizando 

ainda mais os planos de mudança de prioridades do sistema soviético 

(MAZAT, 2013, p. 132). 
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Assim, na URSS, gerar-se-iam dois polos77 para a resolução do problema econômico. 

De um lado, os reformistas, inicialmente com posturas moderadas, como o próprio Gorbatchov, 

que pregavam uma descentralização e uma “desplanificação” da economia e reformas que 

permitissem a melhoria da produtividade. Do outro, grupos chamados de “reacionários”, 

“neostalinistas” e outros termos, que propunham o acirramento da centralização e um controle 

mais rígido sobre as metas e quotas. No meio desses dois polos se encontrariam os 

“conservadores” e os “moderados”, cuja influência marcaria a sucessão de governos após a 

morte de Brezhnev. Gorbatchov assume após a morte de mais dois líderes soviéticos em menos 

de dois anos, Iúri Andropov (1982 – 1984) e Kosntantin Chernenko (1984 – 1985). Iniciaria 

seu programa de reformas como forma de criar não só um novo modelo econômico para o 

socialismo soviético, mas também como forma de mudar o relacionamento do país com o 

Ocidente, através de uma mudança na estrutura política soviética e na transformação da inserção 

internacional do país e do Ocidente em uma relação cooperativa (SEGRILLO, 2013).  

Ressalta-se, no entanto, que o próprio programa de reforma política e econômica não 

detinha uma base estruturada, partindo mais de generalizações sobre “valores humanos 

universais”, em âmbito político, e a necessidade “aceleração” do crescimento, em âmbito 

econômico. Isso acabaria por gerar um processo de reforma interna desorganizado, que se 

voltava mais para responder os problemas emergentes durante cada etapa das reformas do que 

propriamente atingir metas e objetivos. É com essa falta de um “Norte” que o governo acabaria 

perdendo o controle do próprio processo que iniciara, propiciando não só o surgimento de forças 

antissoviéticas mas também causando um profundo dano na estabilidade econômica do país. 

Contraditoriamente, ao buscar sair da “estagnação” do modelo socialista através de uma 

“aceleração” liberalizante, geraria uma recessão e crise econômica sem precedentes na história 

da economia do país em “períodos de paz” (SEGRILLO, 2013; MAZAT, 2013). Já no plano 

internacional, é possível delinear melhor os objetivos e intenções do governo reformista. 

 
77 Cabe ressaltar que existiram outros projetos para a modificação do modelo soviético, a maioria acabou sendo 

incorporada entre esses dois campos nos debates do Supremo Soviete. Entretanto, houve propostas e tentativas 

alternativas inovadoras de modificação que eram baseadas ainda na perspectiva socialista. Uma delas foi a 

idealização de uma economia planificada cibernética, que cooptasse os avanços nas tecnologias da informação 

para melhorar a eficiência na alocação de recursos, assim como cooptasse os avanços na robótica para aumentar a 

produtividade. A OGAS, a versão soviética da Internet, criada quase dez anos antes da ARPANET estadunidense, 

apesar de sucessos iniciais em níveis locais, sofreria diversos problemas de implementação em nível nacional. 

Esses foram causados por baixos investimentos do Estado, resistência de segmentos mais “liberais”, que temiam 

o potencial centralizador do sistema, e por resistência da própria burocracia, com destaque para o Ministério das 

Finanças, que via o sistema como uma ameaça para as suas funções na coordenação da economia, que poderiam 

ser substituídas. Para mais detalhes ver a obra de Peters, How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the 

Soviet Internet (2016), em que aponta as diferenças contraditórias entre o alto financiamento e participação estatal 

do projeto estadunidense da ARPANET, perante o projeto soviético, marcado por competições internas e 

impulsionado majoritariamente por iniciativas individuais. 
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A intenção de Gorbatchov – na lógica do New Political Thinking (NPT) e na sua visão 

de construção de uma “casa comum europeia” que se estenderia de “Lisboa a Vladivostok” 

(SAKWA, 2017; TSYGANKOV, 2016; GORBATCHOV, 1989) – era transcender a disputa 

ideológica que separava o Leste e o Oeste, transfigurando a Rússia, que passaria a fazer parte 

do Ocidente, e mudando o Ocidente também, que deixaria de ser o Ocidente Histórico para se 

tornar um Grande Ocidente Transformado. Essa mudança radical nas políticas externas e 

internas soviéticas também ambicionavam mudar radicalmente o sistema internacional, sua 

estrutura de poder e sua forma de funcionar (SAKWA, 2017; COHEN, 2009). 

 

 

Em termos conceituais, a Rússia procurou se unir ao "Ocidente Histórico", 

que pelo próprio ato de unir-se à Rússia se tornaria um "Grande Ocidente". 

Essa teria sido uma relação dialógica do tipo delineado por Gorbatchov, no 

qual todos os membros constituintes da nova comunidade seriam 

transformados por engajamento mútuo. Neste Grande Ocidente, as 

instituições de segurança existentes seriam transformadas e a liderança seria 

compartilhada. Esse foi o prêmio que a Rússia considerou merecer ao iniciar 

o fim da Guerra Fria, independentemente de qualquer fraqueza temporária. O 

conselheiro político de Gorbatchov, Andrei Grachev, descreve como a 

transformação radical da política externa soviética foi projetada para 

promover a mudança política interna, mas ao mesmo tempo demonstra que o 

NPT procurou alcançar uma transformação igualmente radical do sistema 

internacional (SAKWA, 2017, p. 12).78 

 

 

Essa visão, além de gerar as suas próprias consequências geopolíticas, não só a partir 

das interpretações de uma Rússia ocidental e de seu papel no mundo mas também pela própria 

adesão em si, demonstra que os eventos interpretados pelo Ocidente como uma vitória ocidental 

e liberal, têm outro significado para os russos. Na perspectiva de certos grupos na Rússia, esse 

processo foi resultado de uma transição negociada e não uma derrota soviética na Guerra Fria 

(SAKWA, 2017; MATLOCK, 2004; COHEN, 2009). A transformação e a transição idealizadas 

por Gorbatchov, pautada no New Political Thinking (NPT), eram tidas como uma 

transcendência transformadora, tanto nas relações entre a URSS e o Ocidente quanto no regime 

 
78 Traduzido pelo autor do trecho original em inglês (SAKWA, 2017, p. 12): In conceptual terms, Russia sought 

to join the ‘Historical West’, which by the very act of Russia joining would become a ‘Greater West’. This would 

have been a dialogical relationship of the sort outlined by Gorbachev, in which all constituent members of the new 

Community would be transformed by mutual engagement. In this Greater West the existing security institutions 

would be transformed, and leadership would be shared. This was the prize that Russia considered it had earned 

by initiating the end of the Cold War, irrespective of any temporary weakness. Gorbachev’s political adviser, 

Andrei Grachev, describes how the radical transformation of the Soviet foreign policy was designed to advance 

domestic political change, but at the same time he demonstrates that the NPT sought to achieve na equally radical 

transformation of the international system. 
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soviético e no ordenamento internacional, que deixaria de ser pautado por uma disputa de dois 

blocos pela hegemonia (SAKWA, 2017).  

 

 

O NPT baseava-se na visão de que as potências capitalistas do Ocidente não 

eram militaristas e agressivas (como postulara o padrão do pensamento 

marxista-leninista soviético) e, portanto, a coexistência cooperativa entre 

diferentes sistemas sociais era possível. O utopismo soviético foi substituído 

por um novo ideal, uma estrutura cooperativa entre estados. No entanto, a 

retirada do dogma soviético pela causa de uma política externa livre de 

ideologia substituiu “uma ideologia por outra, não mais baseada, é verdade, 

em postulados marxistas de luta de classes ou determinismo histórico, mas em 

“valores democráticos universais”, que paradoxalmente pretendiam alcançar 

o mesmo resultado que a teoria desacreditada da revolução mundial - uma 

transformação da política internacional (SAKWA, 2017, p. 12).79 

 

 

A ideia era que a relação de conflito poderia ser transcendida para uma relação de 

cooperação, em uma nova estrutura europeia e em uma reconfiguração, não só das fronteiras 

ocidentais mas do próprio Ocidente em si, não tendo sido planejada como uma rendição ou 

aceitação de derrota na Guerra Fria. Por isso, ela deveria modificar não só a Rússia, por meio 

da implementação de valores básicos comuns, como a democracia e os Direitos Humanos, mas 

também o Ocidente, que, na visão de Gorbatchov, passaria por mudanças estruturais e 

ideológicas para poder abraçar a Rússia (SAKWA, 2017; TSYGANKOV, 2016).  

O resultado idealizado por Gorbatchov e pelos apoiadores do NPT para esse processo 

deveria ter sido um novo sistema internacional, pautado em uma lógica de diálogo, de 

pluralismo normativo e de respeito às autonomias, soberanias e diferenças de cada país, com 

alguns valores básicos em comum entre eles, como os direitos humanos (SAKWA, 2017). No 

entanto, a transformação do sistema internacional e das dinâmicas de relacionamento europeu 

e global ficou restringida somente ao fim da Guerra Fria, à dissolução da União Soviética e ao 

fim do bloco socialista, não havendo nem a transcendência, nem a transformação ensejada por 

Gorbatchov no bloco oposto. A única mudança, nesse sentido, foi a dissolução de um dos 

 
79 Traduzido pelo autor do trecho original em inglês (SAKWA, 2017, p. 12): The NPT was predicated on the view 

that the Western capitalist powers were not inhrently militaristic and agressive (as standard Soviet Marxist-

Leninist thought had postulated), and hence cooperative coexistence between diferente social systems was 

possible. Soviet utopianism was replaced by a new ideal, a cooperative framework between states. However, the 

retreat from the Soviet dogma in the cause of a foreign policy free of ideology replaced ‘one ideology with another, 

no longer based, it is true, on marxista postulates of class struggle or historical determinism, but on “universal 

democratic values”’, which paradoxically were intended to achieve much the same result as the discredited theory 

of world Revolution – a transformation of international politics. 
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blocos, o que permitiu a aspiração supremacista pelo polo restante, em uma tentativa de ocupar 

o novo vácuo de poder. 

 Como ficou explícito na história, as modificações, reformas e “terapia de choque” pelas 

quais a Rússia passaria nesse período seriam socialmente traumatizantes e teriam como 

característica a tentativa de adequação da Rússia ao Ocidente, o lado vencedor, e não uma 

transformação mútua. Ainda assim, em um primeiro momento, essa adequação foi o Norte das 

políticas internas e externas do novo governo russo, que aceitaria a sua redução de polo, na 

crença de que seria possível se integrar ao polo vencedor “como um igual”. Essa guinada foi 

comandada por Iéltsin e diversos reformistas liberais, que viam o futuro russo atrelado à 

comunidade europeia e à civilização ocidental, divergindo consideravelmente da perspectiva 

ocidentalista pluralista de Gorbatchov e legitimando a ideia de vitória do Liberalismo e do 

Ocidente – principais fundamentos da tese do fim da história.  

Essa vitória ocidental, que chegou a propagar o seu modelo na própria Rússia, não 

conseguiu se consolidar e usurpar o lugar do socialismo como uma fonte ideológica para uma 

nova identidade nacional estável e duradoura. As condições ideológicas geradas pela associação 

da identidade nacional soviética com o protagonismo internacional da URSS não poderiam ser 

replicadas em uma identidade que se pautava na integração da Rússia ao Ocidente como forma 

de superar o atraso e as fraquezas do país. Além disso, haveria também uma brusca modificação 

do reconhecimento do país pelo Ocidente, e consequente tratamento ocidental para uma Rússia 

enfraquecida. Fato que promoveria o sentimento de humilhação e traição na opinião pública, e 

que seria também associado aos grupos liberais e ocidentalizadores. O acirramento dessas 

condições acarretaria também a falha dessa narrativa ocidental em consolidar a Rússia como 

um ator obediente à dita Nova Ordem Mundial80.   

À luz da história, fica explícita a atuação do próprio Ocidente como um dos agentes 

desestabilizadores na relação entre a identidade nacional russa e a ideologia liberal. Entretanto, 

fica explícito também o caráter global dessa atuação, uma vez que a aspiração ocidental não era 

apenas converter a Rússia, mas, sim, consolidar-se como um paradigma mundial. Isto, com a 

aspiração hegemônica e unipolar, que promoveria o alargamento de suas instituições. Houve 

também uma “ação messiânica” que promoveria uma imposição dos modelos e valores liberais 

como paradigmas universais do progresso humano, mesmo que incompatíveis ou com efeitos 

danosos, quando associados com os modelos e culturas locais. 

 
80 Como apresentada e idealizada no discurso de George Bush (pai) em 1991.  
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Dadas as contradições entre o momento homogeneizador, baseado na unilateralidade e 

unipolaridade de uma potência vitoriosa e de um modelo triunfante, e o discurso propagado, 

que em pouco se assemelhava com as ações, já que o respeito à pluralidade sociocultural dos 

países e seus diversos interesses era colocado de lado pelo processo liberalizante global e seus 

agentes condutores, gerou-se também uma deslegitimação geral do processo, da ideologia e do 

discurso como um todo, especialmente naqueles países que sentiam mais profundamente a 

pressão das diferenças políticas, culturais e econômicas e das incompatibilidades entre os 

modelos existentes e os impostos (SAKWA, 2017; DUGIN, 2014).  

A Rússia se sentiria especialmente ressentida, uma vez que essa “caixa de pandora” só 

foi “aberta” graças à iniciativa do país em tentar superar o seu embate com o Ocidente. Mesmo 

com todas as concessões e demonstrações de esforços russos, o Ocidente se negava a reconhecer 

e aceitar a Rússia, destacando o processo incompleto de liberalização e democratização. Ao 

mesmo tempo, o Ocidente reformulava as fronteiras geopolíticas no espaço histórico russo à 

custa da fraqueza conjuntural russa. Essa fraqueza foi criada, em grande parte, pela própria 

tentativa de ocidentalização e o alargamento do Ocidente feito também sob o pretexto de 

proteção contra possíveis recaídas autoritárias do Estado russo e outros “Estados párias” na 

visão ocidental. Assim, surgira um novo ímpeto não só pela incorporação de novos países ao 

núcleo ocidental, mas pela mudança de regime nos países que não seguiam a cartilha ideológica 

do Ocidente.  Esse processo de mudança de regime focaria em aliados históricos da Rússia do 

período soviético e fomentaria também o surgimento de novas alianças, com países emergentes 

com modelos próprios de desenvolvimento, como a China, pela conivência de se criar uma 

estrutura de contenção do ímpeto hegemônico e universalista do Ocidente (ISTAMIN, 2019; 

SAKWA, 2017). Essa associação de uma crescente oposição da identidade nacional russa aos 

paradigmas ocidentais, junto à ascensão de novos atores também insatisfeitos com a aspiração 

hegemônica, é um dos fatores que ajuda a explicar a renovação das tensões entre a Rússia e o 

Ocidente e que pode ser avaliada a partir das ideias de pertencimento. 

Além da questão externa e da insatisfação estrutural com a ordem internacional, ou pelo 

menos o novo aspecto unilateral da nova ordem unipolar, que enfraquecia o posicionamento 

geopolítico e diminuía a esfera de influência histórica russa, houve também a erosão econômica 

e a degradação social interna causadas pelas reformas liberais capitalistas na Rússia. Assim, a 

tempestade perfeita para a erosão do ideário ocidental e enfraquecimento de seus representantes 

políticos foi criada (SEGRILLO, 2016). As condições, que levaram à humilhação, a submeter 

o país a um status internacional inferior ao que a sociedade e à elite política tinham em seu 

imaginário, e fomentaram o surgimento da percepção de ameaça, legitimando a consequente 
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reativação da postura defensiva. Essas condições foram associadas, pelo menos no ideário 

popular, às políticas liberais e às reformas ocidentalizadoras, que afetaram o poder do Estado e 

o prestígio russo, condições historicamente importantes da identidade russa (CONRADI, 2017; 

DUGIN, 2015; SAKWA, 2017).  

Por isso, o ímpeto popular e político que embasou as reformas econômicas liberais e a 

democratização se erodiu gradativamente ainda durante a década de 1990. O descrédito da 

ideologia liberal impossibilitaria a consolidação da identidade ocidentalista como a identidade 

nacional dominante. Isso gerou um novo vácuo na coesão simbólica-cultural do país, já que o 

retorno à estrutura ideológica-identitária comunista-soviética não era uma alternativa viável 

para a nova elite oligárquica dirigente e não mais possível diante da dissolução territorial e da 

derrocada internacional. Da mesma forma, a continuação do programa ocidental poderia levar 

ao desgaste dessa mesma elite pela erosão de seu poder, uma vez que as reformas solicitadas 

pelos novos parceiros ocidentais ameaçavam, na interpretação de alguns, a sobrevivência do 

próprio Estado russo, ao enfraquecer a coesão interna e os seus posicionamentos geopolíticos. 

Além disso, o apoio popular à condução ocidentalista-liberal do novo regime democrático, cada 

vez mais associada ao controle oligárquico, também se mostraria problemático (CONRADI, 

2017).  

Com o fim do domínio da referência unificadora da ideologia soviética e o fracasso da 

consolidação de uma identidade liberal e pautada na visão de “recondução” do país para a 

integração ao Ocidente, há, então, uma nova “crise de identidade”. Esse período de vácuo após 

o fim da identidade soviética, que acaba por não ser preenchido pelo ideário ocidental-liberal, 

reacende também o questionamento sobre o pertencimento russo ao Ocidente ou sua 

autoafirmação como uma civilização própria. O novo debate sobre os rumos do país faz surgir 

novas e velhas tendências identitárias. Assim, em contraposição aos discursos de integração ao 

Ocidente, apresentam-se discursos de retomada das glórias e da defesa das tradições do passado. 

Essa crise fomenta a efervescência de narrativas alternativas que se propõem como novos 

referenciais simbólicos para a atuação e objetivos do país.  

A disputa pelo restabelecimento de uma visão dominante coloca em choque pautas 

liberais e ocidentais, como a retomada da liberalização e integração à Europa, e pautas 

nacionalistas, reacionárias ou tradicionalistas, como a restauração do poder e do status russo, o 

resgate da identidade eslávica e das tradições imperiais ou até mesmo a reconstrução da União 

Soviética.  Ao mesmo tempo, a ascensão do conservadorismo e do tradicionalismo são fontes 

de pressão e influência para a conflagração dessas novas tensões e embates geopolíticos. Uma 

vez que as elites políticas tendem a cooptar as demandas dessas identidades em suas narrativas 
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como forma de se legitimar ou até mesmo a promover tais narrativas como forma de se 

fortalecer. Por isso, torna-se prolixo debater qual lógica veio primeiro, se foi a ideologização 

interna ou a insegurança geopolítica e insatisfação externa, ou qual lógica fundamentaria a 

ascensão da outra. Cabe avaliar o papel mútuo, dialético e até simultâneo, da relação entre o 

reconhecimento pelo Other, as necessidades estratégicas e materiais e as condições internas 

para a construção e mudança das identidades nacionais dominantes no período pós-soviético.  

Essa condição recria, em alguns aspectos, os debates internos que permearam a Rússia 

durante o período imperial e pré-soviético, já que o mesmo problema pelo qual a Rússia passava 

nesse período surgiu em seu momento pós-soviético: uma crise de identidade que obscurece e 

faz oscilar as definições sobre o pertencimento e os rumos do país. Por isso, aqui será 

apresentado que essa crise se dá pela ambiguidade da formação russa e pela 

multidimensionalidade de suas relações com o Ocidente, o que gera narrativas conflitantes a 

partir de interpretações, a transição das ideias civilizacionais e supranacionais, e construções da 

história e da sociedade russa que perpassam não só a noção do quê é a Rússia e quem são os 

russos mas também de qual seria seu papel e como ela deveria se comportar. 

Na questão externa, é possível observar um retorno a uma lógica de grande potência, 

que, no entanto, difere da lógica soviética de superpotência. Apesar de se embasar no legado e 

na influência soviética no cenário internacional e no seu complexo industrial-militar, a política 

externa russa não é mais amparada por uma lógica de conflito bipolar em uma tentativa de ser 

um núcleo hegemônico-ideológico global, mas, sim, por uma lógica que busca estar no centro 

das questões globais (OLDBERG, 2010). A Rússia, nesse sentido, não mais almeja a 

transformação ideológica e material global, idealizada na identidade soviética, senão se manter 

como um dos polos de poder mundial. Esse objetivo, muitas vezes, entra em conflito com o 

Ocidente contemporâneo, que manteve sua lógica de núcleo hegemônico-ideológica após o fim 

da Guerra Fria, o que faz com que ele não reconheça o polo russo, nem sua autonomia, 

tampouco suas especificidades. 

Na questão interna, dada essa efervescência de novas narrativas, o debate histórico se 

reapresenta como uma alternativa viável de delimitação dessa análise. Suas raízes históricas 

têm relação com a atual ressurgência dos valores tradicionais ortodoxos, eslávicos e russos. O 

período da Rússia pós-soviética apresenta aspectos de transição no comportamento russo, 

porém de continuidade de uma elite política, cujos interesses e frustrações se coadunaram às 

identidades nacionais dominantes em diversos momentos da inserção internacional russa. Isso 

acontece, pois, a nova crise de identidade traz à tona o velho problema acerca da natureza russa 

e de seu lugar no mundo. Somado a isso, há um resgate do momento histórico de grandeza, 
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tanto no campo intelectual-teórico, quanto no campo do discurso político-ideológico, que gera 

narrativas similares àquelas do período imperial e uma clara disputa pela orientação do país e 

de seus interesses nacionais. 

 

4.2 Novas Correntes e Velhas Ideias: O Pertencimento no Pensamento Geopolítico Russo 

Pós-Soviético 

As transformações que levaram ao fim da Guerra Fria (1989), ao fim da União Soviética 

(1991) e ao fim da economia planificada (1992), foram três processos distintos, ainda que 

concomitantes e correlacionados. Esses processos também ocasionaram, com o fim da coesão 

gerada pela ideologia comunista, a derrocada da identidade e do paradigma soviético. 

Igualmente, haveria o reavivamento da condição de crise na identidade nacional russa, já que 

não se reestabeleceu uma identidade nacional hegemônica duradoura (DUGIN, 2014). No 

entanto, isso por si só, não induz o retorno à crise de identidade anterior, já que as modificações 

ocorridas na sociedade russa no período soviético foram substancialmente transformadoras 

politicamente e socialmente.  

A coletivização da economia soviética desmantelaria de vez as tradicionais mir, a base 

da organização social eslavófila. A identidade soviética também não contemplava as 

indagações eurasianas sobre pluralidade étnica como fomentadora de um pertencimento 

civilizacional. Apesar do multiculturalismo e do internacionalismo terem sido fomentados na 

URSS, a premissa central da identidade soviética baseava-se na coesão ideológica, enraizada 

na missão de superação do capitalismo, como um projeto civilizacional alternativo. Dessa 

forma, o multiculturalismo e o internacionalismo soviéticos se diferenciavam substancialmente 

da visão multiétnica e plural do Eurasianismo, já que o projeto soviético também ensejava uma 

expansão homogeneizadora, pautada na superioridade e universalidade de seus paradigmas, 

pelo menos na questão de propagação do socialismo, ainda que existissem diversos modelos e 

alguma pluralidade organizacional entre os diversos Estados socialistas.  

Além disso, o Eurasianismo Clássico teria suas postulações afetadas pelo próprio fim 

da URSS, que ocasionou uma retração, sem precedentes históricos em tamanho, nas fronteiras 

russas. Isso separou os diversos povos, considerados membros da comunidade supranacional 

eurasiana, justamente em uma onda de nacionalismos centrífugos, em parte derivada do colapso 

da coesão soviética, em parte, pela insatisfação da condução político-econômica da União e, 
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em parte, pela própria plataforma política dos reformistas liberais, pautada na descentralização 

do federalismo soviético. 

A Rússia emerge, assim, como um Estado sucessor da União Soviética, herdando, por 

um lado, boa parte dos quadros materiais, científicos e tecnológicos propiciados pelo poderio 

soviético, especialmente no campo militar. Por outro, extremamente debilitada, devido à 

desorganização política, ao fracionamento de seus territórios e às convulsões sociais geradas 

pela traumática situação econômica e pelo processo de transição do modelo de planejamento 

centralizado socialista para o modelo de economia de mercado capitalista. Esses fatores de 

desorganização e transformação acabariam também afetando sua capacidade de mobilização 

militar no período, ainda que tenha herdado todo o aparato nuclear e a maior parte do parque 

industrial-militar e científico soviético. Isso também acarretaria transformações sociais 

profundas, como o surgimento de uma nova elite econômica, os oligarcas, formados, em sua 

maioria, por antigos burocratas que tiveram privilégios durante as privatizações.  

Ainda que tenha havido uma tentativa de golpe e destituição de Gorbatchov, por parte 

de conservadores soviéticos e membros da parte “linha-dura” da burocracia, contra o processo 

de descentralização política do federalismo soviético (que, tragicamente acabaria por acelerar 

a desintegração), em 1991, a dissolução foi majoritariamente pacífica. Isso ensejou a 

continuidade de uma elite política, ou pelo menos de parte da burocracia, especialmente aquela 

atrelada aos serviços de defesa e segurança, no comando do país, e, consequentemente, manteve 

o Soviete Supremo como órgão institucional. Essa seria outra herança soviética que teria efeitos 

ambíguos no comportamento russo e nas condições internas (SAKWA, 2017; COLTON, 2016; 

CONRADI, 2017).  

 

4.2.1 O novo Ocidentalismo 

Nesse contexto, a única corrente histórica que pode ser utilizada, com ressalvas menores 

para não se incorrer no risco de um anacronismo, é a corrente ocidentalista. O discurso da 

existência do atraso, necessidades de reformas nos moldes ocidentais e de reintegração ao 

Ocidente se incrementou substancialmente nos anos finais da União Soviética e se enraizou no 

período Iéltsin. As próprias políticas do New Political Thinking, da Glasnost e da Perestroika 

eram idealizações de uma transcendência unificadora da Guerra Fria por parte de Gorbatchov, 

que via a necessidade de reintegração do país ao Ocidente e de remodelação das estruturas 

econômicas e políticas nos moldes ocidentais, ainda que inicialmente ambicionando uma 
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modificação mútua do Ocidente e a manutenção do status soviético, em uma concepção de 

Casa Comum Europeia (SAKWA, 2017).  

Essa lógica continuaria no período Iéltsin, que, já sob o comando de uma Rússia 

reduzida, tentaria implementar as reestruturações de maneira acelerada, objetivando a 

adequação aos moldes ocidentais e não mais a transcendência mútua. Como já mencionado, 

parte da narrativa russa aponta que foram as frustrações russas do período com os resultados 

dessa integração, a imposição de “humilhações” e de políticas de contenção por parte do 

Ocidente que reacenderiam a dinâmica de tensões entre o país e esse bloco. O Ocidentalismo é 

plenamente observável como um paradigma na condução do país até, pelo menos, a metade da 

década de 1990, especificamente até o início da intervenção ocidental no conflito iugoslavo, o 

bombardeio da Sérvia, por forças da Otan, e antes do primeiro alargamento dessa aliança no 

período pós-soviético, em 1996, 1998 e 1999, respectivamente.  

O “novo” Ocidentalismo se insere como uma corrente ampla de pensamento na Rússia 

pós-soviética, que engloba os defensores da democratização política, da liberalização 

econômica e do alinhamento, pragmático ou ideológico, com os Estados Unidos e o Ocidente. 

Com essas bases destacadas, torna-se possível traçar paralelos de comparação com o 

Ocidentalismo histórico, já que muitas das questões levantadas pelos grupos desse “novo” 

Ocidentalismo comungam com a ideia de promover o pertencimento ao Ocidente, seja em uma 

lógica de retorno aos caminhos da sociedade, como um destino natural do país, seja uma lógica 

de superação do atraso.  

 

 

Fiel à tradição intelectual do ocidentalismo, os novos líderes da Rússia viam 

seu país como uma parte orgânica da civilização ocidental cuja identidade 

"genuína" ocidental havia sido sequestrada pelos bolcheviques e pelo sistema 

soviético. Na perspectiva ocidentalista, durante a Guerra Fria, a Rússia agiu 

contra sua própria identidade e interesses nacionais, e agora finalmente teve a 

oportunidade de se tornar um país ocidental "normal". Assim, Kozyrev 

argumentou que a União Soviética não era apenas um país "normal" ou 

"subdesenvolvido", mas um país "desenvolvido indevidamente". Essa visão 

foi um produto claro de uma longa tradição do pensamento ocidentalista da 

Rússia (TYSGANKOV, 2016, p. 61).81 

 

 

 
81 Traduzido pelo autor. Texto original em inglês (TSYGANKOV, 2016,p. 61): Loyal to the intelectual tradition 

of Westernism, the new Russia’s leaders saw their country as na organic part of Western civilization whose 

“genuine” Western identity had been hijacked by Bolsheviks and the Soviet system. In the Westernist perspective, 

during the Cold War Russia had acted against it own national identity and interests, and now it finally had an 

oportunity to become a “normal” Western country. Thus, Kozyrev argued that the Soviet Union was not merely a 

“normal” or “underdeveloped” country, but a “wrongfully developed” one. This vision was a clear product of a 

long tradition of Russia’s Westernist thinking. 



181 

 

Assim, o pensamento geopolítico e a avaliação da conjuntura realizada por essa visão 

tenderiam a amenizar os recuos internacionais e o agravamento das condições geoestratégicas 

do país em face à perspectiva de integração inevitável ou necessária ao Ocidente. A vertente, 

no entanto, detém diferenciações em relação ao papel da Rússia nesse “novo mundo”, já que 

nas linhas mais pragmáticas do Ocidentalismo, a ideia não era enfraquecer o Estado, nem 

reduzir o status internacional do país, senão superar as condições de atraso, e uma vez superada 

também a crise econômica, a Rússia deveria se restabelecer como um dos atores principais no 

cenário internacional, mas ao lado do Ocidente. Por outro lado, as vertentes mais liberais não 

se importavam em transformar a Rússia em um país “normal”, sem aspirações excepcionais, 

caso isso fosse necessário para sua adesão. Os últimos foram os primeiros responsáveis pela 

articulação de um paradigma de inserção internacional na Rússia pós-soviética. Obviamente, 

esse posicionamento seria muito mal recebido em uma sociedade cujo prestígio internacional e 

sua posição excepcional no mundo estavam intrinsecamente ligados à identidade nacional desde 

o século XV.  

Assim, é possível delinear as ideias de pertencimento do Ocidentalismo em dois 

pensamentos geopolíticos distintos, porém com as mesmas bases: a Casa Comum Europeia e a 

Europa Inteira e Livre. A Casa Comum Europeia, ideia presente na frase postulada por 

Gorbatchov, em seu discurso que ressaltava a necessidade de uma nova arquitetura para os 

relacionamentos europeus e para a resolução dos dilemas de segurança nesse subcontinente, 

baseava-se em uma nova abordagem da URSS e dos EUA para as questões geopolíticas. Ele 

pautava a necessidade de transformação mútua dos dois blocos, o socialista e o capitalista, para 

superar o embate ideológico. A transformação de Gorbatchov pode ser considerada 

ocidentalista, pois se pauta em uma busca por uma base comum entre os dois campos, que para 

ele seria a partir do respeito aos direitos humanos, à soberania e às pluralidades políticas, 

econômicas e sociais. Nesse sentido, a URSS deveria se modificar e reformar as suas bases 

autoritárias, adquirindo uma “face humana”, que poderia ser reconhecida pelo Ocidente. A 

transformação ambicionada por Gorbatchov fica evidente como a transição do modelo 

socialista soviético para o modelo socialdemocrata escandinavo (SAKWA, 2017).  

Já para o Ocidente, a transformação necessária seria o respeito à pluralidade e à 

soberania, abandonando o seu próprio ímpeto messiânico e homogeneizador, que havia pautado 

o domínio e a expansão ocidental nos últimos séculos e agora se apresentava como o dogma do 

capitalismo e do Liberalismo. A URSS também deveria permitir a abertura de seu bloco. Apesar 

de não ter o mesmo padrão homogeneizador na escala ocidental, ela também detinha o controle 

“dogmático” sobre as formas e modelos em seu espaço europeu. Esse pensamento seria a base 
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do New Political Thinking, como paradigma da política externa soviética. Essa transformação 

mútua criaria as bases de um entendimento comum que superaria o embate ideológico e 

integraria a URSS transformada a um Ocidente adaptado, em que a base do relacionamento 

fosse o respeito a valores fundacionais comuns e aos desenvolvimentos próprios de cada país 

em cima desses valores. Isso ensejaria a mudança do ordenamento internacional e possibilitaria 

a instituição de balanças e mecanismos de manutenção pluralistas, o que ocasionaria a 

transcendência das disputas geopolíticas (SAKWA, 2017; DUGIN, 2015). 

A ideia de Europa Inteira e Livre, por outro lado, surge do declínio soviético, devido, 

em grande parte, às próprias tentativas de autotransformações, e da consequente impotência e 

incapacidade desse ator em gerir os processos de expansão e adaptação do Ocidente. A Europa 

Inteira e Livre já é uma idealização não de transformação mútua, mas de vitória dos modelos 

ocidentais e da necessidade de sua propagação. Esse conceito, ao invés de uma iniciativa mútua, 

ocorre com a primazia do poder estadunidense e a partir do bloco ocidental, o que se mostra 

como um revigoramento do surto homogeneizador ocidental que também coopta a globalização 

e outros processos planetários para introduzir seus modelos e técnicas como parâmetros 

universais. Com a dissolução da URSS, esse conceito acabaria ganhando espaço também nas 

correntes ocidentalistas russas, que viam a necessidade de reformulação do país nos moldes 

ocidentais (SAKWA, 2017). 

A Rússia, nesse período (1992 – 1996), em que se tinha em vigência a “Doutrina 

Kozyrev”, seguia uma política externa que foi marcada por um alinhamento ideológico com o 

Ocidente, considerada por Tsygankov (2016, p. 59 – 93) como o ápice da “euforia 

ocidentalizadora-liberal”, e por uma crescente dependência econômica e financeira do país 

para com as instituições ocidentais, como o FMI e o Banco Mundial, bem como para com as 

potências ocidentais, como os Estados Unidos. Essa euforia, entretanto, seria temporária, já que 

os retrocessos no cenário internacional e a degradação econômica interna empoderariam os 

segmentos mais radicais do (re)nascente nacionalismo russo, cujas demandas variavam desde 

a reunificação dos territórios e formação da Grande Rússia, até a restauração da União Soviética 

ou do Império Russo. Apesar de Iéltsin se manter no poder até o fim da década de 1990, a 

coesão interna do país apresentaria as suas clivagens logo nas primeiras eleições, em que seria 

formado um parlamento substancialmente nacionalista, considerado até mesmo “neossoviético” 

por alguns autores liberais que apontam uma tendência histórica de autoritarismo, como Lo 

(2015). Outros autores viam esse reavivamento nacionalista como a representação da 

insatisfação generalizada com as condições reais dos quadros sociais, da economia e da situação 

internacional do país. Apesar de a economia apresentar os primeiros sinais de melhora em 1996, 
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Iéltsin cederia, gradativamente, às pressões dos segmentos nacionalistas e da burocracia de 

segurança, colocando um Ministro de Assuntos Exteriores mais pragmático, e preocupado com 

o aumento da influência ocidental, no lugar de Kozyrev, em 1996: Yevgeny Primakov. Esse 

fato marcaria o fim do alinhamento ideológico, mas não da fraqueza e da nova dependência 

russa (TSYGANKOV, 2016; CONRADI, 2017). 

Apesar de o Ocidente inicialmente aceitar a integração russa, a divergência das 

expectativas da Rússia e do tipo de integração ofertada pelo Ocidente são uma das causas de 

sua insatisfação. A Rússia almejava entrar no Ocidente como uma das grandes potências desse 

bloco, ao lado da França, EUA, Alemanha e Reino Unido, o papel que lhe foi ofertado, no 

entanto, nas palavras de Sakwa (2017, passim), foi de uma “Polônia maior”, que levou em conta 

as suas condições conjunturais de fraqueza e não reconheceu o seu papel almejado, nem suas 

aspirações históricas. Isso dividiria as lideranças ocidentalistas russas entre aqueles que 

achavam melhor aceitar o papel ofertado e aqueles que entediam ser melhor preservar as 

condições de prestígio e poder anteriores. As correntes do debate histórico servem, nesse 

sentido, também como forma de análise para explicar as diferenças na busca de reconhecimento 

na relação entre o Self russo e o Other ocidental – seja pela integração condicionada ao 

Ocidente, como membro igual às maiores potências ocidentais em direitos, deveres, votos e 

vetos, seja pela assertividade em se fixar como um núcleo próprio que garanta essas condições, 

ante o não reconhecimento ocidental. 

Assim, com essa clivagem interna, uma nova crise na idealização dos rumos do país se 

formaria. De um lado, um grupo enfatizaria as relações com o Ocidente e a reintegração 

histórica do país ao núcleo ocidental. Esse grupo, apesar de diferente do Ocidentalismo 

histórico, detinha algumas de suas mesmas premissas de superação do atraso e de integração da 

Rússia com o Ocidente e com a Europa. A sua principal diferença se apresenta em sua 

configuração interna, não tão heterogênea quanto a do Ocidentalismo histórico, e cujas 

vertentes podem ser diferenciadas por seus níveis de “intensidade” na integração, em vez da 

clivagem da corrente histórica entre “direita” e “esquerda”. Dessa forma, havia aqueles que 

defendiam uma moderação maior nessa integração, para preservar o poder estatal e a qualidade 

de vida da população, como estatistas democráticos e os socialdemocratas, e aqueles que 

consideravam essa oportunidade como uma janela histórica sem precedentes, e estavam 

dispostos a “pagar qualquer preço” para se integrar ao Ocidente, como os liberais mais radicais.  

O novo Ocidentalismo, então, difere do antigo por não englobar mais as vertentes de 

“esquerda” do Ocidentalismo histórico, apesar de seu núcleo ser composto tanto por liberais 

quanto por socialdemocratas. No entanto, essas vertentes se pautavam na integração ao 
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Ocidente e nos modelos ocidentais para com o caminho de evolução para Rússia, fossem eles 

os modelos neoliberais do Consenso de Washington ou os modelos socialdemocratas nórdicos, 

algo também ambicionado por Gorbatchov. Não havia proponentes de uma solução autônoma 

russa ou de um modelo alternativo de superação do atraso, como as vertentes de esquerda do 

Ocidentalismo histórico, já que as vertentes socialistas e comunistas remanescentes comporiam 

uma corrente própria, que demandaria a restauração tanto da União Soviética quanto do 

socialismo, e negariam o capitalismo ocidental como modelo. Assim, o Ocidentalismo se 

encaixa não só como um tipo ideal de análise mas também se mostra como uma corrente perene 

de pensamento e idealização do comportamento russo. 

 

4.2.2 A ascensão nacionalista na identidade nacional na década de 1990 

 Como já mencionado, com o decorrer da década de 1990 e a deterioração das condições 

macroeconômicas e de vida da população, em conjunto com a derrocada internacional do país 

e as novas tensões com o Ocidente, iniciadas em 1996 e intensificadas a partir de 1998, 

correntes nacionalistas ganhariam proeminência. Esse nacionalismo era difuso e marcado por 

diversas correntes, que iam desde o chauvinismo xenófobo e irredentista de Vladimir 

Zhirinovski, até o “nacional comunismo” de Gennadi Zyuganov, que desejava reverter os 

efeitos destrutivos do novo modelo econômico para a soberania nacional e reestruturar as 

reformas para que beneficiassem a sociedade. Dessa forma, o outro lado da moeda se 

estruturava como uma ampla oposição à custa da derrocada econômica e geopolítica russa 

(TSYGANKOV, 2016; DUGIN, 2015).  

Essa situação de efervescência de correntes periféricas nos debates político-teóricos 

sobre o papel do país e o destino da Rússia tem como aspecto a retomada de valores tradicionais, 

antes suprimidos pelo comunismo e também não abarcados pelo Liberalismo radical. Esses 

valores, aos poucos, adentrariam no debate intelectual e político russo, substituindo o antigo 

confronto de narrativas, que, no período da perestroika, era polarizado entre aqueles que 

defendiam o sistema e a ideologia soviética e os que defendiam as reformas liberalizantes e 

democratizantes. Com as transformações da Rússia, a volta desse tradicionalismo tomou corpo 

como narrativa histórica de retomada não só dos valores russos, em contraposição ao Ocidente 

e ao comunismo, mas também de retomada da valoração do prestígio russo no cenário 

internacional. 

 

 

A Rússia está se posicionando cada vez mais como um Estado de uma 

civilização especial. Esta tendência tornou-se particularmente manifesta 
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durante os últimos anos da presidência de Vladimir Putin. No âmbito deste 

projeto, a Rússia é vista como uma civilização baseada na espiritualidade, 

aderência às normas e valores tradicionais, entre os quais está a 

responsabilidade do indivíduo perante a sociedade e o Estado (juntamente com 

os seus direitos) e ideais religiosos (em oposição ao secularismo agressivo da 

Europa). No entanto, há rivalidade entre os seguidores de diferentes conceitos 

e modelos da identidade civilizacional da Rússia. Mesmo que sejam diversos 

e muitos, há um confronto tradicional de longa data na comunidade intelectual 

russa - entre os adeptos do pochvennichestvo (que professam um “retorno aos 

recursos nativos”, também conhecidos como eslavófilos no passado) e 

zapadnichestvo (“pro-ocidental-ismo”). De certo modo, a dicotomia 

“liberalismo-conservadorismo” pode ser vista como um reflexo do que foi dito 

acima (NAUMKIN, 2014, não paginado).82 

 

 

Entretanto, essas vertentes dificilmente poderiam ser consideradas uma oposição 

eurasianista ou eslavófila em seus períodos formativos. Mesmo com alguns aspectos nos 

discursos de Zhirinovski, como aponta Tsygankov (2016), que ressaltam o caráter continental 

e terrestre russo, que deveria ser restaurado à sua glória anterior (que faz com que Tsygankov 

considere-o um “eurasianista civilizacionista”), suas abordagens acerca do nacionalismo 

detinham tons xenófobos e substancialmente chauvinistas – que chegavam a ressaltar a 

superioridade russa, ou pelo menos a necessidade de reavê-la – para serem enquadrados na 

lógica eurasianista de horizontalidade étnica e pertencimento supranacional à Eurásia.  

Na verdade, a Rússia pós-soviética atingiria níveis de concentração étnica de russos 

vistos somente no período moscovita. A dissolução da União Soviética causaria não só a perda 

de territórios e populações, que geraria uma maioria russa concentrada na nova Federação 

Russa, o que por si só já colocaria em cheque os ideais eurasianos clássicos de nacionalismo 

abrangente, mas também ocasionaria o fim da identidade soviética, que pairava como elemento 

unificador sobre as diversas etnias, povos e nacionalidades dentro da União. Um agravante seria 

a própria postura de Iéltsin que, como chefe da antiga RSFSR, demandava uma maior 

autonomia e soberania para a sua República dentro do sistema federativo soviético. O fato de 

esse pleito ser feito pela RSFSR, a principal e mais poderosa república soviética, fortaleceria 

 
82 Traduzido pelo autor. Versão original em inglês (NAUMKIN, 2014, não paginado): Russia is increasingly 

positioning itself as a state of a special civilization. This trend has become particularly manifest during the last 

few years of Vladimir Putin’s presidency. Within the framework of this project, Russia is seen as a civilization 

based on spirituality, adherence to traditional norms and values, among which the responsibility of the individual 

to society and the state (along with his rights), and religious ideals (as opposed to the aggressive secularism of 

Europe). Yet there is rivalry between the followers of different concepts and models of Russia’s civilizational 

identity. Even though they are diverse and many, there is a long-standing traditional confrontation in the Russian 

intellectual community – between the adherents of pochvennichestvo (professing a “return to native resources”, 

also known as Slavophiles in the past) and zapadnichestvo (“pro-Western-ism”). In a way, the “conservatism-

liberalism” dichotomy can be viewed as a reflection of the above. Disponível em: 

https://eng.globalaffairs.ru/number/Civilizations-and-Identity-Crisis-16508. 

https://eng.globalaffairs.ru/number/Civilizations-and-Identity-Crisis-16508
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as demandas autonomistas das demais repúblicas soviéticas, fator que propiciou que a dita 

“Primavera das Nações de 1989” ocorresse não só no bloco socialista europeu, mas também 

dentro da própria URSS (COLTON, 2016; DUGIN, 2015).  

 

4.2.3 O Neoeurasianismo: o Eurasianismo como ideologia e pensamento geopolítico 

A dissolução da URSS não resolveria todos os litígios étnicos e territoriais. Alguns 

movimentos separatistas surgiriam dentro da própria Rússia, que, apesar de tudo, ainda era um 

país de enormes proporções geográficas e de uma grande pluralidade e diversidade étnica e 

cultural. A Primeira Guerra da Chechênia (1994 – 1996), que eclodiu devido à presença 

histórica de um nacionalismo étnico e a não mais identificação desse povo com o Estado russo, 

é o exemplo mais emblemático dessa escalada do nacionalismo centrífugo, tão temido e 

considerado, até então, inexistente na história da Eurásia pelos eurasianistas clássicos. Se por 

um lado as ideias eurasianas clássicas estavam debilitadas nesse período inicial, por outro, um 

novo movimento ideológico e político se utilizaria dos pensamentos e postulações dessa 

corrente para estabelecer novos parâmetros para o destino eurasiano em uma Rússia 

enfraquecida.  

Assim surgiriam os neoeurasianistas, que se diferenciariam dos eurasianistas clássicos 

por sua abordagem de uma visão de disputa entre a civilização eurasiana, de características e 

tradições ligadas à terra e ao poder terrestre continental, e a civilização atlântica, cuja dinâmica 

é embasada em sua relação com o mar e a sua atuação e expansão histórica são embasadas no 

poder marítimo. A história mundial, nessa perspectiva, seria movida por uma disputa entre os 

representantes das civilizações terrestres, como o Império Romano, a França Napoleônica, a 

Alemanha Bismarckiana, e a Rússia, marcados por tradições e relações geográficas duradouras, 

e as civilizações marítimas, como Cartago, o Reino Unido, e os EUA, que eram marcadas por 

uma relação interna dinâmica e transformativa. Essa diferença nas características das 

civilizações navais era influenciada pelas relações com diversos povos por meio do intercâmbio 

propiciado pela atuação marítima, em contraposição à perenidade das tradições e rigidez dos 

povos que não tiveram um intercâmbio acentuado, como as terrestres (DUGIN, 2015; 2014).  

O Neoeurasianismo, na vertente apresentada pelo controverso Aleksandr Dugin 

(ibidem.), pauta-se em um discurso teleológico do desenvolvimento histórico, que teria chegado 

ao ponto decisivo com a globalização. Nesse sentido, possui uma clara distinção geopolítica e 

geoestratégica em suas formulações, que seriam influenciadas tanto pelo surgimento de uma 

escola de pensamento geopolítico na Rússia pós-soviética quanto a influenciaria (DUGIN, 
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2015, p. 84 – 85). A queda da URSS, a principal potência continental e baluarte das civilizações 

da terra, em um momento em que os acontecimentos geopolíticos detinham alcance global, teria 

inaugurado um processo de conquista e homogeneização planetária por parte da civilização 

marítima atlântica a que ela se opunha. Essa civilização marítima era coordenada a partir da 

relação transatlântica entre a Europa e os EUA, país que seria o núcleo de poder desse bloco. 

Assim, essa configuração de poder teria gerado um mundo unipolar, cujo polo atlântico 

exploraria e condicionaria as demais partes do planeta ao seu projeto de dominação, exploração 

e homogeneização em uma relação de Centro-Periferia (DUGIN, 2015). 

Essa perspectiva de divisão civilizacional do Neoeurasianismo é amparada pela mistura 

de preceitos da geopolítica clássica, como a ideia de confronto entre as potências marítimas, as 

talassocracias, e as potências continentais, as telurocracias, de Mackinder (1904), com 

conceitos geopolíticos contemporâneos, cooptados do Choque de Civilizações de Huntington 

(1996). A ideia de embate “inevitável e histórico” entre civilizações é feita por uma cooptação 

de elementos teleológicos, especialmente das ideias hegelianas, e por abordagens pós-modernas 

e pós-estruturalistas das questões conjunturais identitárias e políticas da Rússia e das condições 

estruturais geradas pela globalização. Ainda assim, há uma construção de uma narrativa 

histórica para a Rússia que detém como base a relação entre a centralização abrangente, a 

pluralidade étnica e a influência da geografia, que dariam um papel especial para esse país na 

luta contra a homogeneização atlântica (LAURELLE, 2008; DUGIN, 2014). A visão do mundo 

unipolar atlanticista de Dugin apresentada no Mapa 5 (p. 188). 
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FONTE: DUGIN, 2014, p. 55. Obtido em evrasia.org. 

 

Os neoeurasianistas formulariam uma abordagem própria para a inserção internacional 

da Rússia em conformidade com a sua visão de necessidade de frear o avanço do atlanticismo83. 

Além da necessidade de reconstituir as capacidades de poder da Rússia, a principal plataforma 

geopolítica eurasiana, era necessário que esse país se articulasse globalmente com o resto da 

periferia do mundo unipolar, para que pudesse fazer frente ao bloco transatlântico. A reação 

eurasiana para desmantelar o poder e o alcance do núcleo geopolítico de sustentação da 

ideologia atlântica, os Estados Unidos, seria por uma concertação global dos países submetidos 

à ponta periférica da globalização vetorial ocidental, que geraria problemas sociais e 

econômicos em sua tentativa de universalização impositiva dos modelos ocidentais. Essa 

 
83 O Atlanticismo, segundo o Neoeurasianismo de Dugin (2014), seria o paradigma ideológico gerado pelo impulso 

expansionista do núcleo atlântico, que condicionaria a globalização como um vetor unidirecional de imposição da 

superioridade do Ocidente e da universalização dos modelos e técnicas ocidentais. Em contraposição à ideologia 

atlanticista, existiria o Eurasianismo, que prezaria pela pluralidade de modelos e técnicas, bem como pela 

autodeterminação e valorização das tradições locais não ocidentais. Dessa forma, Dugin considera os atlanticistas 

como uma classe de estrategistas e agentes que atuariam globalmente em prol da Civilização Atlântica.  Considera 

também os ocidentalistas russos como os agentes ideológicos da civilização atlântica-ocidental na Rússia, que 

atuariam contra os interesses russos e a civilização eurasiana. 

MAPA 5: O MUNDO UNIPOLAR ATLANTICISTA 
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imposição faria surgir forças antiglobalistas em toda a periferia mundial, que poderiam ser 

articuladas contra o sistema-mundo unipolar. O Mapa 6 (p. 189) expõe o papel da Rússia como 

vetor principal da articulação eurasiana contra o núcleo unipolar.  

 

FONTE: DUGIN, 2014, p. 56. Obtido em evrasia.org. 

 

O Neoeurasianismo detém, assim, um viés geopolítico terceiro mundista como solução 

para a questão da unipolaridade ocidental. Prega também, que somente através da articulação e 

da integração plena da Eurásia, seria capaz de se montar uma estrutura mundial de 

balanceamento de poder do núcleo estadunidense. Esse processo de integração eurasiana 

deveria ser, não supreendentemente, capitaneado pela Rússia, que deteria as condições 

geopolíticas e ideológicas ambivalentes para se estruturar como uma plataforma de resistência 

multinível ao Atlanticismo. Por isso, a integração eurasiana deveria se iniciar no espaço pós-

soviético e depois aprofundar-se em outros eixos, primeiro verticalmente, com países do 

chamado Terceiro Mundo, como a Índia, a Turquia, o Irã, e depois horizontalmente, com uma 

articulação com a China e com a própria Europa, que deteria interesse em se desvincular de 

suas amarras geopolíticas aos EUA e superar seu estado de vassalagem (DUGIN, 2014). 

Mapa 6: A REAÇÃO RUSSO-EURASIANA CONTRA A UNIPOLARIDADE 
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A partir da dissolução da ordem unipolar, seria necessária uma reorganização 

geopolítica específica para um ordenamento mundial que fosse capaz de impedir o 

ressurgimento de outra ordem unipolar que ensejasse uma nova globalização homogeneizadora. 

Assim, a geopolítica neoeurasiana adotaria os contornos de divisão civilizacional para 

estabelecer a ideia de uma multipolaridade benigna como a organização ideal para efetuar esse 

“autobalanceamento”.  Inicialmente, esse balanceamento seria composto por um mundo 

dividido em “zonas meridionais”, conceito baseado explicitamente nas ideias de Pan-Regionen 

de Karl Haushofer (HAUSHOFER apud VESENTINI, 2016). Esse sistema-mundo seria 

construído através da integração eurasiana e sua divisão em três “cinturões continentais 

eurasianos”, que contrabalançariam o cinturão atlântico-americano. Esse mundo multipolar 

meridional é apresentado no Mapa 7 (p. 190). 

 

FONTE: Dugin, 2014, p. 57. Obtido em evrasia.org. 

 

Os cinturões eurasianos seriam formados pela zona meridional Euro-Africana, pela zona 

Russa-Central Asiática e pela Zona Pacífica. A configuração das relações internas dessas zonas 

se daria pelo respeito à pluralidade de civilizações englobadas nelas. Já a articulação externa 

entre elas seria a partir do balanceamento, especialmente da Zona Atlântica. Essa configuração 

MAPA 7: O MUNDO MULTIPOLAR MERIDIONAL NEOEURASIANO 
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seria inicialmente necessária pela existência de diversas civilizações com diferentes 

capacidades, assim, uma divisão imediata do mundo entre civilizações acabaria por gerar novas 

relações assimétricas no plano geopolítico. As diversas civilizações, entretanto, deteriam 

espaços de influência dentro das zonas meridionais e seriam capazes de balancear alguma 

civilização cuja ação ameaçasse a estrutura internacional multipolar, garantindo também que a 

pluralidade de modelos e culturas fosse respeitada (PAULA, 2016; DUGIN, 2014). 

Essas zonas meridionais atuariam somente como forma de balanceamento e seriam 

subdivididas entre os diversos “grandes espaços” civilizacionais, que seriam o verdadeiro 

núcleo da pluralidade e da estabilidade desse sistema. Dugin (2014) aponta que a Zona Atlântica 

Anglo-Americana teria como núcleo o Grande Espaço Norte-Americano e seria composta pelos 

grandes espaços Centro-Americano e Sul-Americano. A Zona Euro-Africana teria como núcleo 

o Grande Espaço Europeu e seria composta também pelos Grandes Espaços Árabe-Islâmico e 

pelo espaço Trans-Saariano. A Zona Pan-Eurasiana teria como núcleo o Grande Espaço 

Russo-Eurasiano e seria composta também pelos Grandes Espaços Islâmico-Continentais e 

Hindu. A Zona Pacífica teria como núcleo o Grande Espaço Chinês e seria composta pelo 

Grande Espaço Japonês e pelo Grande Espaço do “Novo Pacífico”. O Mapa 8 (p. 191) expõe 

esse mundo separado por espaços civilizacionais. 

 

FONTE: Dugin, 2014, p. 58. Obtido em evrasia.org. 

MAPA 8: OS GRANDES ESPAÇOS CIVILIZACIONAIS 
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Assim, a subdivisão em Grandes Espaços tem uma forte relação com a divisão 

civilizacional de Huntington (op. cit.). É interessante ressaltar a presença da Europa como um 

dos núcleos de uma zona meridional de balanceamento contra a Zona Atlântica. Como foi 

ressaltado, a Europa faz parte, na concepção “duginiana”, da ordem unipolar atlântica, contudo, 

ele ressalta que a Europa continental também detém aspectos eurasianos que a distinguem das 

civilizações anglófonas, apesar de atualmente estar englobada no bloco atlântico. Esses 

aspectos poderiam ser capitalizados como forma de separar a Europa continental do núcleo 

atlântico estadunidense, e promover a integração dela à Eurásia, o que permitiria que ela se 

tornasse um núcleo próprio de poder e, eventualmente, acabaria por ajudar no balanceamento 

do núcleo estadunidense. Isso deteria as tendências e aspirações de dominação e expansão desse 

bloco histórico (DUGIN, 2014). 

Nesses Grandes Espaços, seriam preservados as tradições e os aspectos culturais, 

políticos, sociais, organizacionais e econômicos de cada sociedade, mesmo com a primazia 

geopolítica de cada núcleo sobre distintas civilizações. No caso russo, os neoeurasianistas 

tendiam a valorizar as tradições russas que muitas vezes os colocavam em consonância com o 

eslavofilismo clássico, devido à ênfase nas raízes eslavas. Havia, é claro, destaque também para 

as raízes tártaro-mongólicas, fino-úgricas e etc. Essa perspectiva tinha também como objetivo 

atrair alguns grupos nascentes que defendiam a ideia de um país pautado no eslavismo. Esse 

eslavismo, entretanto, também se diferenciaria, substancialmente, do eslavofilismo clássico, já 

que as condições contrastantes entre o meio urbano e o meio rural, marcado pela mir e pelo 

sobornost’, que fomentaram o eslavofilismo, no século XIX, já não existiam mais. 

 

4.2.4 O paralelo entre o eslavismo contemporâneo e o eslavofilismo  

Nesses desenvolvimentos, o eslavismo se dá com a ressurgência de grupos que 

valorizavam as tradições religiosas ortodoxas, os valores tradicionais sociais cristãos, a ideia de 

nacionalidade e unicidade étnica dos eslavos orientais e a necessidade de reagrupamento do 

núcleo territorial eslavo, detendo os tons de nacionalismo e etnocentrismo excludente, ainda 

que supranacional, por englobar os bielorrussos e ucranianos. É justamente pela cooptação 

dessas bases ideológicas religiosas e nacionalistas para a legitimação de políticas, de forma 

acentuada no período Putin, que o eslavofilismo, adaptado à nova realidade desse Eslavismo 

nacionalista, também pode servir de base idealística viável para o enquadramento das diretrizes 

internas e externas russas. Assim, o eslavofilismo, junto com o Eurasianismo, apesar dos 

retrocessos substanciais nas fronteiras da dita civilização continental eurasiana, acabaria por se 
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estabelecer também como parâmetro ideacional e político de diversos movimentos irredentistas, 

nacionalistas e “restauracionistas”. Essas pautas ganhariam força graças à grande insatisfação 

popular com o declínio dos padrões de vida associados ao Ocidentalismo e à crescente 

perspectiva de necessidade de frear as derrotas geopolíticas. 

Apesar de também possuir aspectos de pertencimento supranacional, o eslavismo, e 

consequentemente o eslavofilismo, têm relevância justamente pelo seu papel na coesão interna 

do país. O eslavismo seria utilizado como uma das fontes de diferenciação do nacionalismo 

russo ante o aumento da pressão internacional em questões domésticas. Essa abordagem 

nacionalista também se ampara na ressurgência do Cristianismo Ortodoxo como uma das fontes 

de construção de unicidade e conservação da ordem política, baseando-se na oposição das 

tradições e valores históricos russos contra os valores intrusos ocidentais. Além disso, há a 

evolução da utilização de conceitos de defesa étnica de russófonos no exterior próximo russo. 

Esse conceito se iniciou como uma articulação da ideia de responder aos anseios dos 

compatriotas84 da URSS, inicialmente sem distinção de etnia, que seria responsabilidade da 

Rússia, como Estado sucessor da URSS. No decorrer da década de 1990, essa ideia foi se 

transformando em um conceito de proteção de minorias étnicas russas, que culminaria na 

fundação do conceito de “Mundo Russo” (Russkiy Mir).  

Essa transformação foi impulsionada pela ascensão do nacionalismo étnico e eslavista 

interno que, por sua vez, legitimaria a atuação russa no espaço pós-soviético. A ideia de “Mundo 

Russo” foi utilizada por Putin após a crise da Ucrânia para legitimar a anexação de territórios 

com presença de russos étnicos como uma reparação histórica e reintegração de populações 

legítimas separadas por arbitrariedades políticas. Ao cooptar os elementos derivados desse surto 

nacionalista, Putin atua em resposta aos ressentimentos populares com a perda do prestígio e 

do status internacional. Essa atuação consegue converter efetivamente o aumento da 

assertividade russa no cenário internacional em aumento da popularidade de Putin no cenário 

doméstico – questão exemplificada pelo surto de popularidade do presidente, após a anexação 

da Crimeia. Ao mesmo tempo, ao constituir sua plataforma política em uma base dissonante 

das plataformas ocidentais-democráticas estabelecidas no período anterior, Putin acaba 

iniciando um processo de desvio das instituições russas dos modelos promovidos e impostos 

pelo Ocidente (LAURELLE, 2015; ROGOV in DMITRIEV et col., 2015). 

 

 
84 Compatriota era o termo utilizado pelo governo russo na década de 1990 para designar os cidadãos da antiga 

União Soviética que ainda detinham um vínculo de sentimento nacional para com a URSS, mesmo após sua queda. 
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4.2.5 O hibridismo na crise de identidade 

A presença dessas três correntes no discurso político e a sua influência na própria 

confecção política demonstram uma tendência diferente do debate histórico, marcado pela 

polarização entre eslavófilos e ocidentalistas. As correntes do debate contemporâneo acabam 

por ser cooptadas em diferentes aspectos da política interna e externa russa, que se apresenta 

como uma hibridização complementar das três. Como veremos adiante, essa tendência se dá 

gradualmente, e acaba demonstrando o uso do Eslavismo na política externa, como 

contraposição à ideologia liberal, a consonância da geopolítica e da geoestratégia com o 

Neoeurasianismo, e a utilização de conceitos liberais e neoliberais na condução de certas 

reformas ocidentalizadoras, as quais vêm acompanhadas da moderação dos discursos, que 

apesar do tom crítico à influência ocidental, não são intrinsecamente antiocidentais. Isso 

demonstra a intenção de deixar um canal de diálogo aberto com o Ocidente, especialmente a 

Europa, bem como a relevância das parcerias comerciais e estratégicas desse bloco para a 

Rússia. 

Dessa forma, o novo debate se gera em condições antagônicas ao do debate histórico, 

mas com polos e pautas similares, baseados na questão de dissonância identitária associada à 

relação do Self russo com o Other ocidental. As especificidades do caso russo e de sua crise de 

identidade permitem tanto a utilização dos ideais das correntes clássicas como parâmetros de 

análise quanto a visualização dos efeitos perenes das acumulações históricas/culturais e das 

condições geográficas/geopolíticas próprias da Rússia, que ajudam a explicar as mudanças e as 

recorrências de certos padrões de comportamento e de identidades dominantes. Se a crise de 

identidade no século XIX surgiu da vitória sobre Napoleão, a do século XXI surge com o 

declínio da União Soviética. Se o ocidentalismo histórico começa a ganhar força devido à 

perspectiva de fraqueza e atraso da Rússia imperial perante o Ocidente, o Ocidentalismo 

contemporâneo entra em declínio por não prover, justamente, as respostas necessárias para a 

superação do “novo atraso”, da crise econômica, das convulsões internas e da humilhação 

internacional. Em parte, esse insucesso da implementação de uma identidade nacional pautada 

na ideia de integração ao Ocidente se deve tanto à postura demasiadamente ideológica dos 

novos liberais russos e da expansão ocidental rumo às suas fronteiras históricas quanto a uma 

herança de acúmulos históricos, culturais e geográficos que moldam a mentalidade política e 

popular russa. 

Assim, uma análise e uma explicação das transformações e continuidades na inserção 

internacional russa no período pós-soviético, a partir de padrões identitários e condições 

geográficas e históricas perenes, tem um potencial explicativo que pode preencher as lacunas 
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deixadas por generalizações acerca de uma suposta natureza humana, como no caso realista. 

Ademais, pode prover uma análise da visão de mundo e da geopolítica russa baseada em seus 

desenvolvimentos próprios, e não em uma visão determinista e teleológica, como no caso do 

Liberalismo. Essa abordagem tem uma capacidade explicativa maior para explicar as mudanças 

e as continuidades no comportamento russo, apesar de ser aplicável somente à Rússia. 

Entretanto, ressalta-se que nunca foi idealização deste trabalho gerar uma nova teoria geral de 

Relações Internacionais. 

 

4.3 A Conjuntura e a Estrutura no “Novo Tempo de Dificuldades” da Rússia 

Antes de realizar uma breve análise dos paradigmas de inserção russa internacional pós-

soviética a partir dessa crise de identidade, para analisar a viabilidade de facto de sua utilização, 

cabe aqui ressaltar, também brevemente, algumas das condições geográficas, históricas e 

culturais que embasam a atual realidade russa, ressaltando aquelas que se mostram como 

condições recorrentes e acumuladas desde o período imperial, bem como demonstrando as 

novas situações geradas pela nova conjuntura internacional e interna na Rússia que permitiram 

a elucidação dos pontos de mudança e de continuidade no comportamento russo. 

 

4.3.1 A nova configuração geográfica 

Como foi elucidado, a fronteira russa sofreria uma forte retração após a dissolução da 

União Soviética. As perdas territoriais superariam os cinco milhões de quilômetros quadrados85 

(BARNES, 2015, p. 170 – 181) e separariam Moscou não só de suas aquisições no período 

imperial, com a criação de novos países na Ásia Central, no Cáucaso e no Báltico, mas também 

de seu núcleo histórico formado durante a Rus’ Kievana e o período moscovita, Assim, além 

da Rússia, outras duas nações compostas por eslavos orientais surgiriam: A Bielo-Rússia e a 

Ucrânia. O espaço ocupado pela antiga União Soviética, e pelo Império Russo antes dela, daria 

lugar a quinze novos Estados, contando com a Rússia. O processo de dissolução geraria uma 

nova configuração geopolítica e a partir das tentativas de manutenção da unidade territorial e 

da influência russa nessa configuração, surgiriam as primeiras ideias de organização do espaço 

pós-soviético, muitas das quais cooptariam formulações das correntes da nova crise de 

identidade. 

 
85 O território diminuíra de cerca de 22 milhões de km² para aproximadamente 17 milhões km². 



196 

 

Com exceção da Lituânia, que se separou em 1990, antes da dissolução definitiva da 

URSS, a maioria das demais repúblicas ainda não detinha movimentos nacionalistas 

consolidados em posições políticas, fato que fica evidente no referendo de 1991, em que nove 

das quinze repúblicas expressam sua intenção de permanecer na união federativa, apesar de 

demandarem mais autonomia. Inicialmente, Gorbatchov e a sua base tentariam implementar 

um modelo federativo adaptado às reformas e à crescente autonomia de seus entes federais, que 

frequentemente ocasionavam conflitos legislativos com a União. A ideia inicial era transformar 

o país na União de Estados Soberanos (UES), por meio do Novo Tratado da União. Contudo, 

apesar de a maioria das repúblicas ter aceitado, a não adesão de países-chave, como a Ucrânia, 

e a tentativa de golpe contra Gorbatchov, em 1991, acabariam com a possibilidade de 

implementação desse projeto.  

A tentativa de destituir Gorbatchov acabou por inserir Boris Iéltsin, o então presidente 

da RSFSR e responsável pela mobilização contra o golpe, como a figura central na política 

russa. Iéltsin, que já vinha defendendo o aumento da autonomia e da soberania da RSFSR, 

dificilmente poderia contestar os movimentos separatistas nos demais países. Houve ainda uma 

breve tentativa de concertação com a Bielo-Rússia e com a Ucrânia, para a formação de uma 

união dos países eslávicos, que preservasse o núcleo histórico russo. Entretanto, esse projeto 

também se provou infrutífero no momento, devido ao acirramento nacionalista na Ucrânia e a 

própria postura da RSFSR, liderada por Iéltsin, em insistir na dissolução da URSS. Essa postura 

russa de abandonar a federação, cujo próprio país era o ente principal, foi derivada, em grande 

parte, da pauta política de Iéltsin, explicitamente liberal radical e antissoviética, contrastando 

com o reformismo difuso de Gorbatchov. A dissolução somada à busca por uma “miragem” 

(FERNANDES, 2000) de possibilidade do desenvolvimento do país através das vias neoliberais 

propagadas pelo Ocidente seriam fatores decisivos no colapso econômico e declínio do poderio 

russo (FERNANDES, 2000; MAZAT, 2013).  

A União Soviética acabaria no mesmo ano da tentativa de golpe (1991), apesar de sua 

dissolução ter ocorrido de forma pacífica, ela geraria um espaço fragmentado e instável, que 

ainda detinha uma moeda em comum, estruturas políticas interligadas e questões territoriais 

litigiosas. A Rússia perderia áreas estratégicas e historicamente importantes, como a Crimeia, 

bem como estaria sujeita a mais perdas territoriais, com o separatismo na Chechênia, no 

Daguestão e na Inguchétia, fatores que derivariam do incentivo de Iéltsin às autonomias 

(AMBROSIO, 1999; CONRADI, 2017; COLTON, 2015; DUGIN, 2015). 

 O Mapa 9 (p. 197) exibe os novos Estados no espaço pós-soviético e ressalta os 

principais litígios territoriais contemporâneos entre eles. 
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FONTE: The Guardian, 201486. 

 

A situação de histórica vulnerabilidade geopolítica devido à extensão geográfica, 

questão já abordada, apesar do encolhimento territorial, não diminuiu, pelo contrário, até se 

aprofundou. O avanço das organizações internacionais ocidentais, especialmente a Otan, sobre 

os antigos membros do Pacto de Varsóvia se provaria um evento traumático para o 

posicionamento russo e verdadeira humilhação no campo internacional. Além disso, a 

instabilidade gerada nas fronteiras russas, pela fragilidade das novas entidades estatais, afetaria 

o próprio país, que ainda se encontrava profundamente interligado economicamente e 

socialmente com as ex-repúblicas soviéticas e contraditoriamente tentava se isolar e se 

diferenciar delas em uma tentativa de se integrar ao Ocidente e  mostrar-se, efetivamente, como 

ocidental (TYSGANKOV, 2016).  

O aprofundamento da vulnerabilidade se daria pela perda do controle direto russo dessas 

porções territoriais, que se encontrariam sujeitas à ação e influência de outros atores 

 
86 Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2014/jun/09/-sp-profiles-post-soviet-states. Acesso em: 

23/08/19. 

Mapa 9: A Rússia e o Espaço Pós-Soviético (1992 – 2014) 

 

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/09/-sp-profiles-post-soviet-states
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internacionais. O encurtamento territorial pode ser traduzido como um enfraquecimento 

também em níveis estratégicos, justamente pelo avanço desses atores nesse espaço histórico 

russo, o que diminuiu o tempo mínimo para mobilização em conflitos convencionais, uma vez 

que as vastidões territoriais foram historicamente incorporadas como ator de atrito nas 

estratégias de defesa russa, especificamente nas Guerras Napoleônicas e na Segunda Guerra 

Mundial. Isso enfraquece também a sua capacidade de resposta estratégica a conflitos nucleares, 

por exemplo, já que a incorporação desses territoriais à esfera de influência de potências 

nucleares poderia comprometer a capacidade de dissuasão nuclear russa, com o possível 

posicionamento de escudos antimísseis, e sua capacidade de retaliação, já que, caso haja o 

posicionamento de armamentos nucleares nessa região, é possível que parte considerável do 

arsenal estratégico russo pudesse ser destruído em um ataque inicial, antes que houvesse o 

tempo hábil para a resposta. Ao mesmo tempo, haveria um aprofundamento da vulnerabilidade 

demográfica. Quase metade87 da população da antiga União Soviética se situava nos cinco 

milhões de quilômetros quadrados dos territórios perdidos, houve, portanto, um 

aprofundamento dos problemas demográficos de povoamento. A Rússia, apesar de manter o 

controle sobre a maior parte das extensões territoriais soviéticas, acabaria por herdar os 

“espaços vazios” (BARNES, 2015). 

A divisão da infraestrutura econômica e militar, que foi construída no período soviético 

de forma interligada entre as repúblicas, também se mostraria problemática. Além dos 

problemas na realocação dos equipamentos militares, haveria também a questão das instalações 

estratégicas, ponto em que se ressalta o problema da utilização da base da Crimeia. Em âmbito 

econômico, há a questão das ferrovias e dos oleodutos russos, que se distribuem por diversos 

países, entrando, saindo e reentrando na fronteira russa. Outra infraestrutura estratégica que se 

tornou estrangeira foi o Cosmódromo de Baikonur, situado no Cazaquistão e a principal base 

de lançamentos de foguetes russa, que foi resolvida por um tratado com o país. Além disso, um 

problema que requereu esforços diplomáticos internacionais foi a recuperação do arsenal 

nuclear soviético, distribuído entre diversas províncias das várias ex-repúblicas, especialmente, 

na Ucrânia (CONRADI, 2017; TRENIN & MILLER, 2004; DONALDSON et col., 2014). 

A interligação administrativa e econômica também daria uma sobrevida à influência 

russa nas ex-repúblicas, apesar das próprias tentativas de distanciamento nos anos iniciais do 

governo Iéltsin. Apesar da expansão da Otan nos antigos países socialistas da Europa Central, 

 
87 A população soviética em 1991 era de aproximadamente 299 milhões de habitantes; a população russa, em 1992, 

não ultrapassava os 148 milhões, segundo os dados do Banco Mundial. Disponível em: 

https://data.worldbank.org/country/russian-federation?view=chart. Acesso em: 21/08/19. 

https://data.worldbank.org/country/russian-federation?view=chart
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a qual a Rússia dificilmente poderia responder à altura, devido à imobilização causada por sua 

situação econômica e política, ela conseguiu, inicialmente estabelecer a Comunidade dos 

Estados Independentes (CEI), no final de 1991, que facilitaria algumas questões da transição 

dos governos, mas também serviria de mecanismo de manutenção da influência russa em seu 

espaço perdido. A CEI seria a base da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), 

criado em 1992, e é também nessa base geográfica que a Rússia constituiria seu primeiro 

conceito de interação com esse espaço, a ideia de exterior próximo, em que se enquadram as 

ex-repúblicas soviéticas como áreas de interesse e de influência natural da Rússia 

(DONALDSON et col., 2014).  

Por assim dizer, a criação do CEI é o primeiro movimento de reconhecimento da nova 

situação geopolítica do país em um contexto de declínio. Entretanto, as diretrizes políticas na 

qual ela foi criada – a priori mais com a intenção de articular um “divórcio” do que para 

promover a integração – e o momento caótico e instável se provariam empecilhos para um 

projeto demasiadamente ambicioso para as condições de poder do país no momento. É nesse 

espaço que se dariam os primeiros contornos da preocupação russa com seus status de grande 

potência e também que se apresentam as primeiras manifestações russas de remobilização 

geopolítica regional. A partir do conceito de exterior próximo, os discursos de defesa de russos 

étnicos nesse espaço e os desenvolvimentos nacionalistas na Rússia, torna-se possível visualizar 

as primeiras demonstrações de insatisfações russas com o momento unipolar do ordenamento 

internacional e as ações para frear a deterioração de sua situação geopolítica, que dificilmente 

poderia ser revertida apenas com as capacidades russas ou de uma mera atuação no CEI, já que 

o recuo russo seria global, o que realça e intensifica a posição de vulnerabilidade russa 

(SAKWA, 2017). 

Assim, outro ponto relevante na questão geográfica seria também a diáspora russa (ver 

Mapa 10, p. 200), causada pela secessão territorial e pela onda de emigrações ocasionadas pelo 

declínio da qualidade de vida, que seria usada como ferramenta de justificação das ações e 

intervenções russas em seu contexto regional. A estimativa oficial é que cerca de 30 milhões de 

russos se encontram fora das fronteiras russas (BARNES, 2015, p. 198 – 201), o que agrava o 

problema demográfico do país, por um lado, mas, por outro, propiciaria uma legitimação para 

o conceito do exterior próximo, já que boa parte dessa população está concentrada nas ex-

repúblicas soviéticas. 
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FONTE: University of Oregon, 1994. 

 

É com essas condições geográficas que o país adentraria no século XXI, e elas seriam 

as bases dos principais litígios e tensões internacionais da Rússia, pelo menos até 2015 (quando 

o país iniciou sua campanha na Síria), que buscaria conciliar sua nova situação com a 

possibilidade de recuperação de sua influência nos seus territórios históricos ao mesmo tempo 

em que tentaria reconstruir sua estabilidade política e suas capacidades econômicas e militares 

internas (BARNES, 2015; DUGIN, 2015). 

 

4.3.2 A situação política, econômica e militar da Rússia pós-soviética. 

Esse quadro de vulnerabilidades geográficas e geopolíticas seria agravado pelo 

problemático quadro interno que marcaria o período Iéltsin. A Rússia se encontrava em uma 

posição precária de articulação e mobilização de seus recursos ideológicos e materiais para 

superar os desafios impostos por sua nova situação. Em parte, essa situação foi gerada pela 

profunda crise econômica em que o país se encontrava, oriunda da terapia de choque de Iéltsin, 

cuja premissa era impor uma transformação radical, que geraria sacrifícios no curto prazo, mas 

Mapa 10: A Diáspora Russa no Espaço Pós-Soviético em 1994. 
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que também, supostamente, permitiria que a Rússia se tornasse uma economia de mercado, uma 

democracia e um país ocidental mais rapidamente. Essa ideia estava em consonância com as 

linhas liberais radicais, que viam uma janela de oportunidade única para o país, contrariando as 

alas mais moderadas e cautelosas dos próprios ocidentalistas. 

Os efeitos dessa radicalização seriam nocivos não só para os indicadores sociais e 

macroeconômicos, mas também para a estabilidade política e para as capacidades militares do 

país. A economia russa já sofria de uma redução substancial de suas capacidades de produção 

e mobilização com a dissolução da União Soviética, já que, junto com as perdas territoriais, 

Moscou passaria a controlar uma economia cerca de cinco vezes88 menor, em termos de Produto 

Interno Bruto (PIB). Apesar de a comparação pelo PIB trazer uma série de limitações para a 

observação real das condições econômicas, nesse caso, ela serve para demonstrar a diferença 

no tamanho das capacidades econômicas entre a antiga superpotência e a sua sucessora oficial. 

Essa discrepância é observada em quase todas demais áreas de análise econômica, como nas 

receitas, no orçamento geral e, especialmente, no orçamento militar, que foi drasticamente 

reduzido (MAZAT, 2013).  

A Rússia já não possuía as mesmas capacidades econômicas que a União Soviética, fato 

que viria a impactar também sua capacidade de mobilização militar e de manutenção do esforço 

de guerra. As reformas radicais da “terapia de choque” também viriam a aprofundar ainda mais 

essa imobilização material, já que, como aponta Mazat (2013), essa abordagem acabou por 

engendrar um ciclo recessivo que limitou ainda mais as capacidades de operação do Estado e 

aumentou a sua dependência em investimentos e empréstimos estrangeiros. Em sua tentativa 

de superação da estagnação projetada para o modelo de economia planificada, a Rússia acabaria 

por entrar em um período de deterioração drástica de quase todos os indicadores econômicos e 

sociais, bem como acabaria por se tornar dependente do auxílio monetário internacional, que 

no período estava disponível somente nos países ocidentais e em suas instituições.  

Como já mencionado, as políticas econômicas de Gorbatchov, feitas para superar a 

“estagnação”, acabariam por gerar, na verdade, uma recessão econômica. O modelo soviético 

do “socialismo clássico”, apesar de apresentar problemas, ainda era sustentável. Com as 

reformas de Gorbatchov, não só começariam a surgir problemas de coesão política, bem como 

as novas políticas econômicas se apresentariam mais nocivas para a economia do que a 

continuidade do modelo antigo. Essa tendência recessiva seria profundamente agravada com a 

 
88 As estimativas são de que o PIB (nominal) soviético, em 1989, estaria em torno de US$ 2,6 trilhões de dólares. 

O PIB (nominal) russo, em 1992, é estimado entre US$ 400 e 500 bilhões de dólares. Fontes: Banco Mundial, CIA 

World Factbook. 
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dissolução da União Soviética e a “terapia de choque” de Iéltsin, que além de desestruturar 

todas as cadeias produtivas e relações econômicas do espaço pós-soviético, acabaria por gerar 

um grave quadro de colapso econômico. Esse quadro superaria, em termos absolutos e relativos, 

até mesmo os períodos de decrescimento e recessão causados pela 1ª Guerra, pela Guerra Civil 

e pela 2ª Guerra (FERNANDES, 2000). A Figura 1 demonstra a brusca queda no produto 

interno bruto russo, na década de 1990, em comparação com o crescimento do período 

soviético.  

 

Fonte: worldeconomics.com, 2018. 

 

Assim, a deterioração econômica foi sucedida também por uma deterioração social e, 

consequentemente, resultou na erosão do apoio político e popular às reformas liberais. Essa 

situação causou uma polarização crescente na visão da sociedade acerca das reformas, o que 

permitiu a ascensão de vozes dissonantes contra o projeto liberal do primeiro governo de Iéltsin 

(DUGIN, 2014). Com o crescente declínio econômico, Iéltsin adotaria, gradualmente, uma 

postura mais pragmática economicamente e indicaria ministros com um perfil mais moderado 

para a condução da liberalização do país. O “comandante” do liberalismo e idealizador da 

“terapia de choque”, o então “jovem” Yegor Gaidar foi substituído, já em 1992, como Primeiro-

Ministro por Viktor Chernomyrdin, um político mais experiente, vinculado à burocracia 

econômica estatal e crítico do liberalismo radical. Chernomyrdin continuaria as políticas de 

Figura 1: PIB (PPP) Russo (1928 -2018). 
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reforma de seu antecessor, mas de forma mais moderada e concertada com o parlamento. Iéltsin 

esperava que essa manobra diminuísse as tensões com a oposição e abrisse espaço para mais 

liberalizações.  

Entretanto, a oposição acabaria por se intensificar, devido ao contínuo declínio da 

economia russa, o que deixou claro para Iéltsin que seu projeto liberal só entraria em vigor após 

a destituição pela força do Soviete Supremo. Assim, uma turbulenta crise constitucional 

estourou em 1993, que resultou no bombardeio do prédio parlamentar russo e no fim forçado 

do Soviete Supremo. A criação de uma nova Duma e a reestruturação dos poderes 

parlamentares seriam propostas através de um referendo que basicamente seria uma assembleia 

constituinte para a Federação Russa. Iéltsin, com isso, ambicionava criar um parlamento mais 

adequado para continuar com as suas reformas e acabar de vez com a influência das instituições 

políticas soviéticas. Após a confirmação da nova Constituição e da criação do novo parlamento, 

convocaria eleições para preencher os assentos desse (COLTON, 2015).  

Entretanto, essa manobra não se provou eficaz para a sua consolidação no poder, e a 

posição de fragilidade interna do governo ficaria em evidência durante as eleições 

parlamentares de 1993, que o próprio Iéltsin havia convocado. Em 1993, além da insatisfação 

com a economia, ficariam claras as insatisfações populares com a política externa russa, dado 

o crescimento inesperado, porém efêmero, do recém-criado Partido Liberal Democrata da 

Rússia (PLDR). Esse partido, encabeçado por Vladimir Zhirinovsky, conseguiu canalizar as 

frustrações gerais da sociedade, coadunar alguns eleitores comunistas descontentes com o 

desenrolar da crise constitucional e angariar um amplo apoio popular através de seus discursos 

ultranacionalistas e irredentistas, criticando principalmente a política externa e a má condução 

econômica do país. O PLDR acabaria por obter um número de assentos igual ao do partido 

governista de Iéltsin, cada um com 64 assentos, dos 450. O Partido Comunista obteve a terceira 

maior bancada, assim como outros partidos nacionalistas e de esquerda também obtiveram certa 

proeminência, o que tornaria a governabilidade de Iéltsin difícil, bem como demonstraria a 

crescente oposição ao seu programa político e econômico. A popularidade de Zhirinovsky e do 

PLDR entraria em declínio, todavia, devido aos ataques midiáticos coordenados pelos oligarcas 

e às próprias declarações de Zhirinovsky, que causariam demasiada polêmica, ao adotar tons 

xenófobos, falta de decoro e até comentários racistas.  

O desgaste do governo e o declínio do PLDR garantiriam um novo surto de apoio ao 

Partido Comunista, que, nas eleições de 1995, conseguiria 157 dos 450 assentos, demarcando 

o ponto baixo do apoio interno ao governo Iéltsin. Mesmo após o seu “autogolpe” da crise 

constitucional de 1993, que visava a consolidar o apoio legislativo, o novo parlamento russo 
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seria dominado pela oposição, já que o bloco liderado pelos comunistas deteria quase metade 

dos assentos. O governo Iéltsin ficaria dependente da “boa vontade” de Zhirinovsky e do LDPR 

para prosseguir com as reformas, já que este atuaria como um “fiel da balança” no parlamento. 

Essa situação afetaria as políticas do governo, o qual já não mais podia manobrar livremente e, 

basicamente, estava à mercê do apoio dos nacionalistas, que por sua vez, volta e meia se 

alinhavam com o bloco oposicionista. Essa condição interna se refletiria também na política 

externa, já que, não só para manter o apoio legislativo interno para as reformas mas também 

para não contrariar o crescente sentimento nacionalista popular, o governo teria que se mostrar 

mais atento às questões de segurança e defesa, especialmente na questão dos separatismos e da 

derrocada do posicionamento internacional russo (DUGIN, 2015).  

Ainda assim, o programa ocidentalista não se estabilizaria e, em 1996, no momento das 

novas eleições presidenciais, a situação de derrota de Iéltsin e de retorno do comunismo parecia 

iminente. O líder do Partido Comunista, Gennadi Zyuganov, chegou a liderar as intenções de 

voto para presidente, o que soaria os alarmes não só no governo, mas também na nova 

oligarquia e no Ocidente. Segundo Conradi (2017, p. 69 – 71), a vitória de Iéltsin só foi 

assegurada graças a uma intervenção pouco ortodoxa dos Estados Unidos no processo eleitoral 

russo e à atuação dos oligarcas, que detinham o controle midiático e realizaram o financiamento 

(também legalmente controverso) da campanha de Iéltsin. Além disso, houve diversas 

acusações de fraude por parte das autoridades e agentes da comissão eleitoral, bem como as 

“correções” de votos, que, em sua maioria, ajudaram Iéltsin e removeram distritos apoiadores 

de Zyuganov. Esse evento demonstraria o ponto baixo da coesão interna e do apoio popular do 

governo de Iéltsin, que apresentaria as primeiras mudanças significativas, tanto internas quanto 

externas a partir de seu segundo mandato (CONRADI, 2017; DUGIN, 2015; COLTON, 2015). 

Apesar do aumento da influência nacionalista e da guinada para um pragmatismo no 

segundo mandato, a situação interna, somada às condições geográficas, imporia uma 

substancial imobilização estratégica no cenário internacional para a Rússia. Essa imobilização, 

em âmbito interno, é derivada dessas condições econômicas e dos efeitos do alinhamento 

ideológico, que resultaram na dependência financeira do país para com as potências ocidentais 

e na desestabilização política. Essas situações problemáticas da economia e da política 

transbordariam para as capacidades militares, não só pela redução do orçamento mas também 

com a dificuldade de mobilização e organização das Forças Armadas, tanto por terem tido seus 

contingentes e equipamentos divididos entre as diversas repúblicas, com exceção do arsenal 

nuclear, quanto pela desorganização gerada pela repatriação e expatriação massiva de soldados 

das diversas novas nacionalidades.  
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A fraqueza militar, contrastante com o poderio do período soviético, ficou em evidência 

durante a desastrosa campanha da Primeira Guerra da Chechênia, entre 1994 e 1996, em que, 

dos supostos dois milhões de soldados disponíveis para mobilização, o exército russo conseguiu 

mobilizar somente cerca de 70 mil soldados (MILLER in TRENIN & MILLER 2004; BAEV 

in TRENIN & MILLER, 2004). A atuação no conflito também foi afetada por uma série de 

dificuldades logísticas e orçamentarias, que evidenciaram os efeitos do desgaste político, social 

e econômico no poderio militar (TRENIN et col., 2004, passim). O orçamento, apesar de não 

ser o único fator desse desgaste, como mencionado, expõe a gravidade dessa situação, como 

exposto por Mazat (2013, p. 141): 

 

 

O gasto militar, que representava 15,8% do PIB da União Soviética em 1988, 

caiu brutalmente em 1992 e continuou baixando até 1998, em que só 

representava 3,3% do PIB. As encomendas do exército russo para as empresas 

do setor-militar industrial [sic] foram praticamente congeladas e só seriam 

retomadas em grande escala no início dos anos 2000. Nos anos noventa, essas 

empresas passaram a depender essencialmente das exportações de armas para 

países não aliados dos Estados Unidos como a Índia ou a China. Algumas 

empresas tentaram uma reconversão parcial na produção para o mercado civil, 

mas, com um sucesso limitado tanto por razões técnicas quanto pela situação 

econômica difícil da época (MAZAT, 2013, p. 141). 

 

 

Assim, somado à imobilização de cunho econômico e político, a situação das Forças 

Armadas também era um empecilho para uma atuação russa mais assertiva no cenário 

internacional e um humilhante demonstrativo de sua condição reduzida, quando comparada ao 

período soviético. Em seu ponto mais baixo, os gastos militares russos seriam mais de vinte 

vezes menores do que os soviéticos.  Entretanto, ressalta-se que a União Soviética também 

deixou heranças positivas em âmbito militar para a Rússia, especialmente na questão da 

indústria de defesa e na burocracia militar, que apesar de temporariamente despreparada, era 

extremamente qualificada e experiente. Esse segmento industrial posteriormente se provaria 

um dos poucos segmentos com uso intensivo e desenvolvimento de alta tecnologia na economia 

russa que sobreviveria à terapia de choque. Devido ao aumento da demanda global por 

equipamentos militares confiáveis no decorrer do século XXI, esse segmento permitiria à 

Rússia uma nova dimensão em sua diplomacia de defesa, já que em razão das suas vantagens 

competitivas no setor, seria capaz de oferecê-los no mercado a um custo reduzido, quando 

comparado com as variantes ocidentais. Condição essa, que, todavia, não foi aproveitada no 

governo Iéltsin por razões ideológicas (TRENIN, 2016; PAULA, 2019). A diferença nos gastos 

militares da antiga URSS e a da Rússia é expressa na Figura 2 (p. 206). 
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 FONTE: Elaborado pelo autor com base nos dados 89 de Stockholm International Peace 

Research Institute  (SIPRI) 90, 2015. Disponível em: 

https://www.sipri.org/databases/milex. Acesso em: 21/08/19.  

 

Todavia, retornando à década de 1990, essas condições internas seriam fatores de 

limitação para a atuação internacional russa que também afetariam a sua capacidade de fazer 

frente ao avanço ocidental. Nessa lógica, e dada a própria dependência russa nos novos 

parceiros ocidentais, a atuação geopolítica russa e sua inserção internacional, que até meados 

da década era voltada para essa cooperação com o Ocidente, o país pouco poderia fazer para se 

opor a ele nas condições vigentes, o que aumentaria as contradições internas diante dos 

crescentes grupos nacionalistas. Dessa forma, a Rússia acabaria por abandonar de vez suas 

posições na Europa Central e se concentraria em tentar reaver o exterior próximo em sua zona 

de influência, sem que, entretanto, isso ocasionasse conflitos com o Ocidente e com a esperança 

de que esse reconhecesse seu “espaço vital”. Essa situação se provaria geopoliticamente 

insustentável, uma vez que a expansão das instituições ocidentais se demonstrou indiferente aos 

 
89 Não há dados disponíveis para o ano de 1991 pelo SIPRI. Para evitar a discrepância entre fontes, nenhum valor 

foi adicionado.  

90 Aqui foram utilizados os dados referentes aos gastos da União Soviética, já que não é possível estabelecer esse 

tipo de gasto para a RSFSR. 
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interesses russos e a seu espaço histórico. Segundo Dugin (2015), nesse período, a Rússia esteve 

perto de atingir o ponto limite de sua vulnerabilidade geoestratégica.  Apesar de imobilizada 

durante a totalidade da década de 1990, quando a atuação russa se limitava, geralmente, em 

protestos formais contra a expansão ocidental, esse processo de alargamento do Ocidente seria 

um dos pontos-chaves de mudança do comportamento russo, tanto interno quanto externo, que 

se acirraria conforme as alianças ocidentais se aproximassem de suas fronteiras. A estabilização 

da economia russa a partir de 1996, apesar da crise financeira de 1998, e a abordagem 

gradativamente mais moderada do governo Iéltsin em relação às reformas e ao alinhamento 

com o Ocidente, ensejariam, gradualmente, uma nova tendência de conciliação política interna, 

mas que seria acompanhada pela acentuação desse processo de expansão ocidental externo, que 

até o final da década teria uma expansão da Otan na Europa Central e interviria militarmente 

no conflito iugoslavo, com o bombardeio da Sérvia (SAKWA, 2017; CONRADI, 2017).  

Outro fator importante na modificação dos rumos da Rússia foi o aumento da 

proeminência dos segmentos de segurança e defesa da burocracia russa, especialmente após a 

Guerra da Chechênia. Para solucionar a questão do terrorismo e do separatismo, chegariam a 

cargos importantes indivíduos com um perfil voltado para as áreas de segurança e defesa, e, 

consequentemente, com uma maior preocupação com as condições geopolíticas do país. Esse 

segmento, que se manteve quase incólume desde o período soviético, comumente chamado de 

silovik91 por ser formado por membros dos serviços de inteligência e segurança, acabaria por 

ser um contraponto essencial aos grupos mais liberais dentro do governo, bem como 

balanceariam os interesses das oligarquias, muitas vezes articulando a atuação do Estado com 

oligarcas aliados. O mais famoso caso dessa situação é do próprio Putin, que, em seu governo, 

utilizaria essa articulação para promover uma recuperação econômica e usaria, ativamente, esse 

aparato estatal para desmobilizar os oligarcas dissidentes.  

Assim, esse segmento da burocracia se transformaria em um dos elementos dirigentes 

do país em conjunto com os novos oligarcas e a fracionada elite política. É através da 

incorporação desse segmento que o nacionalismo difuso acabaria por tomar forma em políticas 

específicas que viabilizam o delineamento do pensamento geopolítico russo. É também através 

desse grupo que o processo de descentralização federal, que não se restringiu à dissolução da 

URSS e acabou infectando também a Federação Russa, em parte por culpa da própria 

 
91 O termo silovik deriva da palavra sila, que significa “força” em russo, e é traduzido em inglês como “strongman”, 

e strongmen, para a palavra no plural (siloviki) a tradução em português varia entre “homem forte”, “os fortes” e 

“os poderosos”. Essa alusão de força e poder está relacionada aos cargos que os siloviki ocupam na burocracia de 

segurança estatal, como membros ou ex-membros da KGB, GRU, FSB e etc. 
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abordagem de Iéltsin para com os governadores, seria revertido, já sob o comando de Putin, em 

uma nova estruturação “centralizante” da democracia russa. Essa tendência, no entanto, 

começaria antes de Putin, com a atuação de Yevgeny Primakov, outro silovik, como o Ministro 

dos Assuntos Exteriores (1996 e 1998), substituindo o ideólogo ocidentalista, Andrei Kozyrev, 

e depois como Primeiro-Ministro, entre 1998 e 1999. Sua tentativa de balanceamento da 

supremacia americana, apelidada de “Doutrina Primakov”, consistiria, em parte, em uma 

abordagem estatista, mas com um viés de balanceamento do poder americano, apoiado na 

concertação das “grandes potências eurasiáticas” fora do bloco ocidental, especialmente a 

China e a Índia. Ela marcaria uma nova fase na política externa russa pós-soviética, iniciada 

como resposta ao unilateralismo americano e às expansões ocidentais, especialmente da Otan, 

em direção ao espaço histórico russo (TSYGANKOV, 2016; RUMER, 2019), como 

anteriormente observado. 

Os oligarcas seriam outro elemento interno de influência política, cujos interesses 

difusos acabariam por entrar em consonância ou divergência com as tendências de reconstrução 

do poder nacional, após a saída de Iéltsin. Entre os divergentes estariam os oligarcas que se 

aproveitaram da descentralização para aumentar sua influência entre os governadores e as 

administrações locais e, portanto, viam com preocupação uma nova reestruturação centralizada 

em Moscou, assim como estariam aqueles oligarcas cujas atividades econômicas e a influência 

emanavam diretamente de suas relações com o capitalismo ocidental. Esse grupo tenderia a se 

mostrar resistente a posicionamentos assertivos contra o avanço ocidental, bem como contra 

políticas internas que pudessem afetar as relações com o Ocidente, ou o curso de integração e 

de reformas. Já os oligarcas com interesses convergentes seriam tanto aqueles temerosos pela 

possibilidade real de retorno do Comunismo quanto àqueles associados a segmentos 

econômicos que teriam algo “a perder” com ao aumento da influência ocidental no país, como 

os segmentos industriais, os relacionados ao complexo de defesa e os monopolistas da extração 

de recursos. Haveria também oligarcas identificados com o nacionalismo e a reconstrução do 

país.  

Essa situação levaria a uma crescente polarização interna no governo, e com o declínio 

do ideal de integração ao ocidente e o desgaste gerado pelas reformas, Iéltsin tenderia a 

privilegiar os segmentos mais ligados à reconstrução da autonomia russa e com posturas mais 

pragmáticas acerca do momento unipolar. Entretanto, o período inicial de euforia e de 

integração ao Ocidente “a todo custo”, somado à própria situação econômica, militar e social 

do país, que se demonstrava substancialmente enfraquecido para ser capaz de se mobilizar 

efetivamente, teriam efeitos duradouros na assimetria das relações da Rússia com o Ocidente. 
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A fraqueza conjuntural da Rússia se demonstraria um empecilho grave para o sucesso da 

política de balanceamento lançada por Primakov, entretanto, essa não seria a única condição 

que limitaria a Rússia: havia também a questão do momento unipolar e a fraqueza e 

desorganização do resto em relação ao Ocidente, que dificultaria uma concertação eficaz do 

triângulo Rússia-China-Índia. Ao mesmo tempo, Iéltsin não destituiria completamente os 

segmentos liberais de seu governo, o que daria certa incongruência nas tentativas de 

balanceamento, mas também serviria como forma de continuar o processo de reforma, mesmo 

que a passos mais lentos, e deixar as portas para a integração ao Ocidente abertas (DUGIN, 

2015; SAKWA, 2017).  
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CAPÍTULO V 

DE IÉLTSIN A PUTIN: A CRISE DE IDENTIDADE NACIONAL E O 

RESSURGIMENTO RUSSO (1991 – 2008) 

 

“Finally, Russia has returned to the world stage 

as a strong state, a country that others heed and 

that can stand up for itself.” 

– Vladimir Putin (2008). 

 

"We are the sum of our memories. Erasing the 

memories edged in oneself is the same as loosing 

oneself."  

– Proxy One, Ergo Proxy. 

 

Se as condições geográficas e internas demarcariam os aspectos de vulnerabilidade 

estrutural e de imobilização conjuntural, a nova disposição da balança de poder mundial exporia 

não só os desafios de se opor à expansão ocidental nessas condições como também as 

contradições, geradas pela tentativa de inserção ocidentalista russa, para a preservação de seu 

posicionamento geoestratégico. Como já mencionado, o discurso de Gorbatchov, ao propor o 

fim da Guerra Fria, não era, aparentemente, uma rendição incondicional do país, senão uma 

idealização para transcender o conflito ideológico através de uma transformação mútua. Essa 

ideia também partia do pressuposto de que a URSS detinha laços profundos com a Europa, 

devido a sua ideologia derivada do Ocidente e por sua composição formada majoritariamente 

por russos, vistos como uma nação europeia. Essa visão, em si, não era nova. O próprio 

Khrushchov já havia discursado sobre o desejo de dissolução mútua do Pacto de Varsóvia e da 

Otan. Fique claro que sempre houve a predominância da questão da segurança e que esses 

discursos eram feitos também com a intenção de ocasionar cisões entre a Europa e os EUA, que 

compunham o “núcleo duro” ocidental. Gorbatchov, por sua vez, teria a mesma visão de 

Europa, mas suas ações almejariam tirar do papel esse discurso, não como forma de separar o 

núcleo europeu, mas como forma de unir os dois polos de um mundo dividido e formar um 

novo superbloco. A iniciativa de Gorbatchov seria, nesse sentido, baseada em um ímpeto de 

transcendência do conflito e de criação de novas bases comuns para o diálogo. Ele começaria 

esse processo demonstrando não só o interesse soviético em acabar com a Guerra Fria mas o 

próprio cometimento com esse ideal (TSYGANKOV, 2016). 

Evidentemente, essa situação acabou por gerar a noção de derrota do comunismo e do 

modelo soviético, já que, como expôs Dugin (2015), a sua iniciativa de transformação acabaria 

por ser uma capitulação de facto da URSS no seu confronto com os EUA e o Ocidente. Apesar 
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de o país ter tido as condições de continuar com a Guerra Fria, como apresentado por Matlock 

(2004) e Cohen (2009), mesmo com a problemática situação de estagnação econômica, a 

decisão de terminar a Guerra Fria foi política e construída a partir de recuos dos 

posicionamentos soviéticos na Europa, assinatura de acordos de limitação das capacidades 

nucleares e demonstrações de disposição para reformas (MATLOCK, 2004; COHEN, 2009; 

CONRADI, 2017; SAKWA; 2017).  

Esse quadro de recuo também não deve ser visto, inicialmente, como uma assunção de 

declínio do poder soviético, já que o mesmo, essencialmente, inicia-se como uma forma de 

viabilização para a abertura de canais de diálogo, ao demonstrar que a transcendência do 

conflito era possível, desejável e que a URSS estava disposta a fazê-la. A ideia de dissolução 

da União Soviética, em 1985, era tão improvável quanto a ideia de ampliação das fronteiras da 

Otan para algum de seus territórios. As reformas, nesse sentido, não eram vistas, inicialmente, 

como algo debilitador para a União Soviética, mas, sim, como uma tentativa de superação da 

Guerra Fria e do modelo socialista soviético – que deveria ser modernizado para um socialismo 

mais humano e eficiente. Todavia, conforme o decorrer da década, ficaria claro que Gorbatchov 

estava perdendo o controle político dos processos que ele mesmo criou, bem como os resultados 

causariam ainda mais deterioração econômica e social. Essas condições de instabilidade 

crescente, somadas à confiança ingênua na não expansão ocidental, que foi acordada, não por 

tratados, mas sim, verbalmente, e na avaliação incorreta, ou pelo menos incompleta, da 

conjuntura geopolítica – em que se acreditava que a razão para o embate entre o país e o 

Ocidente era somente ideológica e poderia ser transcendida com o fim das disputas nessa área 

– geraria uma mistura explosiva e debilitante em um momento delicado (SAKWA, 2017; 

DUGIN, 2015; MARTYANOV, 2018).  

Assim, apesar de genuinamente desejar acabar com a Guerra Fria, e talvez com o 

Socialismo, pelo menos nos moldes soviéticos, Gorbatchov não desejava acabar com a 

influência internacional e o status de superpotência soviético. Fato que é comprovado pelo 

papel proposto para a URSS em um Ocidente expandido e presente na ideia de reconfiguração 

mundial pautada nesse novo bloco e da construção da casa comum europeia. Não percebendo 

a correlação inerente entre essas três condições – já que a influência e o status soviético foram 

construídos, em parte, graças à coesão interna e à imagem externa gerada por sua “missão 

ideológica”, que tinha como ponto antagônico o capitalismo ocidental – e as contradições de 

suas reformas, que debilitavam as capacidades materiais da URSS, acabaria perdendo seu país 

antes de perder seu posto. Gorbatchov ainda estava no comando da União Soviética quando 

esta foi dissolvida pelos presidentes de suas repúblicas e ele só renunciaria ao poder um dia 



212 

 

após a dissolução oficial da URSS. Igualmente, o recuo internacional soviético não começou 

com a sua dissolução. Já em 1990, era possível observar os efeitos deletérios dessas políticas 

para o posicionamento russo, quando a Alemanha reunida se juntou à Otan, mesmo com a 

oposição soviética, que havia condicionado a reunificação a não adesão da parte oriental a essa 

organização.  

A própria dissolução do Pacto de Varsóvia, em 1989, foi feita sob promessas de não 

expansão da organização para o Leste e até foi discutida uma possível dissolução mútua do 

Pacto e da Otan. A redução da influência soviética no Leste Europeu, fomentada pelo princípio 

de abolição da imposição de uma soberania limitada, que ficaria conhecida como a “Doutrina 

Sinatra”, viria como um gesto de conciliação ao novo ideal de transcendência e unificação 

transformadora. Assim, a Guerra Fria acabaria já em 1989, com a crise do bloco soviético na 

Europa Oriental. Todavia, o resultado dessas políticas, apesar de acabar de fato com o embate 

ideológico e geopolítico mundial, limitou-se ao colapso de um dos blocos de poder do sistema 

bipolar e a continuidade do outro, que se manteria ativo e se aproveitaria do vácuo de poder 

gerado para se fortalecer (TSYGANKOV, 2016; DUGIN, 2015). 

O Ocidente, por sua vez, também demonstrou interesse em acabar com a Guerra Fria e 

até cooperou com a iniciativa soviética. Iniciar-se-iam novas discussões para os tratados de 

controle dos armamentos nucleares e a retirada de tropas soviéticas do Afeganistão e da Europa 

Oriental. Consequentemente, ao longo dos anos 1980, Reagan mudaria o tom em seu discurso 

de “Guerra nas Estrelas”, e promoveria a ideia de diálogo com a União Soviética. Dessa forma, 

o Ocidente se relacionaria positivamente com a iniciativa de transcendência soviética em seu 

aspecto de “fim da Guerra Fria”. Entretanto, com o declínio do poderio soviético, a ideia de 

transcendência mútua seria substituída pela ideia de conformação e expansão dos moldes 

ocidentais, à medida que se instaurava uma lógica de vitoriosos e perdedores, não só no campo 

internacional mas também no campo ideológico.  

A derrocada do paradigma soviético legitimaria os defensores do Liberalismo como uma 

forma universal e superior de progresso da humanidade, assim a visão de uma transformação 

mútua multilateral baseada em caminhos plurais para o desenvolvimento de Gorbatchov seria 

substituída pela visão de linearidade do progresso centrada no paradigma liberal-ocidental. 

Assim, se o fim da Guerra Fria ocasionou um momento de supremacia do Ocidente, seus valores 

e modelos, a dissolução da União Soviética, em 1991, ocasionaria o momento de unipolaridade 

do poder americano, o núcleo estratégico e coordenativo do bloco ocidental, e legitimaria a 

imposição unilateral do progresso aos Estados ainda “presos aos modelos autoritários do 

passado”.  
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A iniciativa desse processo passaria, então, da União Soviética para os Estados Unidos, 

o que marcaria o fim de um projeto de reorganização mundial coordenado pelas duas 

superpotências, para um projeto ordenado pelo núcleo estadunidense, que se tornara a 

superpotência restante. O projeto pluralista de “Casa Comum Europeia” de Gorbatchov seria 

substituído pela ideia de “Europa Inteira e Livre”92, pautada na primazia dos moldes liberais e 

democráticos, de George Bush, exemplificado no seu oportuno discurso em uma visita à 

Alemanha, em que se evidenciou a fraqueza soviética após a queda do muro de Berlim e 

reunificação alemã. Apesar disso, o Ocidente não havia excluído a ideia de absorção da Rússia, 

esse projeto continuaria ativo na agenda estadunidense e nas relações dos dois países. Todavia, 

após a dissolução soviética, ficaria claro que essa absorção e expansão ocidental não se dariam 

nos moldes idealizados por Gorbatchov de transcendência mútua e respeito à pluralidade de 

formas organizacionais a partir do denominador comum dos Direitos Humanos, mas sim na 

adaptação da Rússia aos modelos ocidentais, capitalistas e liberais (KRAMERENKO, 2019; 

SAKWA, 2017; DUGIN; 2015).  

Esse discurso seria aprofundando durante o governo de Bill Clinton (1993 – 2001), que, 

a se relacionar com uma Rússia reduzida, passaria a atuar como o polo de poder dominante e 

promoveria não só a liderança estadunidense, mas também a universalização dos valores 

“vitoriosos” do país como objetivo no “novo século americano”. Dessa forma, fica claro que a 

derrocada soviética foi o fator que permitiu uma mudança na postura ocidental que se 

aprofundaria conforme o declínio russo aumentasse.  

O Ocidente passaria a encarar a Rússia não mais como um dos blocos de poder mundial, 

mas como um ator regional de capacidades limitadas. Isso faria com que ele não reconhecesse 

os interesses russos de manutenção de sua esfera influência, bem como ensejaria tendências de 

pressão para a “normalização da Rússia” nos padrões ocidentais e passaria a ignorar, por vezes, 

os protestos e até os direitos de voto e veto russo, como se fossem demandas incompatíveis com 

a sua nova situação. Ao mesmo tempo, a geoestratégia ocidental nunca abandonou 

completamente as suas abordagens de contenção. Se por um lado a dominância do Liberalismo 

ensejava a expansão da democracia e do capitalismo, por outro, alguns realistas apontariam 

para os perigos de se assimilar uma Rússia que poderia a qualquer momento reativar suas 

tendências expansionistas e imperiais ou acabar fazendo frente ao domínio estadunidense por 

dentro das próprias instituições ocidentais (SAKWA, 2017).  

 
92 Traduzido do termo “Europe Whole and Free”. Conceito lançado no discurso do presidente George Bush 

(sênior), em Berlim, após a reunificação alemã. 
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Alguns realistas (MEARSHEIMER, 2014; KISSINGER, 2018) utilizaram esse 

argumento histórico para justificar que o comportamento russo do pós-2014 era um efeito 

deletério da dissonância causada pela supremacia da ideologia liberal. Essa dissonância fez com 

que o Ocidente tentasse assimilar a Rússia e privá-la de seu espaço de influência histórico, sem 

compreender as necessidades reais da geopolítica e das questões de segurança envolvidas nesse 

processo. Entretanto, fica evidenciado que o pensamento realista da década de 1990 

(BRZEZINSKI, 1997a & 1997b; KISSINGER, 1997) também contribuiu para essa situação ao 

incentivar a expansão da Otan como forma de se aproveitar a fraqueza momentânea russa e 

legitimar as preocupações de segurança na Rússia. O realismo do período via que a postura de 

alinhamento ideológico russo era uma tentativa de reconstruir as capacidades assertivas do país, 

o qual se encontrava debilitado. Logo, o Ocidente não deveria apoiar a melhoria das condições, 

uma vez que as elites russas supostamente planejavam as suas reformas como forma de reavivar 

o poderio russo e poder novamente fazer frente ao bloco ocidental.  

Nessa lógica, as correntes realistas viram as novas tensões com a Rússia como algo 

inevitável, derivado das ações pautadas no idealismo liberal, que teria sido ingênuo ou por 

acreditar que seria possível superar as tensões por meio da mudança de regime na Rússia. Isso, 

dependendo da vertente, dar-se-ia por erros de cálculos, ao não realizar a contenção necessária, 

em um realismo orientado para maximização do poder, ou por não considerar a questão da 

balança de poder e avançar no espaço histórico russo, segundo as vertentes mais “defensivas”, 

fato que geraria dilemas de segurança presentes em qualquer Estado. Alguns dos exemplos 

dessas idealizações são as abordagens de balança de poder Kissinger (1997 & 2015), que via a 

necessidade de autonomia da Otan como instrumento do “poder ambivalente americano” na 

“coordenação” da Ordem Mundial, e a abordagem “geoestratégica” de Brzezinski (1997ª &; 

1997b), que afirmava ser necessário impedir uma reintegração do espaço eurasiano pós-

soviético, especialmente entre a Rússia e a Ucrânia, que daria à Rússia capacidades econômicas, 

geográficas e geopolíticas para se reerguer como uma superpotência. O realismo acaba se 

tornando uma “profecia autorrealizada”, já que, ao mesmo tempo, promovia suas doutrinas de 

contenção e desestruturação de adversários em potencial ao poder estadunidense, fator que 

ensejou o ressurgimento das questões de segurança no ideário nacional russo e 

consequentemente fomentou novos atritos entre o país e o Ocidente (SAKWA, 2017; DUGIN, 

2012; TEIXEIRA JÚNIOR, 2017; VESENTINI, 2016).  

Devido a essa ambiguidade do comportamento ocidental, a integração da Rússia foi 

realizada em um ritmo muito menor do que o ritmo de expansão das instituições ocidentais no 

seu espaço histórico pós-soviético. Isso geraria uma nova mentalidade de cerco e de humilhação 
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nos russos, que, em muitos aspectos, era geopoliticamente e diplomaticamente justificada, já 

que haviam sido os soviéticos os iniciadores do processo de fim da Guerra Fria, de forma 

negociada e não imposta, e a Rússia, a herdeira da URSS, via-se cada vez mais sitiada e 

substancialmente marginalizada das decisões internacionais. Essas condições demarcariam o 

momento unipolar da década de 1990, em que a primazia e supremacia das capacidades 

ocidentais não somente imporiam o mito da derrota soviética como uma verdade absoluta como 

também passariam incontestes, temporariamente, no sistema internacional. Ao mesmo tempo, 

com uma Rússia enfraquecida, as condições das negociações realizadas na década anterior com 

a URSS seriam “revisadas” e ajustadas para embasar uma onda global de expansão e 

aprofundamento da influência estadunidense e do bloco ocidental, como em um “círculo vicioso 

retroalimentado” (SAKWA, 2017). 

Dessa forma, quando Iéltsin assume o controle do país, já em condições enfraquecidas, 

o tratamento ocidental para com a Rússia não era o mesmo do período soviético. Assim, o 

período Iéltsin seria marcado pela continuidade e intensificação das reformas, transformações 

e transições iniciadas por Gorbatchov, uma vez que, Iéltsin montou seu apoio político não só 

como um dos defensores das reformas mas também como um dos críticos da suposta 

“moderação excessiva” e um dos apoiadores do aprofundamento e radicalização delas. Esse 

posicionamento de Iéltsin seria um dos fatores cruciais para a dissolução da União Soviética, já 

que o mesmo havia construído a ideia de necessidades de reformas e liberalizações ao redor da 

retórica antissoviética, entendendo a União como um império autoritário. Ainda assim, a 

ascensão de Iéltsin só foi possível graças às políticas do próprio Gorbatchov e a sua 

consolidação devido ao golpe prematuro orquestrado por forças conservadoras dentro da URSS.  

Todavia, fica clara, desde o início do período pós-soviético, uma mudança na inserção 

russa, que abandonaria a questão da transcendência mútua em prol da nova “Doutrina 

Kozyrev”, de adaptação aos moldes liberais e integração ao Ocidente. Esse posicionamento se 

dá amparado tanto nos fatores internos e geográficos descritos anteriormente, seja pela nova 

diferença de capacidades, seja pela influência dos desejos dos grupos liberais radicais em 

transformar a Rússia em um país ocidental, quanto pela nova forma de tratamento dispensada 

pelo Ocidente, que já não mais via a necessidade de negociar as formas da integração russa, 

apenas gerir o seu andamento e a sua remodelação nos moldes vitoriosos do próprio Ocidente 

(COHEN, 2010; SAKWA, 2017; DUGIN, 2015). Cabe recordar que as reformas pró-mercado, 

na Rússia dos anos 1990, foram conduzidas por conselheiros estadunidenses e economistas 

liberais. Além da já difícil situação do país, os russos ainda desembarcaram na séria crise de 

1998. 
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5.1 Era Iéltsin (1991 – 1999): As Oscilações na Identidade Nacional e As Mudanças de 

Paradigma de Inserção Internacional 

 

5.1.1 O Paradigma Ocidentalista Ideológico (1991 – 1994) e o Ocidentalismo no novo Tempo 

de Dificuldades  

Há, assim, uma reestruturação dupla da política externa do primeiro mandato de Iéltsin 

(1991 – 1996) que a diferenciaria da tendência ocidentalizadora do período de Gorbatchov e 

que seria marcada, pelo menos até 1994, pelo desejo de se unir ao Ocidente, não mais 

transformá-lo mutuamente, adaptando-se aos seus modelos, seguindo suas cartilhas e aderindo 

às suas instituições internacionais. Essa doutrina seria guiada mais por conceitos ideológicos, 

cooptando a própria visão de fim da história, do que propriamente amparada em possibilidades 

de ganhos. Acreditava-se e defendia-se na lógica linear de desenvolvimento humano, em que 

os valores ocidentais eram tidos como superiores até mesmo aos valores históricos russos. O 

objetivo da Rússia, nesse sentido, era se integrar a esse mundo desenvolvido, considerado uma 

civilização à parte na vanguarda do progresso humano: a Civilização Ocidental. Isso se refletiria 

em sua política externa como um alinhamento ideológico e exclusivista, com mais sacrifícios 

estratégicos do que ganhos propriamente ditos. Até mesmo os modelos adotados seriam 

implementados com pouca sensibilidade às condições locais, o que geraria, ironicamente, uma 

desvirtuação dos resultados para a não ocidentalização do país. 

 

 

Por que uma visão de mundo tão linear? Porque o Ocidente era visto como a 

única civilização viável e progressiva. Nesta perspectiva, a sociedade mundial 

estava cada vez mais baseada nos valores democráticos e no respeito pelos 

direitos humanos, conforme articulado pela civilização ocidental. As 

principais ameaças à Rússia surgiriam de seu atraso econômico e sua 

associação com países não democráticos, especialmente com alguns dos ex-

aliados soviéticos. Consequentemente, a principal divisão do mundo, 

substituindo todas as outras divisões, era aquela entre os países democráticos 

e aqueles em processo de transição democrática, por um lado, e os que ainda 

estavam praticando formas autoritárias de governo, por outro. O Ocidente e 

seus apoiadores tinham o direito de pressionar por sua agenda de direitos 

humanos e até de intervir em qualquer lugar do mundo quando ocorriam 

violações graves dos direitos humanos (TSYGANKOV, 2016, p. 61).93  

 
93 Traduzido pelo autor. Original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 61): Why such a linear world view? Because 

the West was perceived as the only viable and progressive civilization. In this perspective, world Society was 

increasingly based on democratic valus and respect for human rights as articulated by Western civilization. Main 

threats to Russia were to come from its economic backwardness and its association with non-democratic countries, 

especially with some of the former soviet allies. Accordingly, the key division in the world , overriding all other 

divisions, was the one between democratic countries na those in the process of democratic transition, on the one 

hand, and those that were still practicing authoritarian forms of government, on the other. The West and its 

supporters had the right to push for their human rights agenda and even intervene anywhere in the world when 

gross violations of human rights were taking place. 
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Por essa abordagem ideológica, essa doutrina acabaria por gerar um isolacionismo russo 

em seu espaço pós-soviético, visto como um fardo para a economia russa e uma influência de 

valores asiáticos e não ocidentais negativos. A CEI, nesse primeiro momento, seria utilizada 

mais como uma plataforma para oficializar o “divórcio” da Rússia com as ex-repúblicas 

soviéticas do que propriamente uma plataforma de cooperação no espaço pós-soviético. Essa 

doutrina seria também uma das bases do processo de recuo internacional das posições russas, 

já que abandonaria aliados históricos, que na época eram tidos como ditaduras e “párias” 

internacionais, como a Síria, Cuba e Líbia, em prol de sua nova imagem ocidentalizada, assim 

como, em um momento inicial, haveria um pleno alinhamento da Rússia à agenda de segurança 

ocidental, o que levaria o país a apoiar as sanções contra a Sérvia e a atuação da Otan na 

Iugoslávia, entre 1991 e 1992. Igualmente, o país faria concessões estratégicas, como a do 

tratado START-II, de redução de arsenais nucleares, claramente desbalanceado em favor dos 

EUA. Além disso, a Rússia reduziria sua presença global também no mercado de armas, ao 

seguir a lista de sanções dos Estados Unidos, afetando as relações do país com parceiros 

históricos por todo o mundo. Nesse período, a participação russa no mercado global de armas 

cairia de 38% para 17%, enquanto a participação estadunidense aumentaria de 30% para 58% 

(TYSGANKOV, 2016). 

Em âmbito interno, o governo Iéltsin tentaria promover a construção de uma identidade 

nacional baseada em princípios da igualdade cívica, do individualismo e da centralidade das 

relações mercadológicas na organização social. A partir dessa ideia, iniciar-se-ia a tentativa de 

estabelecer uma identidade cívica na Rússia acima da identidade étnica-nacional. Criar-se-ia o 

conceito de cidadão russo (rossiyanin) em contraposição ao conceito étnico-nacional de russo 

(russkyi) pré-existente. Esse conceito de cidadão russo seria uma tentativa de abolir as 

responsabilidades do país para com a diáspora de russos étnicos. Ao mesmo tempo, essa 

identidade cívica deveria gerar a primazia do indivíduo sobre as diferenças étnicas, o que por 

um lado daria cidadania comum a todos os residentes da nova Federação Russa, mas por outro, 

eliminaria as diferenças organizacionais étnicas, consideradas barreiras para a implementação 

homogênea do capitalismo e do mercado. Essa política acabaria por atacar as instituições 

históricas de relacionamento das diversas etnias que compunham a Rússia com o grupo étnico 

russo e majoritário. Apesar das diversas tentativas de russificação e da subordinação ao 

comando central em Moscou, foram estabelecidos contrapesos e balanças históricos para a 
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proteção de certos elementos de autogestão desses povos e para pluralidade cultural e étnica na 

Rússia (TSYGANKOV, 2016; COLTON, 2015).  

Da mesma maneira que tentava destituir o país dessas estruturas históricas por meio de 

uma cidadania não étnica, Iéltsin continuou com sua retórica liberal e sua plataforma política 

descentralizadora, que foi a base de sua popularidade inicial ainda no período soviético. Pautado 

nessa descentralização, seria constituída uma problemática nova forma de federalismo. Haveria 

um aumento expressivo da autonomia política, direcionada para a implementação dos novos 

modelos capitalistas. Consequentemente, isso geraria a desregulamentação econômica e 

instabilidade social nos governos, províncias e oblasts’ russos, ocasionando um surgimento de 

uma nova onda de nacionalismos centrífugos. O principal exemplo é o emblemático caso do já 

citado movimento separatista da Chechênia, que declararia independência em 1991. O governo 

russo, em um primeiro momento, como forma de respeito à autodeterminação, decidiria pela 

não intervenção direta e tentativa de diálogo. Decisão que se provaria custosa posteriormente. 

A não intervenção, além de não conseguir estabelecer canais de diálogo coesos com os líderes 

dos movimentos, deu o tempo necessário para que se organizassem segmentos separatistas, 

pautados no Islamismo radical, gerando-se grupos paramilitares e atraindo mujahedin oriundos 

de diversas partes do mundo. O separatismo islâmico acabaria por se espalhar para outras 

províncias do Cáucaso russo e com pautas e líderes mais radicalizados (DUGIN, 2015). 

Essa diferença de posicionamento acentuaria a ideia de derrota soviética, a essa altura 

já inconteste nos discursos políticos ocidentais. Assim, se o programa econômico de aceleração 

de Gorbatchov se demonstrou catastrófico para a economia soviética e para o posicionamento 

internacional soviético, o programa da terapia de choque finalizaria com qualquer esperança 

de retomada da qualidade de vida e das capacidades russas no curto prazo, e, como já ressaltado, 

propiciaria uma situação contraditória de revitalização dos grupos estatistas e nacionalistas, 

com o declínio do apoio popular não só às reformas, mas ao próprio Ocidente (TSYGANKOV, 

2016; DUGIN, 2014). 

 

 

Nunca antes as autoridades da Rússia apoiaram o desmantelamento de suas 

instituições imperiais, criticaram sua própria história e confiaram nas 

intenções ocidentais. No projeto de Iéltsin e Kozyrev, a Rússia não deveria 

apenas cooperar com o Ocidente em uma ampla gama de questões 

internacionais, como Gorbatchov havia planejado, mas também se tornar o 

Ocidente à custa de sua identidade historicamente desenvolvida. Gorbatchov 

queria que a União Soviética respeitasse mais as outras nações, mas não 

propôs abandonar o que via como os valores socialistas e os interesses de seu 

país. Ele argumentou que a segurança deveria ser mútua, especialmente no 

contexto das relações EUA-URSS, e que deveria ser ampliada para incorporar 
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vários aspectos da interdependência econômica e ambiental. Mas Gorbatchov 

nunca chegou a sugerir que o Ocidente se tornaria o professor do mundo, 

enquanto Iéltsin e Kozyrev desenvolveram sua perspectiva quase que 

exclusivamente por sua paixão pela civilização ocidental e por suas 

realizações. Essa perspectiva implicava que países fora do Ocidente não 

podiam mais dar uma contribuição criativa para o desenvolvimento do mundo; 

nesse ponto pós-histórico, tudo o que restava ao mundo não ocidental era 

pacientemente e passivamente esperar para ser absorvido pela modernização 

definida pelo Ocidente. Esse tipo de ocidentalismo não seria possível sem o 

New Thinking, mas tornou-se muito mais extremo e muito mais crítico dos 

desenvolvimentos soviéticos do que o de Gorbatchov (TSYGANKOV, 2016, 

p. 64)94. 

 

 

O Ocidente, especialmente os Estados Unidos acabariam por influenciar 

substancialmente a condução das reformas na Rússia. Boa parte dos financiamentos 

internacionais e investimentos estrangeiros foram vinculados ao aprofundamento das reformas. 

Esse aprofundamento, em um primeiro momento, não era problemático, uma vez que o próprio 

governo desejava realizar as reformas o mais radicalmente e rapidamente possível, para evitar 

qualquer possibilidade de retorno ao comunismo. Entretanto, essa postura acabaria por ser feita 

a partir da dependência externa do financiamento Ocidental. O cálculo do governo russo era 

que a terapia de choque só seria viável com um brutal investimento internacional e com a 

obtenção de empréstimos. Uma vez que a economia estivesse suficientemente ocidentalizada, 

os mercados começariam a fazer esses investimentos de forma natural, algo em torno de dois 

anos. Assim, detinha-se a ideia de que o Ocidente, como um salvador da humanidade e em prol 

do processo de democratização, atuaria para ajudar a Rússia em seu momento crítico. O 

Ocidente chegou a prestar uma substancial ajuda financeira, mas não foi o novo “Plano 

Marshall” que os ocidentalistas esperavam. Essa crença de que seria um processo rápido se 

provou infundada, todavia, a dependência externa realmente aconteceu, e acabou se 

prolongando. Com a persistência das péssimas condições socioeconômicas e queda substancial 

 
94 Traduzido do texto original em inglês (TSYGAKOV, 2016, p. 64): Never before had Russia’s officials been as 

supportive of dismantling their imperial institutions, as critical of their own history, and as trusting of western 

intentions. In Yeltsin and Kozyrev’s design, Russia was not only supposed to cooperate with the West on a broad 

range of international issues, as Gorbachev had planned, it was to become the West at the expense of its won 

historically developed identity. Gorbachev wanted the Soviet Union to be more respectful of other nations, but he 

did not propose to abandon what he saw as his country’s socialista values and interests. He argued that security 

must be mutual, especially in the contexto of U.S.-Soviet relations, and  that it should be broadened to incorporate 

various aspects of economic and environmental interdependence. But Gorbachev never went as far  as to suggest 

that the West would become the teacher of the world, whereas Yeltsin and Kozyrev developed their outlook almost 

exclusively from their infatuation with Western civilization and its accomplishments. This outlook implied that 

countries outside the West no longer could make creative contribution to the world’s development; at this 

posthistorical point, all tha was left to the non-Western world was to patiently and passively wait to be absorbed 

by West-defined modernization. This kind of westernism would have not been possible without New Thinking, but 

it became far more extreme and far more critical of the Soviet developments than that of Gorbachev. 
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de quase todos os indicadores do país, a opinião pública começaria a rejeitar o caminho 

ocidental. A popularidade dos reformistas se erodiria tão rápido quanto a queda da economia 

russa (CONRADI, 2017; TSYGANKOV, 2016).   

O ressentimento popular acerca do declínio russo acabou sendo direcionado também ao 

Ocidente. Havia a crença de que as demandas do Ocidente realizadas pelo governo tinham como 

objetivo enfraquecer a Rússia, uma vez que a nova dependência do país muitas vezes acabava 

por se converter em novas concessões na arena internacional. A própria ideia de ocidentalização 

entrou em declínio, já que parte da população começou a ver negativamente também os modelos 

e valores advindos dessa suposta civilização, devido, em grande parte, à imposição do ocidente 

por cima de todos os acúmulos históricos e culturais russos. Essa frustração popular também 

era compartilhada por parte da elite política, que via os efeitos deletérios do alinhamento 

ideológico e do isolacionismo russo, tanto para as posições geopolíticas e geoeconômicas 

russas, quanto para o espaço pós-soviético, que era altamente dependente não só da centralidade 

econômica russa, mas da rede de interdependência econômica complementar entre os diversos 

entes da União. Essa rede, construída durante o período soviético, consistia na especialização 

produtiva de cada parte do país e até mesmo de outros membros do bloco socialista, o que 

geraria um substancial problema para a manutenção das produções nacionais, uma vez que cada 

país tomasse um rumo e elaborasse políticas autônomas. A nova situação acabaria por gerar 

ressentimentos e competição entre as repúblicas, o que promoveria o surgimento de diversos 

pontos de conflitos étnicos e litígios territoriais também nesse espaço. Evidentemente, a 

profunda crise econômica seria um fator de acirramento dos ânimos de grupos radicais. 

A resposta inicial russa foi solicitar o auxílio da ONU e da própria Otan, em uma 

tentativa de reduzir até mesmo os vínculos de segurança com a região e tentar abrir espaço nas 

instituições de segurança ocidentais. Assim, o país tentaria se aproximar da própria Otan e da 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) para resolver os conflitos e 

inclusive aderir a essas instituições. O Ocidente, contudo, se mostraria reticente em auxiliar na 

estabilização do entorno russo. Ficaria explícito que o curso de alinhamento ideológico não 

estava obtendo os resultados necessários.  

Os primeiros indícios de frustração seriam expressos pelos próprios ocidentalistas, ao 

se depararem com resistências ocidentais para adquirirem novas formas de financiamento para 

a democratização e liberalização econômica. Além disso, os investimentos externos no país não 

tiveram o tamanho esperado e a autorregulação do mercado pouco fez para aliviar as condições 

econômicas do país. Haveria uma dependência da aprovação de Washington para diversos 

pontos da agenda econômica interna russa, assim como o país, devido a sua nova política de 
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dependência, acabaria por se submeter a diversos pontos da agenda de segurança. Se isso para 

os ocidentalistas foi motivo de frustração, para os grupos mais preocupados com a soberania 

do país e para o público em geral, principal vítima das péssimas condições econômicas, seria 

motivo de ressentimento contra o Ocidente e apreensão com a situação da autonomia do país. 

Com a generalização das insatisfações políticas populares, esse curso acabaria por ser 

modificado, ainda sob a gestão do ocidentalista-liberal Kozyrev, em 1994, que incluiria o 

espaço pós-soviético como uma das prioridades da política externa do governo. O próprio 

Kozyrev confirmou a existência de equívocos no curso anterior, mas atribuiu a mudança de 

curso, principalmente, às demandas democráticas e populares emergentes. Diversos segmentos 

da burocracia e da sociedade se organizariam para pressionar por uma mudança de rumo e, em 

muitos pontos, conseguiriam frear as concessões da gestão Kozyrev-Iéltsin. Segmentos civis, 

como o parlamento, setores industriais e setores relacionados com os assuntos exteriores se 

coadunariam às burocracias de defesa e segurança para fazer um lobby autonomista e 

pragmático. Esse lobby também conseguiu forçar que Iéltsin iniciasse a campanha militar no 

Cáucaso, que sofreria com as deterioradas condições materiais das Forças Armadas e com o 

fato de que, por começar atrasada, em 1994, diversos grupos militantes já haviam se 

consolidado estratégica e taticamente na região.  

As mudanças na postura do governo se devem em especial à influência dos serviços de 

inteligência liderados por Yevgeny Primakov. Esses setores destacariam o caráter impositivo e 

humilhante da nova situação russa que, apesar das diversas concessões, não resultou em um 

reconhecimento do Ocidente, nem em melhorias na economia e na sociedade. O Ocidente, ao 

mesmo tempo em que demandava mais reformas e concessões russas, continuou com suas 

abordagens geopolíticas e começou a demonstrar os primeiros sinais de que a Rússia não seria 

integrada como um país “normal”, como a França e o Reino Unido, mas sim como um parceiro 

júnior. Esse não reconhecimento do status russo se refletiria no desrespeito ocidental aos 

direitos russos, derivados das próprias normas e regimentos liberais e democráticos (DUGIN, 

2015; TSYGANKOV, 2016). 

Nesse sentido, apesar da nova configuração e dos esforços russos para se adaptar ao 

Ocidente, fica claro também que alguns dos segmentos das elites russas, que apoiavam esse 

processo, fizeram-no acreditando que o resultado da união colocaria a Rússia como uma das 

grandes potências ocidentais, e não como um parceiro júnior. Afinal, foi pelos esforços do país 

que a Guerra Fria acabou e, mesmo com a aceitação da superioridade dos modelos ocidentais, 

esses segmentos acreditavam, em sua maioria, que a Rússia detinha reservado um “espaço de 

direito” no rol dos grandes atores. Entretanto, como já mencionado, essa crença seria abalada 
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tanto pelo tratamento depreciativo ocidental, que frustraria os interesses russos, quanto pelo 

aprofundamento da fragilidade russa, demasiadamente debilitada para se opor a uma redução 

de seu status internacional (TSYGANKOV, 2016). 

Assim, a partir de 1994, o breve ocidentalismo ideológico perderia o seu momentum. 

Gradativamente, as pressões internas pela correção do curso internacional começariam a se 

delinear na política externa – mais por pressão dos grupos insatisfeitos do que por iniciativas 

dos liberais reformistas – inicialmente com os conceitos de exterior próximo e pelos discursos 

de responsabilidade com a diáspora de russos étnicos ameaçados pelo surto de instabilidade 

regional no espaço pós-soviético russo. Em 1996, ficaria evidente a demanda pelo 

reconhecimento do status de grande potência e dos direitos de voto e veto da Rússia. Dessa 

forma, o processo de retomada da autonomia e da soberania na política externa russa foi iniciado 

antes mesmo da expansão da Otan e do momento unilateralista estadunidense. Porém, fica claro 

que esse comportamento de contenção e atuação unilateral do Ocidente e dos EUA já estava 

presente desde antes, ao boicotar a integração russa às instituições de segurança ocidentais, 

como a Otan e a OSCE, e ao relacionar o apoio financeiro a concessões internas e externas. 

Assim, esses comportamentos seriam fatores de acirramento da retomada nacionalista russa, 

que colocaria em cheque não só a idealização de integração como a também continuidade dos 

processos de liberalização (TSYGANKOV, 2016).  

O debate sobre a expansão da Otan na Europa Central se oficializou em 1993, a priori, 

como uma discussão técnica e de possibilidades, quando houve o aprofundamento dos canais 

de debate com a Rússia, em que se constituíram alguns fóruns de diálogo, como o canal “NATO-

Russia”. O governo Iéltsin, inicialmente, acenou positivamente para a possibilidade de uma 

expansão futura na Europa Central, com a possível adesão dos membros do Grupo de 

Visegrado95 (V4). Esse aceno foi realizado com a crença de que a Rússia seria incluída nessa 

expansão, mas que o advento de uma possível expansão da Otan não era algo concreto ainda e, 

mesmo que fosse, ocorreria no longo prazo, após uma melhor resolução das questões da 

integração russa ao Ocidente. Iéltsin também desejava demonstrar ao Ocidente que estava 

engajado na sua agenda de segurança e que seu país havia superado a lógica do passado. Nesse 

momento, o país também negociava sua adesão a diversas outras instituições ocidentais, como 

a OSCE, o FMI, OMC e o G7. A Rússia só seria aceita no FMI e no G7, o qual viraria o G7 + 

1 até 1997 e a partir de então se tornaria o G8. Essa adesão, no entanto, não foi unânime e 

diversos países ocidentais posicionaram-se ambiguamente. O G8 permaneceria nesse formato 

 
95 Grupo formado pela Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia.  
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até 2014, quando a Rússia foi expulsa devido a sua atuação na crise ucraniana. A inclusão na 

Otan e o aprofundamento da arquitetura de segurança da OSCE foram prontamente vetados 

pelos próprios Estados Unidos, que afirmavam ser necessária uma consolidação das instituições 

na Europa antes da adesão da Rússia (CONRADI, 2017; TSYGANKOV, 2016).  

Com a revelação de que a expansão da Otan, na verdade, não englobava a Rússia e não 

era algo especulativo, senão algo concreto e que poderia acontecer ainda na década de 1990, o 

posicionamento russo mudaria diametralmente. A Rússia elaboraria diversos protestos formais 

nas instituições multilaterais e nos novos canais de diálogo. Entretanto, os Estados Unidos e a 

Europa se mostravam resolutos em expandir a organização, e, seguindo a argumentação de 

segmentos e intelectuais realistas, como o próprio Kissinger (1997), a organização não deveria 

ficar à mercê das ansiedades russas, ou até mesmo incluir a Rússia em canais de diálogo. Isso, 

segundo ele (op. cit.) “diluiria” as capacidades de ação da aliança e a tornaria um simples 

“esquema de segurança coletiva ineficiente, parecido com a ONU”. Ficaria evidente, assim, não 

só a renovação das políticas de contenção soft e a irrelevância dos interesses russos nos 

processos de segurança europeus mas também que os Estados Unidos não desejavam incluir a 

Rússia em sua arquitetura de defesa europeia, nem mesmo ao Ocidente, pelo menos não nos 

termos russos de um agente altivo e participativo.  

Os Estados Unidos estariam dispostos a ajudar na democratização do país e a integrá-lo 

ao mercado global de forma dependente, caso a Rússia seguisse sua cartilha de liberalização, 

mas não estavam dispostos a acrescentar um ator como a Rússia na segurança coletiva europeia, 

já que ela poderia desarticular, eventualmente, a supremacia americana na aliança por dentro. 

A decisão americana de expandir a aliança a despeito da Rússia e vetar a possibilidade de acesso 

desta, pelo menos no médio prazo, demonstra o reposicionamento americano e a sua disposição 

para a construção da Nova Ordem Mundial, baseada na unipolaridade e no “excepcionalismo 

do país”. Essa situação externa se coadunaria às crescentes pressões internas. A atuação 

ocidental adentraria na perspectiva de crescimento da insegurança, como um fator de 

cerceamento geopolítico, junto com a questão do separatismo e do radicalismo islâmico na 

Chechênia e com a instabilidade regional no espaço pós-soviético. Isso propiciaria o aumento 

da demanda popular por novas soluções de retomada do status de grande potência e a 

independência russa, tidos como perdidos devido à nova subserviência econômica e 

internacional (CONRADI, 2017; TSYGANKOV, 2016; MARTYANOV, 2018). 

 

 

Primeiro, o próprio Ocidente não satisfez as expectativas de Yeltsin e Kozyrev 

quando tratou a Rússia mais como um cliente dependente do que como um 
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participante pleno de uma coalizão de nações ocidentais. Ao não estender à 

liderança da Rússia o procurado reconhecimento, o Ocidente contribuiu para 

os já crescentes sentimentos de alienação pública do novo curso ocidental. 

Segundo, o contexto doméstico russo favoreceu muito o renascimento do 

pensamento estatista. A cultura política apoiava o estado independente e o 

status de grande potência, e novas ameaças tanto dentro (Chechênia, crescente 

crime e acentuado declínio nos padrões de vida) quanto fora do país (conflitos 

militares na periferia) criaram o ambiente permissivo ao aumento da oposição 

estatista. Ao desafiar os ocidentalizadores, os estatistas também exploraram 

com sucesso algumas afinidades culturais dos russos étnicos, bem como os 

canais institucionais disponíveis no novo sistema político (TSYGANKOV, 

2016, p. 89 – 90)96.  

 

 

Assim, o paradigma de inserção internacional do Ocidentalismo ideológico, como o 

próprio nome já faz alusão, pode ser enquadrado na ideia de pertencimento existente nas 

correntes ocidentalistas da crise de identidade em relação à Civilização Ocidental. Há a 

recorrência dos mesmos arquétipos de visão acerca da necessidade de “modernização” da 

Rússia nos moldes ocidentais, seja pela ideia de superação do atraso ou pela ideia de recondução 

ao caminho histórico. O “Novo” Ocidentalismo, nesse sentido, se torna uma forma viável de 

entender a inserção russa nesse momento inicial do período pós-soviético e se instalaria como 

uma corrente de pensamento dentro da própria Rússia, cuja influência política efetiva se daria 

não só por seu formato ideológico, mas pela própria concepção de dependência, ou 

interdependência russa para com o Ocidente (TSYGANKOV, 2016).  

O ocidentalismo ideológico se aproxima substancialmente dos pilares do Ocidentalismo 

típico-ideal. Entretanto, ficam claros os efeitos negativos das condições internas e externas na 

construção desse modelo, devido às irresponsabilidades com as questões de segurança e à 

aplicação impensada de modelos incompatíveis sobre as estruturas históricas pré-existentes. A 

recorrência de condições históricas de ameaça reavivaria a proeminência do pensamento 

nacionalista e das demandas por autonomia. Ao mesmo tempo, o comportamento do Other 

ocidental se provaria uma das principais fontes para a crise desse paradigma, já que ao não 

reconhecer o self russo como um igual e ao entender que poderia simplesmente ignorar as 

demandas de uma potência diminuída, acabaria ensejando a busca por novas formas de 

 
96 Traduzido pelo autor. Texto original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 89 – 90): First, the West itself adid not 

satisfy Yeltsin’s and Kozyrev’s expectations when it treated Russia more as a dependent client than as a full 

participant in a coalition of Western nations. By not extending to Russia’s leadership the sought-after recognition, 

the West contributed to the already growing feelings of public alienation fron the new Westernist course. Second, 

the Russian domestic context greatly favored the revival of statist thinking. The political culture was supportive of 

independent state and great power status, and new threats both inside (Chechnya, growing crime, and sharp 

decline in living standards) and outside the country (military conflicts i the periphery) created the environment 

permissive to the rise of statist opposition. In challenging the Westernizers, the statists also successfully exploited 

some cultural affinities of ethnic russians, as well as institutional channels available in the new political system. 
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reconhecimento e identificação para a Rússia. Isso acabaria por gerar efeitos contrários aos 

pretendidos por seus idealizadores. Causaria, portanto, um surgimento de uma aversão ao 

Ocidente e aos programas liberais na identidade nacional e, ao final do processo, acabaria por 

gerar uma sociedade capitalista substancialmente desvirtuada do modelo ocidental. Sua 

organização política acabaria por ser marcada por excessos de poder do presidente não 

acompanhados de balanças e contenções e sua organização econômica seria marcada pelo 

formato oligárquico, que daria a um grupo reduzido da elite enorme influência sobre o aparato 

burocrático, midiático e civil, colocando a Rússia, definitivamente, fora do Ocidente 

(TSYGANKOV, 2016).  

 

5.1.2 O paradigma de “Balanceamento de Grande Potência” (1996 – 1999): entre a 

debilidade explícita e a atuação eurasianista  

Entre 1994 e 1996, ficaria clara a inviabilidade de continuidade da doutrina Kozyrev e 

do alinhamento ideológico ao Ocidente. O próprio Iéltsin mudaria sua retórica para apetecer os 

ânimos populares, impulsionados pelas novas questões de segurança, e por ser pressionado 

pelas demandas dos segmentos burocráticos e parlamentares preocupados com a questão da 

geopolítica do país. Assim, entre 1994 e 1996, o país entraria em um período de transição de 

paradigma, em que começariam a ganhar relevância fatores antes ignorados pelo alinhamento 

pragmático. Em suma, a formulação política passaria a levar em conta as necessidades e 

responsabilidades russas para com o Espaço Pós-Soviético, assim como veria de forma mais 

acentuada os riscos de uma dependência para com o Ocidente. Seria gestada, então, a ideia de 

reinserção da Rússia como uma grande potência e o imperativo de balanceamento dos ímpetos 

unipolares dos EUA, ao mesmo tempo em que se via a necessidade de não engendrar uma 

postura de confronto com o bloco ocidental. A própria postura ocidental, entretanto, começaria 

a mudar, não só para com a Rússia, mas pela retomada de tensões no mundo. Assim, é 

observável no Ocidente uma mudança na retórica da hegemonia liberal do Fim da História para 

a necessidade de um policiamento ativo, pautado em um realismo ressurgente, mas que se 

justificaria também através da ideologia liberal e do papel “excepcional” dos EUA nesse novo 

ordenamento coercitivo. As tendências nacionalistas nas narrativas internas russas, 

especialmente após a crise e as eleições de 1993, fariam com que os EUA usassem um pretexto 

da possibilidade de ameaça para marginalizar ainda mais os interesses russos (TSYGANKOV, 

2016). 
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Essa mudança no posicionamento ocidental, que seria evidenciada com a sua atuação 

no Iraque e o aumento das intervenções na Iugoslávia a despeito das preocupações russas, 

seriam a pá de cal no paradigma ocidentalista. A expansão da Otan começaria a ser interpretada 

como um problema de segurança pelos russos, assim como a sua dependência do Ocidente seria 

vista como um fator de desestabilização. Ao mesmo tempo, seria reavivada a ideia do papel de 

derzhava, que, segundo Tsygankov (2016, p. 99) seria a “responsabilidade histórica do país” 

de manter o status quo e o “equilíbrio internacional”. Ficam explícitas as influências do 

pensamento geopolítico neoeurasiano nos conceitos de inserção lançados nesse período. Ainda 

assim, o país prezaria por uma lógica de balanceamento não confrontante com o polo ocidental 

e a estratégia delineada seria composta de uma tentativa de recuperação da independência e 

autonomia do país, que seria construída junto com a integração do espaço pós-soviético. Essa 

integração seria baseada em um controle informal russo, que permitisse a condução política da 

região, mas que não obrigasse a Rússia a arcar com todas as responsabilidades. Essa lógica seria 

apelidada de “integração multilateral”. A lógica do balanceamento se daria pela articulação de 

outros atores eurasianos, com destaque para o Irã, a China e a Índia, e pela utilização dos 

mecanismos multilaterais internacionais, em especial do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU), onde a Rússia detém poder de veto. Ressalta-se que o assento no CSNU é tido 

como uma herança e compensação por todo sacrífico e sangue derramado pela União Soviética 

durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo Tsygankov (2016, p. 102), o conceito de 

segurança nacional de 1997 expressaria bem essas tendências:  

 

 

Esse pensamento sobre os interesses nacionais da Rússia se refletiu 

adequadamente nos documentos oficiais. O Conceito de Segurança Nacional 

do país, datado de 1997, descreveu "a nova situação geopolítica e 

internacional" seguido por "processos negativos na economia nacional", como 

as principais ameaças à Rússia. Ele identificou a Rússia como uma "influente 

potência europeia e asiática" e invariavelmente denominou o relacionamento 

do país com "outras grandes potências" como uma "parceria igual". Além 

disso, recomendou que a Rússia mantivesse uma equidistância em relação aos 

"atores políticos e econômicos globais, europeus e asiáticos, comunidade 

europeia e europeia global" e apresentou um programa positivo para a 

integração dos esforços da Comunidade de Estados Independentes (CEI) na 

área de segurança. O conceito oficial de política externa do governo de 2000 

refere-se à Federação Russa como "uma grande potência... [com] 

responsabilidade pela manutenção da segurança no mundo, tanto no nível 

global quanto no regional” e alertou para uma nova ameaça de uma “estrutura 

unipolar do mundo” sob o domínio econômico e militar dos Estados Unidos97 

(TSYGANKOV, 2016, p. 102 – 103). 

 
97 Traduzido do original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 102 – 103): Such thinking about Russia’s national 

interests was adequately reflected in official documents. The country’s National Security Concept of 1997 
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O primeiro fator que seria necessário para a reinserção como uma grande potência era a 

recuperação da independência econômica e da autonomia política. O governo russo buscaria 

não só reverter o processo de declínio econômico como também estabelecer as bases de um 

novo ciclo nacional de produção que permitisse ao país reduzir a sua dependência em 

investimentos e capitais estrangeiros. Essa dependência acaba por acarretar uma limitação na 

política externa russa, já que o Ocidente e os EUA usariam os empréstimos e investimentos 

para influenciarem a formulação política russa a favor de seus interesses. Essa situação se 

desdobrou diretamente da terapia de choque, que havia promovido a liberalização radical, não 

pelas capacidades russas, mas através do financiamento externo. Esse financiamento, 

entretanto, não desenvolveria um mercado livre e competitivo, mas acabaria, na verdade, 

fomentando o surgimento da nova oligarquia capitalista. Por sua vez, essa oligarquia, devido à 

essa relação privilegiada, seria um grupo de pressão pró-ocidentalista dentro da Rússia, 

inicialmente, posicionado contra a ideia de uma política de grande potência, temendo que isso 

afetasse negativamente a relação com o Ocidente. Esse relacionamento difícil com a oligarquia 

seria um dos principais fatores de limitação das políticas de Primakov, uma vez que a 

oligarquia, além de deter um quase monopólio midiático, também se mostraria relutante em 

financiar os programas econômicos nacionais e as suas iniciativas de integração regional, que 

eram fomentadas com a centralidade do Estado e dos interesses geopolíticos e não “do 

mercado” (TSYGANKOV, 2016). 

Ainda assim, Primakov, como ministro dos assuntos exteriores, ligado às burocracias 

de segurança, e o novo Primeiro-Ministro, Viktor Chernomyrdin, por sua vez ligado aos 

segmentos industriais e às burocracias das empresas estatais, tentariam reverter esse quadro 

apostando numa moderação da liberalização e estabilização dos indicadores internos. Ficaria 

evidente, todavia, que a economia ainda necessitava de reformas administrativas, como a 

tributária, e era dependente de empréstimos externos, pelo menos no curto prazo. A arrecadação 

do Estado ainda se situava muito abaixo dos níveis de despesa e os empréstimos eram uma 

 
described “the new geopolitical and international situation” followed by “negative processes in the national 

economy” as key threats to Russia. It identified Russia as an “influential European and Asian power,” and it 

invariably termed the country’s relationship with “other great powers” as an “equal partnership.” Furthermore, 

it recommended that Russia maintain equal distancing in relation to the “global European and Asian economic 

and political actors” and presented a positive program for the integration of the efforts of the Commonwealth of 

Independent States (CIS) in the security área. The government’s official Foreign Policy Concept of 2000 referred 

to the Russian Federation as “a Great Power . . . [with a] responsability for maintaining security in the world 

both on a global and on a regional level” and warned of a new threat of a “unipolar structure of the world under 

the economic and military domination of the United States. 
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forma de dar um fôlego econômico, que não ameaçasse outra crise inflacionária, até que as 

reformas fossem feitas.  

Assim, a ideia de construção de uma autonomia pela melhoria da situação interna 

entraria em contradição com a evidente situação de dependência dessa própria melhoria para 

com os mercados e capitais ocidentais. Dadas as limitações internas de uma inserção 

independente, Primakov, de forma contraintuitiva, promoveria a ideia de que a imagem de 

grande potência era também necessária para compensar essa fragilidade interna. O país deveria 

se portar como um igual perante os mais fortes, para ser reconhecido como tal, ao mesmo tempo 

em que reconstruísse suas capacidades internas, não poderia abrir mão de suas posições 

geopolíticas, que eram as verdadeiras fontes do poder e status russo. Desse modo, os objetivos 

de sua política externa seriam centrados em recuperar a articulação internacional russa com 

países fora do eixo ocidental e no restabelecimento da influência do país no espaço pós-

soviético. Isso acabaria, efetivamente, com a postura isolacionista ideológica e reconhecendo 

as vantagens de uma reaproximação com a Ásia e o Terceiro Mundo. 

A ideia de integração do espaço pós-soviético, como já mencionado, viria a substituir a 

ideia de diferenciação do país como ocidental e o afastamento por conta das influências 

supostamente asiáticas desse espaço. Nesse sentido, a CEI passaria de um espaço de negociação 

do “divórcio” a uma plataforma de criação de mecanismos multilaterais para o aprofundamento 

da cooperação e da integração. Seria proposta uma série de modificações na estrutura de CEI 

que permitiria que ela funcionasse como uma instituição regional. Entre essas modificações 

destacam-se a possibilidade de conversão das moedas nacionais e de criação de reservas por 

parte dos membros em rublos russos. Seriam lançadas iniciativas para a criação de uma nova 

arquitetura de cooperação industrial e científica, bem como programas de investimento 

interestatais. Essa cooperação econômica, todavia, obteria efeitos limitados, devido, em parte, 

à própria capacidade de implementação e apoio do Estado russo a essas iniciativas, bem como 

ao baixo interesse das novas elites oligárquicas nesses projetos, que pretendiam utilizar 

subsídios, à custa das empresas de energia recém-privatizadas, para criar um controle político 

informal na região (TSYGANKOV, 2016). 

Nesse sentido, apesar dessa abordagem de cooperação e desenvolvimento, ficava claro 

que o eixo principal dessa integração era a segurança, e essa era conduzida por imperativos 

geopolíticos. O país aumentaria a sua presença militar na região, especialmente como forma de 

apaziguar os conflitos internos e tensões territoriais, que haviam eclodido no período anterior. 

Em mais uma inflexão da postura isolacionista dos ocidentalistas, a Rússia substituiria a 

demanda por forças internacionais da Otan e da ONU pela proposta de utilização de 
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peacekeepers russos na região, que foi aprovada pela ONU. A partir dessa abordagem, a Rússia 

promoveria a criação da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), que se 

iniciaria como uma instituição de combate a novas ameaças assimétricas e problemas de 

segurança transnacionais, mas logo adquiriria características de cooperação militar e de defesa. 

Essa organização também legitimaria a atuação dos peacekeepers russos, ao propor a utilização 

de forças conjuntas com outros membros da CEI. Essa iniciativa, no entanto, não obteve a 

adesão de alguns membros da CEI, que viam com suspeita a atividade russa. Esses membros, 

ressentidos também com a atuação russa em suas questões internas, formariam um bloco de 

contenção contra o país e tentariam balancear a Rússia no espaço pós-soviético com auxílio de 

potências externas. Assim, formar-se-ia o GUAM, acrônimo para Geórgia, Ucrânia, Azerbaijão 

e Moldova. Isso evidenciaria também o aumento da influência não só do Ocidente, mas de 

outros países, como o Irã e a Turquia, no espaço pós-soviético (TSYGANKOV, 2016; 

DONALDSON et col., 2014).  

A ideia de balanceamento seria elaborada como uma resposta pragmática ao crescente 

ímpeto unipolar ocidental. O desrespeito aos direitos de voto e veto russos soariam os alarmes 

em relação à condição geoestratégica crítica da Rússia, já que ficava claro que o Ocidente não 

pretendia aceitar os termos russos para sua adesão a esse bloco e pretendia impor a integração 

que achasse cabível à Rússia. Isso explicitaria que as preocupações nacionalistas não só eram 

legítimas como também reais. A solução idealizada seria um balanceamento geopolítico 

baseado na multipolaridade. Essa multipolaridade, por sua vez, seria construída a partir da 

concertação dos polos de poder menores, como freios ao polo mais forte, entendido como os 

EUA. Como já exposto, a abordagem de Primakov seria limitada por condições do âmbito 

interno, devido à sua debilidade e à dependência do financiamento ocidental para a estabilização 

macroeconômica. Igualmente, as condições internacionais para sua nova doutrina também não 

seriam favoráveis, uma vez que o balanceamento dependia de dois fatores. O primeiro era uma 

recuperação da influência internacional russa, fato que era dependente, não só da recuperação 

interna, mas também da integração do espaço pós-soviético, que, como já exposto, seria 

dificultada pelo desgaste gerado pelo isolacionismo do período anterior e pela própria condição 

russa. O segundo seria uma articulação com outras potências insatisfeitas com as tendências do 

Ocidente.  

Essa abordagem externa mais autônoma teria uma eficácia limitada no curto prazo, mas 

lançaria as sementes das futuras relações do país com outros atores não ocidentais, os quais se 

mostrariam essenciais para a recalibragem da política externa na Era Putin. O principal exemplo 

dessa política pode ser considerado a criação da Organização para a Cooperação de Xangai 
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(OCX), que reunia, inicialmente, a Rússia, a China, o Cazaquistão, o Quirguistão e o 

Tajiquistão, mas que depois seria expandido com a adesão do Uzbequistão, e, em 2017, conteria 

os três países fundamentais do “Triangulo de Primakov”, no momento da adesão da Índia (e 

também do Paquistão). Na mesma lógica ocorreria um aprofundamento da atuação russa em 

seu exterior próximo, a partir de iniciativas como a OTSC, uma tentativa de rearticulação, ainda 

que limitada, dessa área como sua zona de influência, mas que lançaria as bases para outros 

projetos russos de integração eurasiana, como a União Econômica Eurasiana (UEE) – criada 

em 2014 e que estaria no pivot da crise da Ucrânia do mesmo ano, reunindo a Armênia, Rússia, 

Belarus, Quirguistão e o Cazaquistão (TSYGANKOV, 2016; SAKWA, 2017; DUGIN, 2015). 

Apesar de lançadas as raízes dessa articulação, tanto os interesses desses atores em uma 

concertação quanto os próprios interesses russos de balanceamento ainda eram limitados nesse 

período final da década de 1990. A disparidade econômica entre a declinante situação russa e 

ascendente China frearia a intensificação dos laços cooperativos entre os dois, por medo de que 

a ascensão chinesa viesse a ameaçar geopoliticamente as porções do Extremo Oriente russo e 

sua influência na Ásia Central. A China, por sua vez, via com suspeição as relações da Rússia 

com a Índia e não pretendia comprometer seu crescimento econômico e a nova inserção 

produtiva do país no mercado global, que eram, em parte, derivadas das relações com 

Washington e o Ocidente. As relações com a Índia seriam substancialmente melhoradas com a 

intensificação desse país como um dos principais compradores de armamentos russos e 

recipiente de diversas iniciativas de cooperação técnica e científica. Ainda assim, o país tinha 

interesses limitados em balancear o poder unipolar estadunidense, apesar do interesse em 

melhorar sua posição sistêmica, e detinha também litígios com a China, o que dificultava uma 

articulação no curto prazo.  

O Irã se provaria uma relação ambígua para a Rússia, apesar de o país apoiar a iniciativa 

de balanceamento, sua relação com grupos extremistas e separatistas no Cáucaso e na Ásia 

Central seriam fatores de contenciosos nas relações entre os dois. Ainda assim, a Rússia tentaria 

aumentar a venda de armamentos e a cooperação científica, com enfoque especial no segmento 

nuclear, na esperança de gerar uma interdependência entre os dois países. Essa situação 

indicava que a abordagem multipolar não era uma forma de contenção viável para o poder 

estadunidense. Primakov via, com certa razão, a ascensão de novas potências como um evento 

que impactaria as relações de poder mundial, todavia, a tentativa de cooptar essa ascensão como 

uma forma de articulação de balanceamento se provaria uma iniciativa prematura na década de 

1990. Em parte, isso é devido também à postura ambígua da Rússia, devido às próprias 
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limitações geradas pelas relações e dependência russas para com o núcleo ocidental 

(TSYGANKOV, 2016; DONALDSON et col., 2014).  

Outra questão era que a Otan se tornava cada vez mais proeminente na arquitetura de 

defesa da Europa, e não a OSCE, e sua abordagem mais pluralista. A “adaptação” russa se deu 

com a atuação do país para mitigar os danos e efeitos dessa expansão. Isso geraria a constituição 

de um novo canal de discussões em que a Rússia poderia expressar suas opiniões, e consultar e 

ser supostamente consultada antes de qualquer ação da aliança atlântica. Esse canal de diálogo, 

apesar de não conseguir abortar a expansão da Otan de 1997, planejada desde 1993, conseguiria 

evitar que outra expansão ocorresse ainda na década de 1990.  

A Rússia, sob essa lógica, também tentaria melhorar as suas relações com o Ocidente, 

de forma limitada, devido à fragilidade e à dependência econômica do país. Esse 

posicionamento pode ser encarado como uma tentativa de “libertação pela subserviência” uma 

vez que fica claro que essa atuação se dava em um contexto de necessidade e não de 

alinhamento ideológico.  A partir dessa atuação, o país tentaria aprofundar o controle de armas 

nucleares e outras pautas ocidentais que não fossem comprometedoras para a geopolítica russa. 

Essa abordagem seria limitada pela própria atuação do Ocidente, especialmente com as 

intervenções unilaterais dos EUA e da Otan, à revelia da ONU, que iniciariam intervenções na 

Iugoslávia, com o bombardeio de Belgrado e no Iraque, também através de agressão militar. A 

reação interna russa dos segmentos mais linha-dura impediria a ratificação dos tratados de 

controle de armas e outras iniciativas de melhoria nas relações entre o país e a Otan. A Rússia 

teria engajamento limitado com o Ocidente, que não exploraria todas as dimensões possíveis 

de cooperação o que comprometeria também a situação econômica do país – que já se mostrava 

insustentavelmente vulnerável a questões externas com a crise de 1998.  

A faceta eurasiana da inserção de Primakov se daria em sua concertação internacional e 

geopolítica, mas em âmbito interno a ideia de pertencimento à Eurásia não substituiria a ideia 

de que a Rússia era um país europeu. Iéltsin e Primakov até passariam a promover a ideia de 

multiculturalismo e de uma identidade compartilhada entre os russos e os demais países da CEI, 

e uma tentativa de legitimar a integração regional. Essa empreitada teve sucesso limitado na 

criação dessa identidade compartilhada, mas seria bem-sucedida na criação de uma nova 

abordagem étnica interna e para a legitimação dos pretextos de defesa da diáspora russófona na 

região, que por si só já serviria como um mecanismo de influência. 

 

 

A visão da integração pós-soviética também tinha um componente cultural. 

Primakov achava que a Rússia tinha a obrigação de responder aos sentimentos 
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políticos e culturais de vinte milhões de russos que encontraram fora de sua 

“pátria” e continuaram a se identificar com ela. Desde o seu Relatório de 

Inteligência Estrangeira de 1994, Primakov, vinculou diretamente o destino 

dos russos na antiga União Soviética à sobrevivência e prosperidade da 

Rússia. Além dos russos étnicos, havia muitos que falavam russo como língua 

nativa ou preferida. Combinadas, a comunidade influenciada pela língua russa 

totalizava cerca de 30% de toda a população dos estados pós-soviéticos não 

russos, o que faz da Rússia, como um estudioso reconheceu, “não apenas um 

estado europeu nacional marginal, mas um centro potencial de um país. 

revivida, civilização distinta”. A questão estava intimamente relacionada à 

preservação do equilíbrio cultural dentro da Rússia, que incluía de longe o 

maior número de grupos étnicos (cerca de 140), com apenas cinco de suas 

vinte e uma repúblicas étnicas tendo uma clara maioria da nação titular 

(Chechênia, Chuvashia, Inguchétia, Tuva e Ossétia do Norte) 

(TSYGANKOV, 2016, p. 124)98.  

 

 

A identidade ocidentalista, apesar do declínio, ainda detinha alguma popularidade entre 

segmentos da sociedade russa e era promovida, especialmente, pelos canais midiáticos 

controlados pelos oligarcas. Gradativamente, essa nova identidade nacional, que se pautava em 

aspectos étnicos e demandas nacionalistas, emergiria ao misturar a ideia de pertencimento à 

Europa com a ideia de afirmação como grande potência. A ideia de “Rússia europeia” acabaria 

por se transformar com as tensões com o Ocidente, o que gerava uma crise na ideia de 

integração às instituições ocidentais e de pertencimento ao Ocidente. Assim, o questionamento 

não era quanto às raízes europeias do país, mas sim em relação aos aspectos únicos que faziam 

com que o país, apesar de europeu, não fosse ocidental. Dessa forma, essa breve atuação que 

buscava maior autonomia e independência se refletia também nos anseios populares de 

ressentimento contra o Ocidente.  

O reposicionamento estratégico russo, dessa forma, teria apoio por abarcar tanto os 

receios crescentes com o Ocidente quanto por atender às demandas de que o país se comportasse 

como uma grande potência, ainda que debilitada. Entretanto, apesar da popularidade, ficaria 

evidente que esse balanceamento de grande potência contra o avanço ocidental teria alcance 

limitado. Os objetivos almejados, na verdade, só poderiam ser concretizados com a recuperação 

 
98 Texto original em inglês (TSYGANKOV, 2016, p. 124): The vision of post-soviet integration also had a cultural 

componente to it. Primakov felt that Russia had and obligation to respond to the political and cultural feelings of 

twenty million Russians who had found themselevs outside their “homeland” and continued to indetify with it. As 

early as in his sponsored 1994 Foreign Intelligence Report, Primakov directly linked the fate of the Russians in 

the former Soviet Union to the survival and prosperity of Russia. In addition to ethnic Russians, there were many 

who gre up speaking Russian as either their native or preferred language. Combined, the Russian language-

influenced Community totaled about 30 percent of the entire population of the  non-Russian post-soviet states, 

which makes Russia, as one scholar acknowledged, “not simply a marginal national european state, but a potential 

center of a revived, distinct civilization”. The issue was closely related to preserving cultural balance inside 

Russia, which included by far the largest number of ethnic groups (some 140) with only five of its twenty-one 

ethnic republics having a clear majority of the titular nation (Chechnya, Chuvashia, Ingushetia, Tuva, and North 

Ossetia). 
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das capacidades russas, econômicas e militares, fato que ainda criava a contradição de 

dependência com o Ocidente. A concertação entre os países insatisfeitos com o momento 

unipolar se daria mais no campo retórico do que em políticas reais, já que os países que 

detinham capacidades para efetivamente balancear o Ocidente, na época entendidos como os 

dois gigantes asiáticos adormecidos, a Índia e a China, detinham também uma gama de 

interesses divergentes e condições de dependência com o polo ocidental (RUMER, 2019; 

TSYGANKOV, 2006). 

A Doutrina Primakov apresentou contornos eurasianistas tanto na sua geopolítica, com 

a integração do espaço eurasiano pós-soviético e na concepção de articulação do “resto” contra 

o Ocidente homogeneizador, quanto em sua política interna. Esse Eurasianismo não era 

unânime. A crise de identidade continuaria, mas esse período inseriria elementos fundamentais 

para as transformações da identidade nacional que ocorreriam no período Putin. A ascensão da 

religião ortodoxa e de determinados discursos nacionalistas-étnicos seria uma tendência entre 

a maioria russa, mas, ao mesmo tempo, seriam construídas as bases de preservação do 

multiculturalismo interno do país. O discurso do nacionalismo étnico acabaria por ser voltado 

para a proteção das comunidades no exterior próximo e não contra a pluralidade nacional russa, 

apesar de alguns grupos minoritários de cunho racista e xenófobo também surgirem. Haveria, 

então, a correlação entre a posição internacional da Rússia como centro geopolítico nesses 

discursos, fato que seria legitimado pelos anseios históricos de reconhecimento do país como 

grande potência. Tal identidade acabaria por ser crescentemente reticente com a ocidentalização 

do país e com a influência ocidental, fator que promoveria uma postura de restrição nas relações 

do país com o Ocidente, mas ao mesmo tempo haveria um engajamento. Essa postura de 

engajamento restrito acabaria por provocar também limitações na articulação de aspectos 

potencialmente positivos da relação russa com o Ocidente que poderiam aliviar as condições 

de fragilidade e até a própria dependência econômica. Essa postura, dessa forma, seria 

duramente criticada pelos “linhas-duras” que demandavam um rompimento definitivo com o 

Ocidente e pelos ocidentalistas, que viam a quebra do isolacionismo e a atuação de grande 

potência como um desvio da integração com o Ocidente.  

Ainda assim, Primakov chegaria a ser indicado como Primeiro-Ministro, em 1998, 

apesar da crise, já que sua doutrina foi bem recebida tanto pelo público quanto pelos segmentos 

de centro e pelos nacionalistas moderados, criando uma influência significativa no parlamento. 

Ele assumiria o compromisso de ajudar em reformas críticas, como a tributária, o que permitiria 

uma recuperação relativamente rápida da crise de 1998 e, em troca, ganharia autonomia política 

para atuar de forma mais assertiva nos momentos decisivos de intervenção ocidental na Guerra 
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do Kosovo, em 1999, e no bombardeio do Iraque, no ano anterior. Esse breve momento de 

estabilização econômica, entretanto, não mudou o fato de que a Rússia pouco pôde fazer para 

impedir os desenvolvimentos nessas duas questões, o que evidenciava a sua condição 

deteriorada e a nova tendência unipolar e unilateral da política internacional. Iéltsin acabaria 

por destituir Primakov como Primeiro-Ministro, em 1999, já que, além de ter desagradado os 

ocidentalistas e os “parceiros ocidentais”, havia ganhado demasiada proeminência e autonomia 

política.  

Assim, indicaria Sergei Stepachin, temporariamente, enquanto procurava um substituto 

confiável tanto para o cargo quanto um sucessor para a presidência, já que não só as condições 

de governabilidade de Iéltsin estavam substancialmente deterioradas, mas também sua saúde. 

Iéltsin encontraria seu sucessor em um ex-membro da KGB que havia ganhado a confiança de 

oligarcas em São Petersburgo: Vladimir Putin – quase que um anônimo para o grande público 

russo, mas que detinha ligações tanto com os siloviki quanto com a nova elite econômica do 

país, sendo considerado confiável por ambos. Iéltsin acreditava que com esse perfil austero e 

leal, mas também dinâmico, e, dadas as suas relações ambivalentes com os segmentos de 

segurança e com os oligarcas, Putin seria o sucessor ideal, que continuaria com a 

democratização ao mesmo tempo em que teria melhores chances de obter governabilidade. Isso 

só seria possível uma vez que saísse do anonimato. Outro ponto importante, ressaltado por 

Conradi (2017), é que Putin não ensejaria uma caça às bruxas e abriria investigações contra os 

oligarcas e contra o governo Iéltsin, que havia sofrido diversas tentativas de impeachment por 

questões de corrupção e traição dos interesses nacionais. 

 

5.2 O Início da Era Putin (2000 – 2008): A Ambivalência da Identidade Nacional no 

Ressurgimento Russo 

 

5.2.1 O “Ocidentalismo Pragmático” (2000 – 2004) e a hibridização da identidade  

Putin foi apresentado ao Ocidente como um continuador das reformas, que 

compartilhava os ideais da democracia e do liberalismo de Iéltsin. Os países ocidentais – que 

assim como o grande público russo também foram pegos de surpresa com a renúncia de Iéltsin 

– acabariam por ver com bons olhos o novo primeiro-ministro, que parecia deter um tom 

conciliatório e moderado em relação ao Ocidente. Gradativamente, Putin conseguiria aumentar 

sua proeminência e popularidade com a percepção da melhoria das condições econômicas e 

sociais do país, processo herdado, em parte, da gestão Primakov. Um dos pontos de satisfação 
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foi o pagamento de pensões e salários atrasados. Fica claro que os fatores que fizeram com que 

ele realmente entrasse na arena política russa como uma das principais figuras foram suas 

respostas aos atentados terroristas, que culminaram na Segunda Guerra da Chechênia, e a rápida 

reintegração da região sob o controle russo, destituindo o governo separatista.  

Putin se alavancaria com o discurso de securitização interna, que viria a tomar a pauta 

principal dos debates domésticos. Dessa forma, ele associaria a sua imagem à pauta de 

securitização nacionalista, mas ao mesmo tempo defenderia o caminho ocidentalista da Rússia, 

afirmando, inclusive, que o país era inequivocamente europeu. Essa postura lhe daria uma certa 

coesão interna, já que o sucesso na Chechênia acalmaria os ânimos nacionalistas, assim como 

o apelo midiático e o apoio inicial de grupos oligárquicos permitiria que ele prosseguisse com 

a renovação das relações com o Ocidente, sem uma oposição severa. Entretanto, sua atuação 

em relação ao Ocidente não seria marcada pela abordagem ideológica, mas sim por um enfoque 

nos campos de interesse russos e nas áreas passíveis de cooperação, sem que houvesse também 

o abandono das tendências de diversificação de parcerias iniciadas por Primakov. Isso ensejaria 

o chamado paradigma do ocidentalismo pragmático (TSYGANKOV, 2016). 

Por meio da alavancagem política ocasionada pelos sucessos militares, Putin iniciaria 

um processo de centralização política da federação, pautado nas necessidades de segurança que 

acabariam por superar as demandas por autonomia dos governos estaduais. Ressalta-se que a 

figura do presidente na Rússia, desde 1993, acabaria por deter poderes amplos, mas havia uma 

significativa descentralização dos entes federativos, devido às políticas promovidas por Iéltsin. 

Por intermédio da plataforma de segurança, seu discurso político cooptaria elementos 

nacionalistas, mas acompanhados da retórica ocidentalista. Essa narrativa política ambígua de 

Putin seria uma resposta às próprias polarizações da sociedade russa. Com essa retórica, 

lançaria as bases para a construção de uma nova identidade nacional híbrida, que misturaria 

princípios de um Ocidentalismo moderado com as novas necessidades de recuperação do poder 

nacional.  

A sua abordagem econômica valorizaria a reconstrução dos segmentos produtivos 

nacionais em uma tentativa de superar a dependência e estagnação industrial do período 

anterior. Outro objetivo era melhorar os péssimos indicadores sociais, que eram persistentes, 

ainda que o país já houvesse atingido certa estabilidade macroeconômica, e fonte dos discursos 

das bases oposicionistas, especialmente a nacional comunista. A relação com o Ocidente 

tomaria um papel central nessa abordagem, já que, além de mercado, esse bloco também era 

fonte de investimentos e possíveis parcerias tecnológicas. Assim, a reconstrução do Estado foi 

iniciada anteriormente, no período de Primakov, e Putin começaria a etapa de recuperação das 
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capacidades nacionais de autonomia estratégica, apesar de usar o próprio Ocidente e os seus 

mercados como plataforma (MAZAT, 2013).  

Esse processo seria aprofundado gradativamente após sua posse como presidente 

interino. A renúncia de Iéltsin em favor de seu primeiro-ministro ocorreu na véspera do Ano- 

Novo da Virada do Milênio. Iéltsin escolheu essa data para dar um valor simbólico à transição 

de liderança e aumentar as chances de consolidação de Putin nas eleições presidenciais de 2000. 

Putin, então, partiria para construir uma coalizão interna branda, conseguindo efetivamente 

cooptar segmentos nacionalistas e ocidentalistas com a sua abordagem mista da recuperação 

nacional, a partir de uma securitização interna, e de ocidentalismo retórico, mas que na prática 

era pautado no pragmatismo.  

Desse modo, destacar-se-iam duas condições para seu sucesso doméstico inicial, a 

recuperação econômica e o sucesso no combate ao separatismo e ao terrorismo. Putin realizaria 

sua campanha presidencial prometendo justamente erradicar as ameaças extremistas e continuar 

com um processo de liberalização e modernização, mas que fosse pautado na solidariedade e 

nos interesses nacionais de melhorar as condições sociais da população. Assim, essas condições 

internas de priorização da segurança interna, contra o separatismo e contra o terrorismo, e da 

modernização, recuperação das capacidades materiais, encontrariam respaldo também na nova 

abordagem de inserção internacional. Os Estados Unidos lançariam, após os atentados do 11 de 

setembro de 2001, a chamada Guerra ao Terror, e no mesmo período haveria um boom nos 

preços das commodities, o que aprofundaria as relações comerciais da Rússia com a Europa, 

especialmente no segmento energético. A nova conjuntura favorável para a busca dos dois 

objetivos, modernização e segurança interna, permitiria um relacionamento mais cooperativo 

com o Ocidente, o que faria com que Putin, a partir de 2001, abandonasse de vez o 

balanceamento e adotasse uma postura pragmática.  

Ao mesmo tempo, Putin continuaria a tendência de diversificação de parcerias e a 

intensificação das relações diplomáticas russas com países não ocidentais. Entretanto, destaca-

se que o componente de grande potência ainda era uma peça fundamental da narrativa política. 

O que haveria seria a substituição da forma de manter esse status. Enquanto Primakov achava 

que o Ocidente ameaçava o status russo geopoliticamente, Putin entendia que era necessária 

uma modernização econômica para mantê-lo e a ameaça principal, nesse seu primeiro mandato, 

era o extremismo e o separatismo. 

Putin acenaria positivamente para o Ocidente ao iniciar diálogos com os países europeus 

e ratificar unilateralmente o START II, nos anos 2000, assinado por Iéltsin em 1993, mas desde 

então engavetado no parlamento – os EUA nunca ratificaram. Seus esforços gerariam os 
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primeiros resultados com a aproximação com países europeus, devido especialmente às 

relações energéticas. Entretanto, logo haveria um aprofundamento das demais relações 

comerciais, que tornaria o bloco europeu o principal destino das exportações russas, 

majoritariamente matérias-primas e energéticas. Putin capitalizaria essa nova relação para criar 

novos laços políticos e diplomáticos. Ainda que esses laços fossem limitados à questão da 

“modernização” e não abrangessem uma integração ideológica russa ao Ocidente ou algo do 

tipo, ficaria evidente o posicionamento do próprio Putin de entender a Rússia como uma grande 

potência europeia. O país, dessa forma, daria uma ênfase significativa para as relações com a 

Europa, a integração promovida seria de cunho econômico e um diálogo aprofundado de cunho 

político. Ao mesmo tempo se destacava a asserção da autonomia russa e a sua relação de 

proteção do espaço pós-soviético, impedindo a entrada de instituições europeias e ocidentais 

para resolver os problemas da região. Esse enfoque econômico permitiria uma aproximação 

substancial com os principais países europeus, Alemanha, França e Itália ganhariam destaque 

pela atuação do próprio Putin em construir relações através da diplomacia presidencial 

(TSYGANKOV, 2016). 

A relação com os Estados Unidos seria limitada, pelo menos até 2001. Os 

estadunidenses criticavam o novo modelo de gestão econômica russa, centrado na atuação 

estratégica do Estado, e a intensificação do relacionamento do país com o Terceiro Mundo, 

especialmente pelo aumento do comércio de armas quase irrestrito e pela parceria nuclear com 

o Irã. Ao assumir o poder, o governo Bush também anunciaria a intenção de abandonar o 

Tratado de Mísseis Antibalísticos (ABM, na sigla em inglês) e desenvolver novas defesas 

globais antimísseis. Isso seria um contencioso inicial nas relações dos dois governos. A resposta 

pública do governo Putin seria contida, para evitar possíveis ramificações deletérias para outras 

áreas, apenas indicando os efeitos negativos que essa ação teria para a segurança internacional 

e a sua percepção de que os EUA estavam cometendo um erro.  

A relação dos dois países só melhoraria a partir dos atentados do 11 de setembro de 

2001, em que o governo Putin tomaria uma série de iniciativas em solidariedade aos EUA e de 

apoio na luta contra o terrorismo global. A Rússia permitiria o trânsito de aeronaves logísticas 

sobre seu espaço aéreo, bem como apoiaria a intervenção dos EUA no Afeganistão. O país 

usaria sua influência na Ásia Central para negociar a instalação de bases estadunidenses na 

região que serviriam para apoiar a campanha militar. Essa atitude foi recebida com ressalvas 

pelo público, que ainda ressentia a atuação estadunidense na década anterior. As correntes de 

segurança expressariam uma profunda preocupação, com generais russos vindo a público expor 

os perigos da influência americana no espaço pós-soviético. As correntes ocidentalistas, por 
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outro lado, aplaudiriam a iniciativa e afirmariam que o país estava no lado correto da história 

na luta da civilização (ocidental) contra o barbarismo (TSYGANKOV, 2016; Donaldson et al., 

2014).  

Entretanto, os interesses de Putin não eram ideológicos. Ao apoiar a campanha dos 

EUA, conseguiria também o respaldo desse país para o reconhecimento dos grupos separatistas 

no Cáucaso como terroristas. Ao enquadrar os chechenos na luta contra o terrorismo global, a 

Rússia conseguiria o respaldo para atuar livremente no Cáucaso, diminuindo as críticas 

ocidentais à sua atuação como uma violação dos direitos humanos.  Isso serviria também para 

conter a influência do radicalismo islâmico não só no Cáucaso, mas também na Ásia Central, 

que havia se tornado um empecilho para a influência russa. Esse radicalismo era promovido, 

especialmente, por ramificações do talibã afegão.  

Assim, a Rússia pretendia tanto obter a carta branca para continuar com a sua 

securitização interna quanto neutralizar um adversário histórico e fonte de desestabilização de 

seu exterior próximo. Esse auxílio russo se provaria fundamental para o esforço de guerra 

estadunidense, mas ainda assim, esse país logo demonstraria que a atuação no Afeganistão não 

era suficiente na luta global contra os “Inimigos da liberdade”. Além disso, continuaria com 

seu projeto do escudo antimísseis, dando o aviso formal de saída em dezembro de 2001. Putin, 

em sua resposta pública, abandonaria o START II, mas não aprofundaria as críticas feitas 

anteriormente, para não afetar as áreas de cooperação necessárias para a modernização russa 

(SAKWA, 2017, p. 90; TSYGANKOV, 2016, p. 145 – 151). Outra resposta russa seria a 

retomada dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de mísseis e sistemas antiaéreos, 

questão que será retomada em breve. 

No período de 2001 a 2004, o desenvolvimento e o crescimento econômico permitiram 

não só a melhoria das condições sociais, mas também a retomada dos investimentos nas Forças 

Armadas e na indústria de defesa. Isso também geraria uma estabilização das parcerias 

econômicas com o bloco europeu, mas seria baseada, majoritariamente, na exportação de 

recursos naturais. Essa condição acabaria por intensificar o problema da dependência russa das 

receitas energéticas, mas resolveria, no curto prazo, os problemas de arrecadação do Estado e 

os atrasos nas pensões e salários. A intensidade desse processo econômico acabaria por 

transformá-lo em uma relação geopolítica, já que a Rússia passaria a utilizar a diplomacia 

energética como ferramenta de influência na Europa, bem como já vinha fazendo no espaço 

pós-soviético. Ainda assim, haveria excessos de receita que permitiriam, mais tarde, a criação 

do Fundo de Estabilização da Federação Russa. Essas e outras medidas seriam as bases para a 

futura redução da dependência nas receitas de exportação dos hidrocarbonetos, o setor que 
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sustentava o crescimento econômico, a modernização militar e a consequente melhoria nos 

padrões sociais (CHEVRIER, 2009; MAZAT, 2013).  

Dugin (2015) explicita que o pragmatismo da orientação econômica russa para o setor 

energético foi uma boa decisão, pois, apesar da dependência nas receitas, permitiria parcerias 

mais controláveis e que gerariam uma interdependência com a economia russa. Assim como o 

investimento em infraestrutura proveniente do Ocidente e das receitas energéticas seriam 

cruciais para o desenvolvimento dos projetos de integração regional eurasianos. A 

infraestrutura herdada do período soviético, que já mostrava sua insuficiência na década de 

1980, havia se tornado um dos gargalos econômicos da Rússia e da sua influência regional e, 

devido às limitações econômicas do Estado russo, não pôde ser resolvida na década de 1990 

(DUGIN, 2015). 

Outro ponto importante desse pragmatismo voltado para a modernização foi a criação 

da autonomia financeira russa. Apesar da interdependência com a Europa, o país passaria a não 

depender mais de empréstimos para manter o seu orçamento federal. Isso, por sua vez, refletiria 

em uma independência maior da atuação russa no cenário internacional, que, nesse período, 

também seria guiada pela lógica de modernização econômica. Assim, seriam aprofundadas as 

parcerias com a Índia, a China, o Japão, o Irã e até a reaproximação comercial da Rússia com 

países latino-americanos e africanos. Isso não seria um empecilho na época de dependência 

com o Ocidente se não fosse pela questão da pauta de exportações russas, que além das 

matérias-primas e recursos energéticos incluía também a venda de armas e a cooperação técnica 

em áreas estratégicas, como a espacial e a nuclear. Obviamente, os EUA tentariam pressionar 

a Rússia para que aderisse a normas mais rigorosas de controle de armas convencionais e 

tecnologias sensíveis. Todavia, sem o mecanismo da dependência financeira, a Rússia se 

mostraria pouco interessada em dialogar sobre esses assuntos, mantendo a agenda com os EUA 

centrada na questão da segurança contra o terrorismo nas relações econômicas. 

Os principais contenciosos com os EUA no período seriam derivados da nova Guerra 

do Iraque e do apoio estadunidense às revoluções coloridas. O posicionamento russo contra a 

Guerra no Iraque, em 2003, a princípio, daria a entender que seria mais contido, assim como 

foi com a questão do tratado ABM. Contudo, com a indignação pública de aliados europeus 

contra a intervenção e com a violação do veto do conselho de segurança, a Rússia assumiria 

uma posição publicamente contrária. Esse posicionamento também ambicionava capitalizar a 

cisão interna do núcleo euro-atlântico e melhorar o relacionamento do país com a França e a 

Alemanha, principais opositores da intervenção militar. A intervenção estadunidense nas 

revoluções coloridas da Geórgia, em 2003, e da Ucrânia, em 2004, seriam os principais 
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contenciosos diretos entre os EUA e a Rússia. Essa ingerência estadunidense no espaço 

histórico russo geraria os principais processos que culminariam na mudança de paradigma 

russo. 

Entretanto, a postura russa continuaria relativamente contida, pelo menos até o final de 

2004. Sob a necessidade de se reeleger, Putin evitaria escaladas dramáticas de seu discurso que 

pudessem ser incoerentes com a trajetória de seu governo. Além disso, sua imagem acabaria 

por ser severamente debilitada após os atendados de Beslan, em 2004, em que morreram 

centenas de pessoas. Apesar dos sucessos inicias contra o extremismo e o separatismo, ficava 

claro que o conflito estava longe de ser resolvido e a política de segurança de Putin necessitava 

de sérias modificações. Outro ponto que surgiria era a necessidade de melhoria do setor militar, 

que ainda sofria com os efeitos deletérios da década anterior. Essa situação considerada 

humilhante pelas burocracias de defesa e segurança seria evidenciada no emblemático 

naufrágio do submarino nuclear Kursk, nos anos 2000, e na própria atuação problemática no 

Cáucaso. Apesar da retomada dos investimentos na indústria de defesa e aumento gradual no 

orçamento militar (ver Figura 3, p. 247), as armas produzidas na Rússia eram destinadas, 

principalmente, para o mercado internacional.  

Em âmbito econômico e social, o período fica marcado pela barganha de Putin com a 

elite oligárquica formada na década de 1990. Putin permitiu a continuidade dessa elite desde 

que a mesma atuasse cooperativamente com o governo. Dessa forma, não houve uma grande 

perseguição aos oligarcas, o que era temido pelo próprio Iéltsin, cuja administração havia 

atuado não só para proteger essas elites como também para atender seus interesses. Diversos 

pedidos de impeachment contra Iéltsin foram feitos com a exposição da corrupção generalizada 

devido à privatização das grandes empresas russas, especialmente do setor energético de óleo 

e gás, em que o próprio primeiro-ministro de Iéltsin entre 1992 e 1998, Viktor Chernomyrdin 

estava envolvido. 

O governo de Putin aumentaria o controle sobre as grandes empresas do país, acabando 

com os principais mecanismos de evasão fiscal e de pagamentos abusivos de prêmios para os 

oligarcas. Fica em destaque o crescente controle russo sobre as empresas midiáticas e 

energéticas, que resultariam na “reestatização” da Gazprom e na criação do sistema midiático-

informacional russo, peças fundamentais para ressurgimento russo no período seguinte. Ambas 

foram construídas através da destituição das posses e privilégios de oligarcas dissidentes. 

Ainda assim, essa elite continuou a existir e até mesmo cresceu no período de 2000 a 

2008, mas sem afetar a estabilidade econômica nacional. Os 100 indivíduos mais ricos na 

Rússia concentrariam, até 2005, cerca de 35% de todas as riquezas do país (GURIEV & 
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RACHINSKY, 2005). Houve, claro, o surgimento de outros grupos dissidentes na elite 

oligárquica, conforme o governo aumentava a intervenção nas grandes empresas e na 

coordenação da economia. Esses também seriam prontamente suprimidos pelo Estado, 

causando a prisão ou a fuga de diversos oligarcas. A maior parte daqueles que fugiriam viriam 

a residir no Ocidente, com destaque para a comunidade de bilionários russos em Londres. Por 

sua vez, o Ocidente criticaria o acirramento do controle do governo sobre a economia, com a 

afirmação de que era uma violação das liberdades econômicas. Ficam explícitos, no entanto, a 

pressão e o lobby dos grupos de interesse econômicos no Ocidente que haviam lucrado com as 

relações entre os oligarcas russos, já que estes basearam boa parte de suas fortunas em bancos 

e agências de investimento ocidentais, bem como foram responsáveis por uma significativa 

parcela da evasão de divisas do país. 

A identidade nacional, que nesse primeiro mandato seria marcada por uma hibridização 

de tendências nacionais com visões europeias, respaldadas pela coalizão tácita entre oligarcas 

e silovikis, entraria em um novo processo de modificação. Em parte, esse processo acaba por se 

dar graças ao aumento do poder do Estado e de sua burocracia ante as elites oligárquicas. 

Contudo, o grande o vetor de mudança seria o ressurgimento das tensões com o Ocidente, que 

causaria a insustentabilidade da hibridização. Putin, tentando manter-se como uma figura 

representativa e popular, acabaria mudando tanto seu discurso quanto suas políticas no decorrer 

de seu segundo mandato. 

 

5.2.2 O segundo mandato de Putin (2004 – 2008): os limites do pragmatismo e o início da 

assertividade. 

Apesar da nova tendência de recuperação e da nova autonomia russa, a continuidade de 

diversas condições de fraqueza ficaria explícita nos dois primeiros mandatos de Putin. Além 

disso, o relacionamento pragmático com o Ocidente também apresentaria limitações devido à 

própria assimetria de forças entre o país e o bloco ocidental e às tendências do “excepcionalismo 

americano” e suas ações unilaterais, pontos que a Rússia dificilmente poderia contestar nas suas 

ainda débeis condições. Então, a geopolítica russa, nesse período, ficaria marcada inicialmente 

por essa parceria estratégica e pragmática, mas ao mesmo tempo por uma postura mais 

cautelosa com os avanços ocidentais. A continuidade explícita e crescente do unilateralismo, 

evidenciada pela Guerra do Iraque, em 2003, seria um processo catalisador para a 

transformação das prioridades do governo. A modernização pragmática daria espaço para a 

utilização da melhoria dos indicadores econômicos como vetor de ampliação das capacidades. 
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A Rússia, nesse período, iniciaria a construção de suas capacidades de resposta perante os 

retrocessos dos posicionamentos internacionais russos.  

A rodada de expansão da Otan de 2004 abarcaria sete países de uma vez só, Romênia, 

Bulgária, Eslovênia, Eslováquia, Lituânia, Estônia e Letônia, sendo que os três últimos eram 

ex-repúblicas soviéticas. A expansão da Otan99 seria acompanhada da expansão da União 

Europeia, que aceitaria quase todos os países no mesmo ano, com exceção da Bulgária e da 

Romênia, que foram aceitas somente em 2007. Esses desenvolvimentos colocariam a Otan e a 

União Europeia em contato direto com a fronteira russa, motivo de protestos de Moscou. Essa 

nova configuração marcaria o ápice do declínio geopolítico russo, assim como haveria pressões 

dentro da própria Otan advindas especialmente dos novos membros, como a Polônia e os Países 

Bálticos, por uma nova rodada de alargamentos para incluir a Geórgia e a Ucrânia, com a 

intenção de mover a fronteira da organização para Leste, o que minimizaria as preocupações 

dos países atualmente no front da aliança. O Mapa 11 (p. 242) ilustra a mudança na composição 

geopolítica europeia, dada a expansão da Otan. 

FONTE: Vector Maps. 

 

 
99 A Otan ainda se expandiria novamente em 2009, quando entrariam a Croácia e a Albânia, e em 2017, quando 

houve a adesão de Montenegro. 

Mapa 11: A Configuração Geopolítica Europeia e o Recuo Russo (1989 – 2009) 
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Entretanto, apesar dos protestos russos, havia uma certa ideia de acomodação em 

Moscou, devido à inevitabilidade dessa expansão. O que tornou esse evento inaceitável e 

indigesto para a Rússia foi o seu acontecimento concomitante com o apoio ocidental às 

revoluções coloridas nas áreas entendidas pela Rússia como suas zonas exclusivas de 

influência. Assim, Moscou começaria a interpretar a expansão ocidental pela lógica da 

segurança, que já entendia o movimento como provocações desnecessárias e humilhantes, uma 

vez que o país havia mantido boas relações com o Ocidente. Dessa forma, o enfoque das 

narrativas de segurança sairia do âmbito interno e retornariam para as questões geopolíticas 

(CONRADI, 2017; SAKWA, 2017).  

Assim, concomitantemente à expansão das organizações ocidentais, ocorreriam as 

“revoluções coloridas” na Geórgia, com a Revolução Rosa de 2003, e na Ucrânia, com a 

Revolução Laranja de 2004, que seriam um fator decisivo para o abandono do Ocidentalismo 

pragmático e para o reposicionamento russo. Ambas as revoluções acabariam por depor 

presidentes de posicionamento pró-Rússia e colocariam figuras com posicionamentos mais 

ocidentalizadores e mais abertos à integração desses países às instituições ocidentais, como a 

Otan e a UE. A relação com o Ocidente seria também substancialmente deteriorada, devido aos 

acúmulos de poder do presidente na Rússia. O parlamento russo seria majoritariamente 

composto por uma base governista de 2004 em diante. Isso permitiria que o governo reformasse 

a Constituição e as relações de poder entre os entes federativos. É com essa situação que Putin 

inicia o processo de centralização do período, que aboliu as eleições para os cargos de 

governador das regiões como forma de conter o separatismo. Esses cargos passariam a ser 

nomeados pelo presidente, o que aumentaria também a influência e atuação do Estado na 

economia.  

Essa condição não passaria incólume pelo Ocidente, que criticaria a falta de 

transparência e de pluralidade na política russa como tendências negativas de centralização e 

autoritarismo. As críticas ocidentais se davam também por supostas violações dos direitos 

humanos no combate ao terrorismo, pela precariedade das políticas ambientais russas no ártico, 

pela falta de liberdade econômica e pela centralização política. Os russos se defenderiam, 

acusando que essa postura era hipócrita e objetivava enfraquecer a estabilidade russa e sua 

imagem. Isso se evidenciava na relação amigável do Ocidente com outros países que realizavam 

as mesmas práticas, como a Arábia Saudita e Israel, no caso dos direitos humanos, e o Japão, 

na questão ambiental da pesca baleeira. Na visão russa, esses países não eram alvo das mesmas 

críticas por seu alinhamento e submissão aos interesses internacionais dos EUA e do Ocidente. 

Ao mesmo tempo, o Ocidente apoiaria e financiaria a atuação de grupos e entidades não 
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governamentais, que ecoavam as críticas internacionais internamente e demandavam por 

melhores condições para os direitos civis, por um maior combate à corrupção e pela retomada 

do processo de liberalização e ocidentalização (KARAGANOV, 2016; GUDKOV in 

DMITRIEV, 2015). 

Na própria Rússia começariam a surgir manifestações que demandavam uma nova 

guinada liberalizante, o que, para os segmentos nacionalistas, provava a atuação ocidental para 

a mudança de regime e desestruturação da recuperação nacional russa. O receio de uma 

destituição do governo através de manifestações apoiadas pelo Ocidente, e a percepção de um 

cerco geopolítico seriam fatores que ensejariam a modificação do formato de hibridização da 

identidade para que essa pudesse servir de ferramenta de coesão, e que intensificariam a busca 

pela diversificação das relações do país com parceiros não ocidentais (CONRADI, 2017, p. 162 

- 175). 

É nesse contexto que a Rússia tenta articular a ascensão dos atores emergentes, 

marcados pela previsão de ascensão econômica do grupo Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) 

(O’NEILL, 2001), como uma força de mitigação dos efeitos da assimetria entre o núcleo 

ocidental e os demais polos de poder do planeta. Esses países “emergentes” também detinham 

insatisfações com as relações de força com o centro sistêmico. Assim, a partir dessas 

insatisfações, em encontros bilaterais às margens de fóruns multilaterais, como o G20, no 

decorrer dos anos 2000, seriam lançadas as bases da articulação desse grupo como uma entidade 

organizada. Apesar dos interesses difusos dos membros, havia um denominador comum de 

revisão do ordenamento internacional e de redução da assimetria entre o “mundo desenvolvido” 

e o “em desenvolvimento”. Em 2009, o grupo seria formalmente fundado como Bric, e em 

2010, convidaria a África do Sul, tornando-se Brics. Ainda que houvesse limitações para a 

articulação do grupo, devido aos diferentes interesses e capacidades, o BRICS é, talvez, a 

organização mais emblemática para a observação de ascensão do resto e das tendências graduais 

de mudança na configuração geopolítica mundial e na balança de poder do sistema 

internacional. É a partir do Brics e da OCX, que a Rússia aprofundaria as suas relações com a 

China, especialmente após a crise de 2014 da Ucrânia, condição que seria intensificada a partir 

de 2017, com o advento das “guerras comerciais” entre os EUA e a China.  Houve melhor 

articulação com outras potências para reduzir a assimetria entre o centro e a periferia do sistema 

internacional. Apesar de não ser imediatamente um retorno à Doutrina Primakov, de 

balanceamento e contenção do polo de poder estadunidense, essa articulação seria um ponto 

essencial na visão do próprio Putin de advento da multipolaridade. O país iniciaria uma 

adaptação da inserção internacional e geopolítica russa, cujas linhas estratégicas 
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contemporâneas podem ser visualizadas em seu discurso de 2007 em Munique, que será 

brevemente elucidado adiante (STUENKEL, 2017; SAKWA, 2017, p. 277 - 286).  

Na ótica de certos autores russos (KARAGANOV, 2016; TORKUNOV, 2019), foi a 

própria narrativa de vitória do Ocidente, que acabou por se tornar “uma política de Weimar em 

luvas de veludo”, que fomentaria a derrocada das posições ocidentalistas. Apesar de existirem, 

de fato, diferenças culturais e históricas que demandavam uma certa sensibilidade, 

principalmente quando se trata da imposição dos modelos ocidentais, teriam sido a humilhação 

ao prestígio internacional, o cerceamento geopolítico, a negação dos interesses históricos de 

segurança e a violação dos direitos de “voto e veto” russos, os fatos que encadearam a nova 

dinâmica de tensões.  

No discurso político russo, a mesma lógica também sobressai. A questão do 

“excepcionalismo ocidental” e a violação dos “direitos e reinvindicações russas” no cenário 

internacional, como exposto por Putin, na sua emblemática fala em Munique em 2007, seriam 

questões pertinentes para os líderes políticos e para os estatistas. É a partir desse rompimento 

que se aprofundariam as tendências de mudança na identidade nacional. Questão que se reflete 

na própria postura de Putin que, até então, poderia ser considerado um ocidentalista moderado, 

e até mesmo um ocidentalizador. Após 2007, Putin passaria a apresentar uma postura muito 

mais assertiva, no cenário internacional, e distintiva das unicidades russas em âmbito interno 

(SEGRILLO, 2016; PUTIN, 2007).  

Assim, o avanço ocidental ficaria marcado por sua dimensão externa, com os 

desrespeitos às normas internacionais e à atuação unilateral, e também uma dimensão 

geoestratégica, com a interferência no espaço histórico russo e com a possibilidade de anulação 

das capacidades de dissuasão nuclear do país. Essas atuações do Ocidente, reconhecidas pela 

Rússia como um novo cerco geoestratégico, seriam o pivot para a mudança de paradigma de 

inserção internacional e comprovavam o esgotamento dos benefícios de um Ocidentalismo 

pragmático. Ressalta-se ainda que essa atuação também teria impactos na dimensão interna.  

Apesar do governo e da figura de Putin já terem se consolidado politicamente, havia o temor 

de propagação das revoluções coloridas para a Rússia, devido às pressões e influências do 

Ocidente e dos EUA contra o país e aos seus desvios dos padrões ocidentais e às novas 

tendências de autonomia (DUGIN, 2015). 
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5.2.3 O processo de modernização das capacidades militares e tecnológicas 

Outro ponto relevante como fonte de atrito e que ocasionou uma elevação da resposta 

russa foi a iniciativa americana de construir um escudo antimísseis na Europa. Washington 

anunciaria o projeto em 2007, um desenvolvimento direto do abandono do tratado ABM em 

2001. Esse escudo seria construído com o pretexto de conter novas ameaças, como o Irã e a 

Coreia do Norte, que supostamente deteriam armas de destruição em massa – pretexto que 

também foi utilizado para justificar a invasão do Iraque. Um escudo antimísseis na Europa 

Ocidental, obviamente, afetaria as capacidades de dissuasão russas, devido à proximidade com 

os sítios de lançamento no território russo, o que gerou preocupação em Moscou. A nova 

disposição territorial da Otan, que chegava às fronteiras da Rússia, tornaria esse escudo uma 

ferramenta decisiva e com potencial para a anulação das capacidades nucleares russas, dando 

vantagens para os EUA em um ataque inicial (SAKWA, 2017).  

A saída para Putin, dada a postura irresoluta dos EUA em continuar com o projeto, seria 

investir na renovação e modernização das capacidades nucleares e estratégicas. Isso se daria 

com medidas paliativas e com o desenvolvimento de armamentos que fossem capazes de 

garantir as capacidades de dissuasão russa no curto e no longo prazo. No curto prazo, Putin 

adotaria medidas retóricas e simbólicas de assertividade e de exposição das capacidades russas. 

Seriam reativadas as patrulhas aéreas dos bombardeiros nucleares russos, exercícios  

militares nacionais e com países não ocidentais, cujos principais objetivos eram 

demonstrar as capacidades russas. Outro ponto relevante foi a intensificação do investimento 

no complexo industrial-militar russo, que, apesar da recuperação econômica, ainda era 

dependente de exportações. O aumento das compras internas e o substancial aumento do 

investimento para o desenvolvimento de novos armamentos faria com que esse segmento 

despontasse na economia russa como o polo de produção de alta tecnologia.  

Eventualmente, haveria um transbordamento para outras áreas civis, como aquelas 

relacionadas às tecnologias da informação, automação, robótica e aviação. Haveria também um 

substancial incremento do orçamento militar russo. Apesar de o orçamento ainda ter uma certa 

vulnerabilidade em relação às receitas provenientes do setor energético100, ressalta-se que a 

 
100 Essas receitas foram obtidas graças ao aumento do controle estatal direto e indireto sobre as grandes empresas 

e monopólios, ao colocar os oligarcas na linha e excluir os dissidentes do controle de segmentos estratégicos da 

economia. O caso mais notável é o da Gazprom, que detém o monopólio de facto na extração e comercialização 

do gás russo desde 1989. A empresa foi privatizada na década de 1990 e a intervenção estatal de Putin começaria 

em meados de 2001. Em 2006, o governo acabaria por obter a maior parte das ações, transformando a empresa em 

efetivamente estatal. A Gazprom se tornou uma peça-chave tanto para a diplomacia energética do país, ao atuar 

em concordância com as necessidades políticas, muitas vezes oferecendo subsídios como forma de influência 

diplomática, bem como se tornaria uma das principais fontes de receita do Estado. Outro exemplo é a Rosneft, 

empresa 100% pública que se tornaria uma das principais petrolíferas da Rússia, atrás somente da Gazprom e da 
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indústria de defesa conseguiu criar condições de operação autônoma e sustentável. Essa 

autonomia permitiria que o setor continuasse operante, mesmo sobre pressões econômicas 

comerciais geradas por uma atuação mais assertiva da Rússia. Isso se deve também à alta 

demanda internacional por equipamentos militares russos, mais baratos e vendidos com menos 

restrições político-ideológicas que os ocidentais. A alta participação russa nesse mercado 

provém um influxo constante de capitais no segmento industrial-militar (AKIMOTO, 2018, p. 

154 – 168; PAULA, 2019, p. 8). Apesar de a maior parte desses equipamentos terem sido 

lançados após 2008, ressalta-se a importância dos processos iniciados no segundo mandato de 

Putin e no governo de Medvedev para a consolidação da modernização das Forças Armadas 

russas – elementos centrais para o dito ressurgimento russo no pós-2014. Por isso, apesar de 

extrapolar o período, aqui serão brevemente citados alguns dos desenvolvimentos tecnológicos 

e militares e suas influências na situação geoestratégica russa. A Figura 3 (p. 247) exibe a 

retomada do investimento russo nos setores militares. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do SIPRI, 2016. 101 

 

 
LukOil, ao tomar o controle de empresas antes nas mãos de oligarcas que praticavam evasão fiscal e sonegação, 

como a Yukos de Mikhail Khodorkovsky. A LukOil continuaria como uma empresa privada gerida por segmentos 

da elite oligárquica, contudo, devido às parcerias com a Gazprom e ao alinhamento desses segmentos ao governo, 

a companhia atua em convergência com os interesses do Estado. 
101 Disponível em https://www.sipri.org/databases/milex  
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As primeiras medidas reais de redução da assimetria estratégica e convencional seriam 

evidenciadas somente no final do segundo mandato de Putin e no período Medvedev. Em 2007, 

haveria o lançamento de uma nova família de defesa antiaérea, o S-400, com capacidades de 

engajamento de aeronaves e mísseis em uma cobertura de mais de 400 km, superior aos 

análogos ocidentais, e com capacidade de negar o uso do espaço aéreo até mesmo para 

aeronaves militares com tecnologia furtiva.  Já em 2008, haveria o planejamento de produção 

de lançadores móveis e de mísseis de curto alcance, juntamente com o seu reposicionamento 

no exclave de Kaliningrado. Isso permitiria a neutralização dos escudos antimísseis 

estadunidenses em um ataque de “primeira resposta”.  

No longo prazo, iniciar-se-iam as pesquisas e o desenvolvimento de novas famílias de 

armamentos estratégicos e convencionais que visavam à transformação das Forças Armadas 

russas em uma força de pronta resposta e com alta mobilidade e alcance (TRENIN, 2016). Esse 

processo de modernização militar se aprofundaria após o conflito com a Geórgia, em 2008, que, 

apesar da vitória russa, exporia a necessidade de reformas militares generalizadas. Os resultados 

seriam apresentados ao decorrer dos anos 2010, com a apresentação de novos blindados, navios 

e artilharia.  

Em âmbito terrestre, o destaque se dá ao redor da nova família de blindados, como o 

veículo de combate de infantaria (IFV, sigla em inglês), o T-15, e o tanque de combate principal 

(MBT, sigla em inglês), T-14 Armata. Ambos foram apresentados nas paradas militares de 

2015. Essa nova família possuía a peculiaridade de utilizar uma plataforma similar para os 

chassis dos veículos e para a integração eletrônica e informacional. Essa integração possui um 

alto grau de utilização de tecnologias de inteligência artificial. Outro ponto de destaque são as 

capacidades de operação cibernética, um dos elementos mais comentados por analistas 

ocidentais como um dos pilares de sustentação da guerra híbrida russa. Essas capacidades 

cibernéticas começariam a se desenvolver já no início do governo Putin, mas o seu processo 

seria acentuado durante o governo Medvedev. Assim como haveria um significativo spill-over 

para os segmentos civis, o que dá à Rússia uma alta competitividade em setores com uso 

intensivo de tecnologias da informação, como as fintechs, os desenvolvedores de softwares, 

como o Kaspersky, aplicativos, como Telegram, e as plataformas de comércio e serviços 

eletrônicos, que detêm amplo controle dos mercados digitais russos e do espaço pós-soviético 

(TRENIN, 2016; AKIMOTO, 2018; YAMAZOE, 2018). 

 Seriam lançadas também novas versões modernizadas de helicópteros e novas 

aeronaves militares, com destaque para o novo caça furtivo de 5ª geração, o Sukhoi SU-57, cujo 

protótipo fez o primeiro voo em 2010 e a produção em série se iniciou em 2018. Entretanto, o 
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ponto de destaque das tecnologias militares que mais impactariam o posicionamento 

geoestratégico russo seria o desenvolvimento das tecnologias de mísseis. Isso afetaria não só a 

capacidade de defesa, com o já mencionado S-400, que seria melhorado com novos mísseis a 

partir de 2012, mas também a capacidade de projeção de poder e dissuasão do país. A dissuasão 

seria uma resposta direta aos investimentos estadunidenses em mísseis antibalísticos. Putin 

apresentaria, em 2018, toda uma nova família de armamentos com tecnologias inéditas para 

demonstrar a recuperação da balança nuclear. Além de novos mísseis balísticos 

intercontinentais (ICBM), com o exemplo do R-28 Sarmat, foram anunciados mísseis 

hipersônicos e movidos a reatores nucleares, que seriam impossíveis de serem interceptados, 

como o Khinzal e o Avantgarde, respectivamente, além de drones submarinos nucleares, como 

o Poseidon.  

Houve também a diversificação da tríade nuclear russa, que se deu com o 

desenvolvimento dos mísseis RSM-56 Bulava, feitos para serem lançados de submarinos, cuja 

produção se iniciou em 2011. Assim, haveria também o impulso pelo desenvolvimento de 

novos mísseis táticos convencionais e pela modernização do arsenal russo, ainda composto 

majoritariamente por equipamentos do período soviético. Nesse âmbito, seriam desenvolvidos 

os novos mísseis de cruzeiro da família Kalibr, que podem ser tanto utilizados a partir de navios 

quanto de submarinos, e os mísseis hipersônicos de defesa naval, como o 3M22 Zircon, lançado 

em 2012, que almeja conter diretamente a projeção do poder naval americano. 

Esse processo de “modernização” militar e industrial seria gradual, e ainda está em 

andamento, mas a revitalização das capacidades russas seria evidente já em 2014, na crise da 

Ucrânia. Igualmente, a atuação da Rússia na Síria demonstraria o “estado da arte” das 

capacidades táticas e estratégicas russas, com a utilização de mísseis de cruzeiro lançados de 

navios e submarinos e guiados pelo sistema de localização de satélites russos, o Glonass. 

Obviamente, o sucesso russo na Síria também se deve à atuação das forças convencionais, mas 

ficam em destaque os efeitos geoestratégicos das capacidades tecnológicas dos mísseis russos, 

que efetivamente impediram uma campanha militar estadunidense na Síria, através da negação 

do espaço aéreo com os sistemas S-400, e foram instrumentais na desarticulação do Estado 

Islâmico (EI), com a utilização os mísseis Kalibr (TRENIN, 2016, não paginado; 

MARTYANOV, 2018, p. 218 – 228). 
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5.2.4 O processo de mudança da identidade nacional 

Devido à interpretação russa de que essa influência ocidental detinha potencial 

desestabilizador em âmbito interno, como foi visto nas revoluções coloridas, o governo Putin 

intensificaria o processo de construção de uma identidade própria e distinta da ocidental. Esse 

processo já era perceptível desde a divisão da opinião pública acerca da questão entre os 

nacionalistas versus os ocidentalistas, na década de 1990. O governo, que no início do milênio 

havia destacado suas intenções em preservar o processo de democratização e os valores liberais, 

também já havia iniciado uma discreta modificação adaptativa nesses conceitos, devido aos 

imperativos da segurança e do combate ao terrorismo. A partir das novas tensões com o 

Ocidente, esses valores associados à ordem unipolar seriam gradualmente ejetados do discurso 

político e, assim, seriam levantados novos baluartes para a identidade nacional russa, com a 

promoção ativa de perspectivas tradicionalistas, conservadoras e nacionalistas.  

É difícil verificar quando essa tendência começou e se o governo, desde o começo, 

objetivava construir essa nova imagem ou se simplesmente se adaptou às tendências e 

necessidades nacionais existentes, como forma de se manter popular e legitimar o combate ao 

terrorismo. O fato é que essa mudança na imagem já refletia uma base da opinião pública 

nacional preexistente, que seria fortalecida com a nova atuação do governo. O controle 

midiático estabelecido por Putin teve um papel instrumental na construção dessa nova imagem 

nacional e na consequente mudança da identidade nacional ao ampliar a base popular 

preexistente. Essa base serviria de apoio para aumentar a autonomia do país em relação ao 

Ocidente e legitimava, e até mesmo demandava, uma postura mais assertiva no cenário 

internacional. Essa relação entre a atuação externa e a popularidade interna se explicita pela 

primeira vez com a intervenção russa na Geórgia, em 2008, gerando um pico de popularidade 

do então presidente Dmitri Medvedev (GUDKOV in DMITRIEV, 2015). Igualmente, 

intensificaria quando Putin retorna ao poder em 2012. Em 2014, com a Crise na Ucrânia e 

anexação da Crimeia, fica evidente o apoio popular para as intervenções russas, pautados tanto 

na ideia de recuperação do status nacional e na ideia de contenção do avanço estadunidense 

quanto na ideia de reunificação da diáspora russa, uma guinada nacionalista e centrada em 

pilares da unicidade eslávica (GUDKOV in DMITRIEV, 2015, paginação irregular; 

CONRADI, 2017, p. 228 – 234). 

O governo capitalizaria essa tendência ao cooptar elementos de coesão e unidade nos 

discursos, através da exaltação das tradições eslavas e religiosas, e nas cerimônias nacionais, 

como a reinstaurarão das paradas militares anuais para o Dia da Vitória. Essas abordagens 

estavam em consonância com o reavivamento do sentimento nacionalista e patriótico, que 
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também se traduzia na busca pela recuperação do prestígio perdido. Isso, gradualmente mudaria 

profundamente alguns aspectos da “hibridização pragmática” da identidade nacional do período 

anterior. Lentamente, os aspectos ideológicos do Liberalismo perderiam espaço para a 

valorização da cultura tradicional do país e de seus modelos próprios. Mais importante ainda, 

essa mudança legitimaria também uma acentuação dos esforços para a recuperação das 

capacidades materiais militares e de redução da vulnerabilidade econômica, que, devido às 

novas imposições da conjuntura geoestratégica, tornaram-se pautas prioritárias também para a 

segurança do Estado (TSYGANKOV, 2016). 

 

 

Com esses fatores em destaque, a Rússia se viu obrigada a mudar sua postura. 

Contudo, essa mudança veio de forma gradual, e custosa, por diversos fatores. 

O plano de ação russo para defender seus interesses passa por diferentes áreas 

político-econômicas e militares: O primeiro passo seria “apaziguar” os 

rebeldes e militantes chechenos e islâmicos no Cáucaso; transformar as 

receitas da produção extrativista em investimentos robustos, em tecnologia e 

produção industrial; Reformar as instituições militares, de modo que essas 

possuam capacidades operacionais e técnicas equiparáveis a outras forças 

armadas modernas de grande escala, demandando também a revitalização 

tecnológica e produtiva da indústria de defesa; Construir novas parcerias para 

diminuir a dependência econômica com o ocidente e obter apoio nas questões 

internacionais, principalmente em âmbito regional; A construção de canais 

midiáticos alternativos, para suavizar o impacto negativo das propagandas 

ocidentais sobre estas ações, tanto na mídia internacional quanto nacional, foi 

outro ponto crucial, feito à custa, principalmente, dos oligarcas dissidentes, o 

que viria a gerar grandes tensões com o Reino Unido, que acobertou e deu 

asilo a diferentes dissidentes russos, incluindo terroristas chechenos (PAULA, 

2016, p. 49). 

 

 

O processo de hibridização, antes marcado pelo balanceamento de um pragmatismo 

ocidentalista e pela recuperação nacional, a partir do segundo mandato de Putin, começaria a 

cooptar elementos de distinção nacional e cultural relacionados às raízes históricas eslávicas do 

país. Putin iniciaria esse processo como forma de gerar uma nova coesão interna, com o 

fortalecimento e valorização do sentimento nacional, não afetando, no entanto, a ideia de 

pertencimento à Europa. Fica claro, nesse período, o posicionamento de identificação, por parte 

até do próprio Putin, da Rússia com a Europa, apesar da nova distinção em relação ao Ocidente. 

Dadas as relações prioritárias com o Ocidente nas décadas iniciais do período pós-soviético, 

houve a valorização dos aspectos europeus do país que se enraizaram na percepção russa. Com 

o desgaste das relações com o Ocidente, houve uma destituição dos componentes liberais dessa 

ideia de pertencimento à Europa, ao mesmo tempo em que houve valorização e resgate de 

facetas que exaltavam a unicidade da Rússia. Essa substituição seria a base do conservadorismo 
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russo, como forma de contrapor o universalismo dos modelos liberais. Assim, a retomada do 

sentimento nacional, além de se dar com a restituição de datas comemorativas e cerimoniais 

nacionais, também cooptaria não só os elementos do período soviético, mas também as raízes 

eslávicas e ortodoxas do país.  

Esse processo de resgate dos valores tradicionais, todavia, já se mostrava presente desde 

o início do governo Putin, em que houve, por exemplo, a substituição do hino nacional russo 

para uma versão adaptada da melodia do hino soviético, nos anos 2000. Entretanto, o 

aprofundamento desse seria notável a partir de seu segundo mandato, que coincide com as 

revoluções coloridas. Por um lado, essas mudanças reforçaram a coesão interna, mas, por outro, 

despertaram desconfianças nos grupos mais ocidentalistas, como o próprio Iéltsin, que já 

criticava essa tendência desde a mudança do hino nacional. Com essas condições, a 

hibridização, como apontada por Tsygankov (2016), nas tradições da política externa que havia 

se dado com surgimento de um posicionamento ocidentalizador-estatista, perderia, 

gradualmente, seu viés ocidentalizador. Fica em evidência a transformação gradual não só da 

política externa russa, mas também da figura de Putin em consonância com essa tendência da 

identidade nacional. Esse processo na política externa, apesar de visível nas reações à Guerra 

da Geórgia, já em 2008, só ganha proeminência a partir do terceiro mandato de Putin, iniciado 

em 2012. Isso, consequentemente, também afetaria mais ainda as ideias de pertencimento 

(TSYGANKOV, 2016, p. 139 - 156; CONRADI, 2017, p. 138 – 175). 

A mudança na imagem de Putin, entretanto, ocorreria a partir de 2007, com seu discurso 

de Munique. Putin já era tido como uma figura controversa nos canais midiáticos ocidentais 

desde as eleições de 2004 e seu apoio ao presidente ucraniano no momento da revolução 

colorida. O discurso de Munique serviria para exacerbar essa imagem no Ocidente. Dentro da 

Rússia, sua mudança seria substancialmente mais profunda. Putin abraçaria os novos valores 

da sociedade, defendendo as tradições e se colocando contra as supostas degenerações 

ocidentais e seus efeitos negativos na essência única da Rússia. Ele também associaria a sua 

imagem a símbolos valiosos para a cultura russa, como o poder, a estabilidade e a defesa do 

prestígio nacional. Dessa forma, Putin se inseriria com a face da nova identidade nacional, que 

representava o desejo russo de se reafirmar e ser reconhecida como uma civilização, respeitada 

como uma grande potência. Seu sucesso em se colocar como centro dessa transformação se dá 

também pela alta popularidade gerada pelas melhorias das condições econômicas e sociais do 

país. Nesse sentido, acabaria apelando para os atributos valorizados historicamente na figura 

do chefe de Estado na Rússia, a força, a centralização e a ideia de uma preocupação paternalista 

e solidária com as condições de vida da população. 
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Essa nova tendência de identidade nacional embasaria o aprofundamento do processo 

de verticalização e centralização do poder político. É com a revisão dos modelos ocidentais que 

um dos principais ideólogos do governo russo, Vlasdislav Surkov (2006), lança o conceito de 

democracia soberana. Esse conceito prevê uma centralização consentida nas decisões 

democráticas, em prol de uma melhor articulação das capacidades nacionais para a obtenção de 

melhorias no bem-estar, na economia, e na segurança coletiva da nação russa (SURKOV, 2006, 

não paginado). Ainda assim, a democracia soberana, como uma apresentação pública e 

ideológica, foi uma tentativa de construção de uma “maquiagem liberal” para o novo processo 

de centralização e retomada dos discursos nacionalistas, como se fossem efeitos e necessidades 

da própria democratização do país. Entretanto, essas modificações internas não passariam 

incólumes pelo Ocidente, muito menos o novo discurso contra o centro unipolar. Houve uma 

intensificação das críticas a Putin, até o final de seu mandato, que seriam respondidas com 

críticas aos padrões duplos do Ocidente e a vista grossa com os violadores dos Direitos 

Humanos e da democracia que apoiassem a agenda estadunidense. 

 

5.3 As Tendências Pós-2007: A Afirmação de Grande Potência, o Estado-Civilização e 

suas Implicações Geopolíticas 

Assim, devido a essa relação das condições internas com a segurança e estabilidade, 

evidencia-se um paralelo da derrocada do paradigma do Ocidentalismo pragmático com a 

mudança nos padrões da “hibridização” da identidade. A identidade nacional acabaria por tomar 

novos tons de defesa de valores etnocêntricos e nacionais, como forma de fazer frente à pressão 

ideológica e às ameaças de uma revolução colorida na própria Rússia. Nesse sentido, a ideia de 

pertencimento europeia acabaria por adotar tons de uma ideia de “ambivalência eurasiana”. 

Ainda que não refutasse a ideia de “Rússia europeia”, o país daria uma clara guinada para 

construção de um nacionalismo mais coeso e baseado nas raízes tradicionais, nas “glórias do 

passado”. A identidade nacional colocaria como pauta a defesa de seu status, seu povo em 

diáspora e seu espaço histórico. Essa perspectiva, em primeira instância, parece estar em 

consonância com a abordagem de pertencimento civilizacional na ideia de Euro-Leste, de 

Tsygankov (2007; 2016), que se identifica como parte da Europa, mas não com o ideário 

ocidental-liberal, em que se exaltam os aspectos distintivos e tradicionais da cultura russa como 

parâmetro antagônico ao ímpeto universalista e progressista do Liberalismo oriundo do centro 

unipolar. Isso, a priori poderia caracterizar essa identidade e seu consequente paradigma de 
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inserção internacional dentro de parâmetros eslavófilos de pertencimento. Todavia, essa postura 

apresentaria também diversas características do pensamento multicultural e geopolítico 

eurasiano, assim como não seria inerentemente antiocidental. A seguinte parte terá como 

objetivo finalizar esse trabalho, demonstrando a relação da nova hibridização da identidade 

nacional e as consequências geopolíticas dessa como um processo contínuo iniciado no segundo 

mandato de Putin. 

O segundo mandato de Putin terminaria em 2007, ano que ficaria marcado por seu 

emblemático discurso em Munique. Nesse discurso, Putin expôs as suas frustrações com as 

condições desfavoráveis em que o país se encontrava e com as tendências negativas geradas 

pela atuação unilateral dos Estados Unidos e pela unipolaridade. Putin criticou o próprio 

conceito de ordenamentos unipolar, ao demonstrar os efeitos deletérios para a segurança 

internacional e o sentimento de traição ocasionado pela atuação unilateral dos EUA, com a 

conivência do Ocidente. Além disso, demonstrou as frustrações com o fato de que a Rússia 

havia se esforçado demasiadamente para se adequar aos moldes ocidentais e se integrar ao 

Ocidente, mas não só não foi aceita como teve seus interesses desconsiderados e até mesmo 

teve a própria estabilidade abalada. Dugin (2015) sintetiza os pontos levantados por Putin da 

seguinte forma:  

 

 

1. “Para o mundo contemporâneo, o modelo unipolar não é apenas inaceitável, 

mas totalmente impossível.” 

2. “Um Estado, os Estados Unidos, ultrapassou suas fronteiras nacionais em 

todos os aspectos. Isso é visível nas políticas econômicas, políticas culturais e 

educacionais que impõe a outras nações.” 

3. “O único mecanismo de tomada de decisão sobre o uso da força militar 

como último recurso pode ser apenas a Carta da ONU.” 

4. “A OTAN avança suas forças de linha de frente para nossas fronteiras 

estaduais, mas nós, cumprindo rigorosamente nosso acordo, não reagimos a 

essas ações.” 

5. “O que aconteceu com as garantias dadas pelos nossos parceiros ocidentais 

após a dissolução do Pacto de Varsóvia?” 

6. “Por um lado, 'ajuda de caridade' é dada, mas por outro lado, não apenas o 

atraso econômico é preservado, mas também é coletado lucro.” 

7. “Está sendo feita uma tentativa de transformar a Organização para a 

Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) em um instrumento vulgar para 

garantir os interesses políticos do fone ou de um grupo de países contra os de 

outros países.” 

8. A Rússia é um país com uma história de mais de mil anos e praticamente 

sempre gozou do privilégio de conduzir uma política externa independente. 

Não estamos prestes a mudar essa tradição hoje (DUGIN, 2015, p. 121 – 

122)102. 

 
102 Traduzido do original em inglês pelo autor (DUGIN, 2015, p. 121 – 122): 1. “For the contemporary world, the 

unipolar model is not only unacceptable, but altogether impossible.” 2. “One state, the United States, has 
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O discurso é emblemático, pois Putin pontua criticamente as tendências de dominação 

do Ocidente, que se tornavam cada vez mais impositivas em nome da democracia e de valores 

liberais. O uso ilegal da força, nos parâmetros da ONU, para a garantia dessa imposição seria 

um ponto de desestabilização internacional e não um caminho para a construção de um mundo 

pacífico.  Ao mesmo tempo, a atuação unilateral estadunidense acabaria por violar as leis e 

normas internacionais que foram estabelecidas pelos próprios valores e normas que eles 

afirmavam proteger. A indignação russa não se dava somente pelo apreço russo aos valores e 

às leis, mas também pelo lugar que essas leis, normas e instituições davam à Rússia, 

especialmente no âmbito da ONU.  

Putin percebia que a construção do mundo unipolar não só era uma interpretação 

equivocada das tendências internacionais, que demonstravam o surgimento de novos atores 

emergentes, como também era uma atuação perigosa para a segurança internacional, para os 

direitos de voto e veto russo e para as próprias instituições que garantiam esses direitos. Esse 

discurso marca o ponto fulcral do posicionamento desafiante russo, que transcenderia a 

rivalidade assertiva com os EUA, e se transformaria em uma construção sistêmica de resistência 

às aspirações unipolares. É a partir desse momento que ocorrem as atuações mais radicais russas 

e a intensificação de sua articulação pela multipolaridade, ou pelo menos, incialmente, pela 

defesa do polo de poder russo. Destacam-se também os aspectos de relacionamento entre os 

desenvolvimentos históricos russos e sua autonomia internacional, que pode ser traduzida como 

seu status de grande potência (PUTIN, 2007; CONRADI, 2017; DUGIN, 2015).  

Com a eleição de Medvedev, que detinha um perfil mais liberal, era esperado que 

houvesse uma nova guinada ocidentalista na inserção do país. Entretanto, em menos de oito 

meses de governo, Medvedev iniciaria a primeira intervenção militar russa fora de suas 

fronteiras. A Guerra da Geórgia estourou em 2008, após um grave erro de cálculo do presidente 

georgiano, que achava que obteria o apoio estadunidense no conflito. A Geórgia atacou 

 
overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural and educational 

policies it imposes on other nations.” 3. “The sole mechanism for decision making about the use of military force 

as a last resort can only be the UN Charter.” 4. “NATO advances its frontline forces to our state borders, but we, 

strictly fulfilling our agreement, do not react to these actions at all.” 5. “What happened to those assurances given 

by our Western partners after the dissolution of the Warsaw Pact?” 6. “With one hand ‘charitable aid’ is given, 

but with the other, no only is economic backwardness preserved, but a profit is also collected.” 7. “An attempt is 

being made to transform the Organization for Secutiry and Cooperation in Europe (OSCE) into a vulgar 

instrument for guaranteeing the policy interests o fone or a group of countries against those of other countries.” 

8. Russia is a country with a history of more than a thousand years, and it has practically always enjoyed the 

privilegie of conducting na independent foreign policy. We are not about to change this tradition today. 
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contingentes de peacekeeping russos na tentativa de restaurar seu controle sobre a Abecásia e 

sobre a Ossétia do Sul. O presidente georgiano esperava que, ao reintegrar os territórios 

separatistas, conseguisse melhorar sua popularidade interna, abalada por escândalos de 

corrupção. Essa restauração territorial também era necessária para adequar o país aos 

regulamentos de adesão na Otan – que não aceita candidatos com litígios territoriais não 

resolvidos. Medvedev, responderia, gerando uma guerra que duraria um pouco menos de cinco 

dias, mas que seria uma significativa demonstração da nova assertividade russa. A vitória russa 

no conflito seria também uma vitória geopolítica. Ao manter a Ossétia do Sul e Abecásia 

independentes, impedia-se também a adesão da Geórgia à Otan. As relações entre a Rússia e os 

Estados Unidos chegariam, talvez, ao ponto mais baixo desde o fim da Guerra Fria. Inclusive, 

seria efetivada uma breve rodada de sanções econômicas, revertidas menos de seis meses 

depois, pela atuação militar unilateral russa. Os russos, por sua vez, alegaram deter os mesmos 

excepcionalismos que os EUA utilizaram para invadir o Iraque, para defender comunidades 

étnicas russófonas em perigo, como era o caso dos ossetas e abecásios (DONALDSON et al., 

2014; PAULA, 2016). 

A Guerra da Geórgia pode ser entendida como o reflexo de um novo paradigma de 

inserção internacional e de uma nova abordagem geoestratégica, iniciada, na verdade, em 2007, 

com o discurso de Putin em Munique. As tendências assertivas e as mesmas condições 

geopolíticas que propiciaram esse conflito seriam recorrentes no comportamento russo, pelo 

menos até 2017. Vale ressaltar que a maioria dos autores tende a sinalizar uma oscilação de 

inserção durante o governo Medvedev (2008 – 2012) e os mandatos seguintes de Putin (2012 – 

2018 e 2018 - 2024). Para esses autores (DUGIN, 2015; CONRADI, 2017; TSYGANKOV, 

2017), a diferença se daria pela postura conciliatória de Medvedev, após a posse de Obama nos 

Estados Unidos, e pela postura assertiva, ou agressiva para alguns (KRASTEV et col., 2015;  

ORTTUNG et col., 2015), de Putin, em seus mandatos posteriores. De fato, esse período de 

governo de Medvedev se diferenciaria muito do prognóstico de Putin em seu discurso de 

Munique, em 2007, e seria marcado por um tom muito mais cooperativo com os Estados 

Unidos, em grande parte devido à iniciativa do governo Obama, que assume em 2009. 

Entretanto, essas oscilações não são na inserção internacional, mas sim reflexo de aspectos da 

personalidade de Medvedev e das relações bilaterais com os EUA, nessa conjuntura.  

A Rússia de Medvedev e os Estados Unidos de Obama focariam suas relações nos 

espaços de interesse mútuo cabíveis para a cooperação, e haveria também uma tentativa de 
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acomodação de interesses. Esse período ficaria conhecido como o Reset103, em que as relações 

russo-americanas seriam marcadas por uma nova onda de diálogos em âmbito estratégico e 

econômico. O Reset foi recebido, inicialmente, com desconfiança pelo governo russo e a ideia 

também careceu com a falta de apoio no Senado americano. Basicamente, ainda se propagava 

a imagem da Rússia como uma nova agressora e com tendências expansionistas nos círculos 

midiáticos ocidentais. Contudo, uma nova Guerra Fria não soava de forma interessante para os 

Estados Unidos, nem para as promessas de campanha de Obama. Os EUA e o Ocidente foram 

duramente afetados pela crise financeira internacional de 2008. A Rússia também foi afetada 

pela crise, já que tinha como os principais parceiros comerciais os países da Europa. Mas, 

diferentemente dos EUA e da Europa, o país retornaria rapidamente à tendência de crescimento, 

assim como os demais países emergentes. Além das amarras econômicas, as custosas operações 

no Afeganistão e no Iraque dissuadiriam a administração Obama de perseguir políticas que 

desencadeassem uma nova corrida armamentista (PAULA, 2016).  

Assim, para sinalizar um compromisso sério com a melhoria das relações, Obama 

anunciaria o abandono do projeto do governo Bush de construir um escudo antimísseis na 

Europa. Essa medida foi bem recebida pela Rússia, que, por sua vez, permite novamente o 

trânsito de aeronaves estadunidenses por seu território para abastecer as tropas no Afeganistão. 

Para os EUA, era interessante abrir um novo espaço de diálogo com a Rússia tanto para evitar 

uma nova crise internacional quanto para avançar pautas de interesse mútuo paralisadas pelas 

más relações do período anterior (DONALDSON et al., 2014).  

Nessa etapa das relações bilaterais, seriam assinados novos tratados de controle e 

redução de armamentos nucleares, assim como seriam discutidas medidas de aprofundamento 

no combate ao terrorismo global. Por meio desse novo relacionamento seriam também 

aplicadas sanções econômicas contra o Irã, por seu programa nuclear. Donaldson et al. (2014) 

afirma que a postura conciliatória russa se deu também por interesses em modernizar a 

economia do país. Apesar da estabilização econômica no período anterior, ainda existia um 

forte interesse de admissão na Organização Mundial do Comércio (OMC) por parte de 

segmentos da economia russa, assim como havia uma dependência macroeconômica nos 

mercados europeus, principais importadores de produtos russos. Isso teria gerado uma 

 
103 O nome Reset foi gerado pelo curioso encontro entre o Ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov 

com a Secretária de Estado Hillary Clinton. Nesse encontro, Lavrov foi presenteado pela comitiva estadunidense 

com um botão escrito Reset, em inglês, para que ele apertasse. A ideia era que isso simbolizasse um “recomeço” 

nas relações russo-americanas contemporâneas. O fato que torna o evento curioso é que a tradução da palavra reset 

foi feita de forma errada para o russo, assim no botão estava escrito “sobrecarregar”, em russo. Lavrov 

prontamente apontou o erro, o que gerou um certo desconforto nos momentos iniciais do encontro.  
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convergência de interesses, dado que, para a Rússia, a confrontação com o Ocidente significaria 

uma possível desestabilização macroeconômica interna, podendo resultar em uma nova crise. 

Donaldson et al. (2014, p. 400) expõem que a Rússia ainda dependia da exportação dos recursos 

energéticos para manter seu crescimento. Consequentemente, o país dependia do Ocidente para 

efetuar a modernização de sua economia e de superação de seus gargalos na infraestrutura, na 

competitividade e a vulnerabilidade da dependência nas receitas energéticas. Por outro lado, o 

país já tinha condições também de se manter autônomo, já que a economia havia se estabilizado. 

O desejo de modernização, então, se dá mais pela percepção de Medvedev de possibilidade de 

melhorias e oportunidades de ganhos econômicos e comerciais do que propriamente uma 

necessidade do Estado (DONALDSON & NOGEE & NADKARNI, 2014, p. 400). 

Nesse sentido, Donaldson et al. (2014) apontam que a Rússia havia entendido que as 

relações com o Ocidente ofereciam vantagens para o crescimento econômico e 

desenvolvimento do país. Donaldson (op. cit.) e Lo (2015, passim) afirmam que as relações 

com o Ocidente eram a única forma de superar os problemas econômicos russos, especialmente 

a questão dos gargalos, que requereriam investimentos substanciais que só poderiam ser 

arranjados no Ocidente, além da questão da baixa competitividade e da alta dependência nas 

receitas energéticas, as quais necessitavam do desenvolvimento de setores com uso intensivo 

de tecnologias e que melhorassem a complexidade econômica do país. Dugin (2015) ressalta 

essa condição, mas explicita a atuação de Putin como uma eminência parda, limitando as ações 

ocidentalistas de Medvedev.  

Dugin (2015) aponta que esse período é um retorno de elementos atlanticistas ao poder 

na Rússia, mas cuja ação geopolítica foi limitada e gerenciada pela atuação de Putin e outros 

elementos estatistas no governo para que não houvesse mais retrocessos geoestratégicos. Assim, 

para Dugin (op. cit.) o período do reset foi marcado por diversas concessões ao Ocidente. Contudo, 

todas elas podem ser consideradas secundárias, diante de um suposto objetivo principal eurasiano, 

que permaneceu intocado. O governo Medvedev, com seu discurso ocidental, serviria para 

conseguir ganhos econômicos e multilaterais, mas não abriu espaço para a perda de soberania, e se 

manteve firme perante as pressões atlanticistas para as questões de primeira ordem na estratégia 

russa, mostrando um alinhamento subliminar com a causa eurasiana e com as diretrizes que Putin 

definiu no discurso de Munique (DUGIN, 2015). 

Assim, apesar de Dugin (op. cit.) entender o período Medvedev também como uma 

inserção diferenciada, a partir do Atlanticismo, ele expõe também uma característica 

delineadora eurasiana que remonta ao período anterior de Putin. Essa característica pode ser 

entendida como uma diretriz geopolítica perene baseada na ideia de uma multipolaridade 
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vindoura e do papel da Rússia nela. O novo movimento de hibridismo da identidade nacional 

russa, no período de Medvedev, mostrar-se-ia cada vez mais explícito, o que propiciaria reações 

dos grupos ocidentalistas, cada vez mais excluídos do processo de formação da identidade 

nacional e preocupados com as mudanças nos modelos políticos e econômicos russos. Essa 

tendência, em parte manejada pelo próprio Putin, que continuou como primeiro-ministro, 

ficaria evidente na expulsão de organizações não governamentais consideradas hostis ao Estado 

e aos valores russos, bem como no aprofundamento das reformas políticas centralizadoras no 

país – dois fatores que demonstram tendências nacionalistas ainda sob a gestão Medvedev. 

Outro fator para a análise é que o retorno de Putin ao poder, em 2012, acontece antes de 

uma consolidação da modernização econômica de Medvedev. A Rússia, com exceção da adesão 

à OMC e a intensificação de segmentos de alta tecnologia nas áreas de TI, apresentaria poucas 

mudanças significativas em suas debilidades estruturais da produtividade e da competitividade 

(CONRADI, 2017). O próprio Obama (2012) afirmaria que o retorno de Putin não significava 

uma ameaça, pois a Rússia era apenas um “ator regional” e não detinha capacidades de produzir 

“nada de novo” (OBAMA, 2012). Dugin (op. cit.) afirma que o retorno antecipado de Putin se 

deu por ameaças iminentes à posição geopolítica russa, citando o caso da intervenção da Otan 

na Líbia e a Primavera Árabe, já que Medvedev teria se mostrado incapaz de responder a esses 

eventos. Para Lo (2015, passim) esse retorno se deu por um medo da perda de poder, devido 

aos protestos de 2010 e 2011, organizados pela oposição anticorrupção no país. Isso para o 

mesmo (op. cit.) se refletiria em um erro de cálculo do governo russo, que abandonaria o 

caminho democrático, o que limitaria as interações com o Ocidente, sem as quais a economia 

do país estaria fadada a ficar para trás. Com o fim do caminho democrático, o país partiria para 

aventuras internacionais que só acentuariam seu isolamento e suas contradições internas até que 

eventualmente colapsasse (LO, 2015; DUGIN, 2015; CONRADI, 2017). 

Essas interpretações, apesar de embasadas em interesses reais da Rússia, não 

contemplam a totalidade do comportamento russo. É verdade que o país detém interesses 

econômicos e comerciais com o Ocidente, entretanto, essa não é uma explicação válida para 

justificar esse período como um interregnum no governo Putin, com uma inserção diferenciada. 

Essa aproximação com o Ocidente se dá pela reciprocidade de interesses e pela interpretação 

do governo russo de que a administração Obama possivelmente seria mais sensível aos 

interesses russos e tenderia a limitar as aspirações unipolares do período anterior. Essas 

interpretações advêm das próprias promessas de campanha de Obama, que almejava reduzir a 

pegada militar dos EUA no mundo.  



260 

 

Todavia, como os eventos mostram, a partir da recuperação econômica dos EUA, 

Obama acabaria por aumentar o número de intervenções estadunidenses mundo afora, apesar 

de não realizar nenhuma campanha em larga escala. Seu modelo de intervenção internacional, 

interferência política e mudança de regime seria substancialmente mais discreto do que o de 

Bush, até pelo carisma pessoal de Obama, que se associaria a pautas progressistas. Ainda assim, 

se mostraria, eventualmente, com as mesmas tendências de tentativa de construção de um 

mundo unipolar e de exaltação da excepcionalidade americana. Essa atuação acabaria por afetar 

as relações bilaterais com a Rússia. Isso, no entanto, não ocasiona um novo paradigma na 

inserção russa, apenas ativa um padrão de resposta assertiva que já estava pronto para ser 

utilizado. 

Nesse sentido, o período de aproximação no governo Medvedev também pode ser 

entendido como um padrão de resposta para um comportamento considerado não ameaçador. 

A Rússia teria, de fato, interesse em aprofundar as relações comerciais e econômicas com o 

Ocidente, mas não por uma necessidade primordial e, sim, pelo pragmatismo em relação aos 

benefícios. Ao mesmo tempo, quando o Ocidente se mostra uma ameaça e retorna ao 

comportamento unilateral e aspira novamente à unipolaridade, a Rússia tenderia a responder de 

forma assertiva, demonstrando-se como um polo de poder e demandado reconhecimento desse, 

o que inviabilizaria a unipolaridade, assim como atuaria geopoliticamente para garantir esse 

status. Dessa forma, a argumentação de que a necessidade econômica prevaleceu não explica 

as próprias tendências de assertividade de Medvedev, ao declarar guerra à Geórgia, nem explica 

as tendências de centralização interna que ocorreram no mesmo período. Além disso, há 

também a continuidade das mesmas figuras políticas, como o próprio Putin, que foi seu 

Primeiro-Ministro, e o Ministro dos Assuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que está no cargo 

desde 2004.  

Outras evidências de que o país mantém o mesmo tipo de paradigma se dá pela própria 

lógica econômica. Primeiro, a ideia de que os investimentos ocidentais eram os únicos que 

poderiam salvar a economia russa e ajudá-la a superar a dependência no setor energético é 

limitada pelo próprio histórico desses investimentos, que ocorreram majoritariamente, no setor 

energético e beneficiaram, principalmente, os oligarcas russos, e não segmentos de inovação e 

competitividade. Segundo, há a questão perene da fuga de capitais, que Putin tentou resolver 

através de um controle maior sobre os oligarcas, mas ainda assim obteve êxito limitado. Em 

terceiro lugar, essa lógica ignora a ascensão econômica dos países emergentes, em especial a 

China, que detém não só as capacidades de investimento como também um crescente domínio 

sobre setores de alta tecnologia, como o 5G, a robótica e automatização, que são considerados 
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os pontos de salvação da economia russa. A própria autonomia da economia russa e os efeitos 

da “soberanização” de Putin seriam evidenciados em 2016, quando o país voltou a crescer, 

mesmo sob sanções ocidentais – evento que diversos analistas e políticos ocidentais afirmavam 

ser improvável. Torna-se explícito então que a Rússia não teria problemas em relacionar-se com 

o Ocidente, até teria interesse nisso, se não fosse pelo aspecto ideológico de aspiração ao 

universalismo e à unipolaridade. Essa combinação seria uma ameaça tanto para a posição 

geopolítica e internacional russa quanto para o regime e a coalizão da identidade nacional 

dominante (AKIMOTO, 2018; TSYGANKOV, 2016).  

Isso expõe também a relação russa com o sistema internacional. A ideia ocidental de 

que ela seria uma potência agressiva isolacionista se mostra limitada na percepção de sua 

articulação ambivalente, tanto com o Ocidente quanto com o “resto” e pelo desejo do país de 

se inserir no centro das questões internacionais. A ideia de revanchismo acaba sendo limitada 

pela própria natureza da atuação russa, que não é contra o sistema internacional em si, mas 

contra o aspecto unipolar da aspiração hegemônica do Ocidente. A ideia de uma postura 

defensiva detém mais capacidades explicativas, mas não elucida a totalidade do projeto russo e 

seu papel no mundo multipolar. Já que não é só pela reação ao Ocidente que a assertividade se 

criou, mas por uma série de construções históricas e geográficas que ressurgiram conforme as 

condições permitissem. O relacionamento russo com o sistema seria derivado, então, de sua 

idealização do papel russo nesse sistema. No entanto, destaca-se que esse não é voltado para a 

“destruição” da “ordem liberal” e do Ocidente, senão para a contenção do ímpeto unipolar e 

dos efeitos destrutivos da atuação unilateral que na visão russa ameaçam o próprio ordenamento 

sistêmico multilateral representado pelas próprias instituições internacionais liberais, como a 

ONU. Nessa lógica, a Rússia não seria inerentemente antiocidental e isso explicaria a melhoria 

das relações com os EUA no período Medvedev, que interpretou o governo Obama como uma 

possível guinada estadunidense para o respeito às normas e leis internacionais. Assim, 

prevaleceria a lógica de interação pragmática, quando não houvesse ameaças à segurança e ao 

posicionamento geopolítico do país (TSYGANKOV, 2016; CLUNAN, 2018). 

Com essas condições em perspectiva, evidencia-se que a atuação geopolítica russa está 

em consonância com a emergência de novos atores, com a reaquisição de suas capacidades 

militares e a sua autonomia econômica. Essa estratégia geopolítica tem em sua diretriz dois 

objetivos: o estabelecimento da Rússia como um polo de poder mundial na ordem multipolar 

vindoura e a contenção das tendências unipolares, ou de ameaça a seu polo, por outros atores. 

Dessa forma, o aspecto geopolítico da inserção internacional russa coopta elementos claros do 

pensamento geopolítico neoeurasiano, assim como é legitimada na nova identidade nacional 
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russa, que apresenta uma hibridização do nacionalismo étnico, centrado nas raízes eslávicas da 

Rússia, com a aspiração a se tornar um núcleo civilizacional eurasiano.  

Essa construção identitária, como mencionado, acaba por atender a três necessidades 

primordiais russas para a manutenção de sua posição como grande potência. A primeira é o 

incentivo à integração eurasiana do espaço pós-soviético e a possibilidade de articulação com 

outros Estados da Eurásia, tanto ocidentais quanto orientais. A segunda é a legitimação interna 

para a atuação assertiva em âmbito internacional. A terceira é a construção de um perfil de 

resistência ideológica por meio da afirmação do tradicionalismo como traço identitário 

ameaçado. Isso acarretaria a transformação também da ideia de pertencimento, já que a posição 

de grande potência ganharia contornos de um polo de poder, e esse polo de poder seria traduzido 

pela identidade nacional como a manifestação de um Estado-Civilização. 

O espaço pós-soviético é entendido tanto pelas burocracias de segurança quanto pelas 

linhas nacionalistas do pensamento geopolítico russo como um espaço vital sine qua non para 

a manutenção da Rússia como uma grande potência e como polo de poder. No decorrer da 

década de 1990, esse espaço foi relegado a um segundo plano, em parte pelo aspecto ideológico 

da inserção ocidentalista inicial, mas em parte também pela própria opinião pública que aceitou 

a ideia de que as ex-repúblicas soviéticas eram um fardo para a Rússia. As primeiras tentativas 

de imbuir a identidade nacional russa com um sentimento positivo à integração regional se 

dariam no período Primakov, mas essa condição só seria estabelecida pelo aprofundamento do 

nacionalismo étnico, já nos anos finais do segundo mandato de Putin. Essa identidade proveria 

legitimação não só para a integração regional, mas também para atuação assertiva, em defesa 

da diáspora russa.  

A mistura desses dois fatores ensejaria uma abordagem geopolítica de harmonização 

dos nacionalismos étnicos pelo centro civilizacional, no caso, a Rússia. A influência ocidental 

acabaria por ser o principal fator ideológico e geopolítico de impedimento dessa integração. 

Seja por crenças genuinamente ideológicas, ou seja, pela influência do pensamento 

geoestratégico realista, o Ocidente acabaria por travar os esforços russos de integração não só 

na Geórgia, mas também na Ucrânia. Os golpes contra Viktor Yanukovitch seriam mal 

digeridos pela Rússia. O primeiro, em 2004, ocorreria sem muitas repercussões sérias, em parte 

pelas próprias condições russas ainda debilitadas. O segundo, em 2014, às vésperas da adesão 

do país ao bloco regional russo, a União Eurasiana (UEE), receberia uma resposta imediata e 

cirúrgica da Rússia. Em nome das comunidades étnicas russas, anexaria talvez a parte mais 

estratégica do território ucraniano, a Crimeia. Com a mesma prerrogativa da atuação na 

Geórgia, em 2008, mas em uma escala e um procedimento totalmente diferente, o país se 
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mostrou, novamente, apto para ser assertivo em seu espaço pós-soviético. Assim como foi na 

Geórgia, sua atuação impediria que a Ucrânia aderisse à Otan e à UE, mas não resolveria a 

questão da integração com a UEE, que permanece congelada. 

Essas atuações na Ucrânia e na Geórgia podem ser entendidas, segundo Teixeira Júnior 

(2015, p. 197 – 208), como “contraofensivas geopolíticas russas” a influências no seu espaço 

histórico. A geopolítica contemporânea da Rússia, pautada na recuperação de suas capacidades 

materiais e ideológicas, detém um aspecto multinível de balanceamento que fica evidente na 

diferença de atuação em seu espaço histórico, marcada pela unilateralidade de projeção de seu 

poder e nas outras regiões do planeta, onde há uma inserção articulada. Essa inserção articulada 

fica explícita na atuação russa na Síria, a partir de 2015, que seria feita em conjunto com o Irã 

e, posteriormente, em uma acomodação com a Turquia. Essa atuação acabaria por gerar tensões 

entre a própria Turquia e os Estados Unidos. Isso seria devido à tentativa de golpe contra o 

presidente turco, golpe este apoiado pelos EUA, que visava a colocar alguém mais 

comprometido com os esforços estadunidenses na Síria.  

Essa movimentação sem precedentes no período pós-soviético é uma das evidências de 

sua interpretação de multipolaridade e dos diferentes níveis de atuação. Ao mesmo tempo, o 

país balancearia a influência do Irã, por exemplo, com acordos com Israel e com a Arábia 

Saudita. Aprofundaria as relações com a China, mas ao mesmo tempo criaria limites para a 

influência dessa em uma articulação com a Índia. Outro exemplo é articulação com a China 

contra os EUA na questão da Venezuela. A atuação russa, nesse sentido, difere entre o seu 

unilateralismo no espaço pós-soviético e a sua posição de “power broker” (KORTUNOV, 

2018) na balança de poder mundial. Além da ascensão de novos polos de poder, outro fator que 

auxiliaria essa atuação seria a formação de uma coalizão dos insatisfeitos com a aspiração de 

dominação global do núcleo ocidental. A Rússia aproveitaria, então, a recuperação de suas 

capacidades para articular um alinhamento anti-hegmônico global. Esse “alinhamento natural” 

supriria a deficiência ideológica russa em nível global, já que o país não detinha o mesmo apelo 

da URSS. Assim, a Rússia teria facilidade em se articular com aqueles países que se sentiam 

ameaçados pela possível hegemonia ocidental, devido às suas capacidades geoestratégicas e à 

sua coesão interna (ISTOMIN, 2019; KARAGANOV, 2016). 

Ressalta-se que essa postura geopolítica é pautada em uma visão pragmática da atuação 

na multipolaridade, mas ideológica em relação ao papel russo nesse sistema, que deveria ser 

obrigatoriamente como um dos núcleos. Assim, a identidade nacional teria um papel 

fundamental na legitimação da condução da política externa, ao identificar o país como um 

Estado-Civilização. A ideia de pertencimento acabaria por justificar não só a resistência, mas a 
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também a assertividade, tanto como modo de defesa, como modo de consolidação do espaço 

histórico. A clara relação ambivalente entre a condição eurasiana russa e suas construções 

históricas seria um mecanismo de autossuficiência para atuação externa de Putin. Os sucessos 

externos aumentariam a popularidade do presidente, que, por sua vez, ao melhorar as condições 

geopolíticas, melhoraria também as condições de vida e atenderia aos sentimentos 

nacionalistas. Assim, a identidade nacional legitimaria a ampliação da atuação russa. Esse 

mecanismo, no entanto, apresenta dois pontos fracos.  

O primeiro é a centralidade da figura do presidente e o segundo é a relação com os 

resultados positivos. Uma eventual crise econômica poderia alterar a estrutura das prioridades 

nacionais, assim como a troca de lideranças poderia afetar a relação da imagem do chefe de 

Estado com essa identidade (GUDKOV in DMITRIEV, 2015; STENT, 2019). Ainda assim, 

evidenciam-se o hibridismo da valorização de aspectos tradicionais da cultura russa, que 

remetem ao eslavofilismo com uma ideia de pertencimento eurasiana de núcleo civilizacional 

ambivalente. Essas condições se refletem na inserção internacional russa como legitimadores 

da assertividade e como uma diretriz delineadora neoeurasiana de perspectiva de uma 

multipolaridade vindoura. 
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CONCLUSÃO 

 

O trabalho buscou apresentar as diferentes visões acerca do comportamento russo e 

propor uma forma diferente de análise para esse. A utilização de tipos ideais baseados em 

correntes históricas da crise de identidade russa permitiu uma análise de sua geopolítica e de 

sua inserção internacional voltada para fatores relevantes na construção do Self russo. Nesse 

sentido, o enquadramento contemporâneo da atuação russa nesses tipos ideais se mostrou 

possível e expôs certas nuances da identidade nacional que passariam despercebidas pelas 

abordagens realistas e liberais das Relações Internacionais. 

Nessa lógica, o trabalho se inicia com uma análise aprofundada do mainstream das 

Relações Internacionais, entendido como as correntes liberais e realistas, em que se destacaram 

as relações dessas correntes teóricas com os desenvolvimentos do Ocidente. Foram 

evidenciados os principais conceitos de cada teoria e suas pretensões de universalidade e “busca 

pela verdade”. No Realismo, ressaltaram-se as questões da universalidade da natureza humana, 

seus conceitos de poder, balanceamento e a necessidade de sobrevivência. Assim como foram 

delineados alguns de seus desdobramentos, como o Neorrealismo, com ênfase na estrutura do 

sistema internacional, e o Realismo Neoclássico, que se permite aprofundar em algumas 

questões históricas e especificidades que poderiam influenciar o comportamento dos Estados. 

O Liberalismo, por sua vez, foi apresentado a partir dos desenvolvimentos intelectuais das 

vertentes que mais influenciaram a versão das Relações Internacionais. Entre elas destacaram-

se o Liberalismo Comercial, o Liberalismo Ideacional e o Liberalismo Republicano. Todas as 

três vertentes postulam formas ideais de governo, economia e relacionamento internacional 

para a obtenção da paz, o que denota o caráter prescritivo da corrente. Foram abordados, 

também, o Neoliberalismo e a relação dessa corrente com o momento unipolar. 

A partir desses desenvolvimentos, as principais interpretações do comportamento russo 

realizadas pelo eixo liberal-realista foram apresentadas. Foram expostas as características que 

unem as duas correntes e a sua relação com as estruturas de poder do Ocidente. Além disso, os 

desdobramentos de suas interpretações do comportamento russo tiveram impactos “no mundo 

real” e algumas limitações dessas análises acabaram por comprometer não só a interpretação 

da realidade, mas também as relações entre o país e o Ocidente, especialmente os EUA. Com 

base nessas interpretações, foram apresentadas as três principais explicações do comportamento 

russo e de sua relação com o sistema internacional a partir do eixo liberal-realista da Teoria de 
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Relações Internacionais, que poderiam ser divididas entre a Rússia Defensiva, a Rússia 

Isolacionista Agressiva e a Rússia Revanchista, cada uma com suas peculiaridades e limitações.   

Dessa forma, quando contrastado com os desenvolvimentos da identidade nacional e os 

paradigmas de inserção internacional do país, fica em evidência que essas três abordagens não 

contemplam aspectos determinantes da atuação russa e sua relação com o sistema internacional. 

A ênfase na questão do pertencimento, neste trabalho, permitiu a visualização da atuação 

geopolítica por uma ótica eurasiana, que se coaduna a perspectiva de uma multipolaridade 

vindoura. Nesse sentido, a atuação russa se dá mais em defesa das estruturas e normas 

internacionais que são pautadas na pluralidade e no multilateralismo do que propriamente em 

um ataque ao Ocidente. Da mesma forma, o país age em prol da manutenção do seu status de 

grande potência nesse arranjo multilateral e multipolar, visando a aprofundar a sua influência 

em seu espaço geopolítico histórico, sem o qual seria impossível, como foi apresentado por 

Primakov, manter seu status. 

Assim, o trabalho discutiu algumas abordagens alternativas ao eixo liberal-realista e os 

resultados obtidos a partir delas, em que foram ressaltados os elementos explicativos contidos 

nessas abordagens que não são contemplados pelo dogmatismo do mainstream teórico. A partir 

dessa questão da identidade nacional, são observáveis algumas perspectivas de influência das 

acumulações históricas no comportamento russo, bem como das condições geográficas que 

servem de elementos explicativos para as oscilações entre cooperação e tensão com o Ocidente 

– elemento do comportamento russo que as teorias liberais e realistas se mostraram insuficientes 

para explicar. Dada a continuidade desses aspectos, foi destacada a viabilidade de utilização da 

crise de identidade histórica russa, compreendida no debate entre eslavófilos, ocidentalistas e 

eurasianistas no século XIX como parâmetro de análise para as oscilações no comportamento 

russo pós-soviético. O período pós-soviético também apresenta uma nova crise de identidade 

que, apesar de se apresentar em uma situação diferente, possui desdobramentos similares em 

um aspecto específico da identidade nacional: a questão do pertencimento supranacional. 

Igualmente, a superação da crise no caso histórico se assemelha às tendências graduais de 

mudança na identidade nacional russa contemporânea. As duas se consolidam em torno da ideia 

de protagonismo do país no sistema internacional. 

Assim, o trabalho abriu a discussão sobre a identidade nacional no período pós-

soviético, analisando os paralelos entre as correntes geopolíticas e de identidade 

contemporâneas e as correntes históricas. Igualmente, foi realizada uma análise das condições 

geográficas e materiais da Rússia após a dissolução da União Soviética que fomentou a nova 

crise de identidade do país. Ficou evidente que as correntes intelectuais “herdeiras” do debate 
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histórico detinham similaridades ideológicas e estruturais e as diferenças da situação de cada 

corrente com as vertentes históricas se geraram mais em torno das nuances da conjuntura do 

que propriamente de um rompimento com o processo histórico-geográfico que formou a crise 

de identidade do país. Essas tendências na identidade nacional, por sua vez, acabariam sendo 

afetadas pelo reconhecimento e pelo comportamento do Other ocidental. A atuação ocidental 

em negar a Rússia como uma igual e não reconhecer o seu status acabaria por desacreditar as 

correntes ocidentalistas russas e fomentar um processo de reconstrução da identidade na 

pautada busca por esse reconhecimento. 

Assim, evidenciou-se não só uma nova crise de identidade semelhante, mas também 

certos aspectos de “herança” direta entre as condições que geraram a crise histórica e as 

condições que formam a crise atual e as suas correntes. A oscilação do comportamento russo 

no cenário internacional, nesse sentido, pode ser explicada através da oscilação de identidades 

nacionais dominantes, conforme elas se mostravam incapazes de atender as demandas 

populares e as necessidades do Estado russo.  Por isso, foram discutidos os paradigmas de 

inserção internacional do país e a influência da atuação ocidental no declínio das próprias 

correntes ocidentalistas. Fica evidente que a atuação ocidental, que continuou agindo como um 

polo universalizante da Guerra Fria, mesmo após esse conflito ter sido finalizado justamente 

pela idealização de um mundo pautado no respeito à pluralidade e na cooperação é uma das 

fontes responsáveis pela mudança na atuação russa. Essa situação ajudou a intensificar os 

sentimentos nacionalistas entre a população e gerou a ideia de cerco geopolítico e 

geoestratégico entre as elites. Nesse sentido, as tendências geoestratégicas e geopolíticas no 

período Putin têm relação com o processo de transição de identidades. Ressalta-se também que 

as mudanças ocorridas entre 1990 e 2010, nas condições internas, dada a recuperação de parte 

das capacidades nacionais, e nas condições externas, a partir da possibilidade de uma 

articulação internacional para a manutenção do ordenamento internacional multilateral ante o 

ímpeto unipolar e unilateral estadunidense, foram decisivas para a postura assertiva russa. 

Há, assim, um processo dinâmico de modificação da identidade nacional russa no 

período pós-soviético que acabaria sendo conduzido também por influências políticas e 

midiáticas e pela mudança na conjuntura internacional. Dada a impossibilidade de se vislumbrar 

uma nova Rússia ocidental forte e respeitada, o país acabaria por buscar essas características 

em seu passado. Com o aumento da pressão e da visão negativa acerca da influência ocidental, 

tanto para a estabilidade do país quanto para o seu posicionamento internacional, foi gestada 

uma identidade nacional que fosse capaz de criar as condições de resistência ideológica e que 
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legitimasse a atuação internacional do país através da afirmação de valores presentes em suas 

raízes tradicionais eslávicas. 

O tradicionalismo russo contemporâneo se diferenciaria, como mencionado, 

substancialmente do eslavofilismo histórico. Ainda assim, há o resgate de discursos e glórias 

do passado que remetem à necessidade de preservação da pluralidade diante da tendência 

universalizante e homogeneizadora do núcleo ocidental. É com base nessa preservação da 

pluralidade que o país consegue se articular internacionalmente com outros países insatisfeitos 

criando, efetivamente, as condições ideológicas e diplomáticas para a contenção das aspirações 

unipolares estadunidenses. Em âmbito interno, essa identidade legitima o fortalecimento das 

capacidades econômicas e militares estatais, bem como propicia a centralização política, uma 

vez que essa providencie também melhorias nas condições de vida da população.  

Fica em evidência a construção de discursos antagônicos ao ideário liberalizador-

ocidental, tanto na esfera econômica quanto na política e nos costumes, mas que não 

necessariamente demandavam o “retorno do caminho eslávico de desenvolvimento”, apenas 

defendiam a conservação de certos aspectos da cultura e da religião. Isso acabaria por ensejar 

uma nova onda conservadora e reacionária associada ao nacionalismo, e não propriamente uma 

preservação das tradições eslávicas. Esse tradicionalismo nacionalista é baseado, então, na 

negação do universalismo dos modelos ocidentais para a afirmação dos “valores históricos 

russos”, esses readaptados como a família, a Cristandade e a nação, que não, necessariamente, 

traduzem-se na retomada dos modos eslavos de vida e organização. Ainda assim, há um claro 

aspecto de Eslavismo na construção do nacionalismo étnico russo, que acaba se tornando um 

conservadorismo difuso e antiliberal – caráter que seria aprofundado nos discursos políticos do 

próprio Putin, em um rompimento direto com sua postura ocidentalista moderada do início de 

seu mandato.  

Esse nacionalismo étnico, no entanto, teria como peculiaridade a ideia de “núcleo” 

multicultural e de defesa da pluralidade contra o próprio Liberalismo e o Ocidentalismo 

homogeneizador do período. Assim, o nacionalismo russo contemporâneo, diferentemente do 

que afirmam alguns autores ocidentais, não parte majoritariamente104 da ideia de superioridade 

étnica associada aos movimentos nazifascistas do século passado. Ficam explícitos, apesar da 

 
104 Nota-se, entretanto, que houve também um crescimento de nacionalismo étnicos, xenófobos, racistas e até 

neonazistas no país – tendência também presente em outros países da Europa Oriental. Esses grupos, todavia, são 

considerados ilegais pelo governo russo e são percebidos de forma negativa pela maior parte da população. O 

próprio Aleksandr Dugin vem sofrendo diversas críticas políticas e acadêmicas na Rússia por determinados 

posicionamentos que remetem a práticas fascistas, que lhe causaram a perda de seu cargo como chefe do 

Departamento de Sociologia Internacional da Universidade Estatal de Moscou. 
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associação do governo com movimentos conservadores e reacionários, elementos que induzem 

a ideia de respeito às condições multiculturais do país como base para a própria negação do 

ímpeto universalizante liberal. A afirmação da autonomia e dessa ideia fomentaria as bases para 

atuação internacional dessa identidade. Fica em evidência, assim, a hibridização de aspectos 

eurasianos e eslavófilos na identidade nacional russa contemporânea, que representam a relação 

dessa identidade com o fracionamento de seu espaço histórico e a própria condição de diáspora 

em que a etnia principal se encontra. 

A ideia de pertencimento gerada a partir dessa nova hibridização também não teria uma 

definição geopolítica clara na questão civilizacional, já que não nega as relações com a Europa, 

mas, sim, afirma a suposta degeneração ocidental-liberal. Apesar dessa imprecisão quanto às 

definições civilizacionais e de suas fronteiras, fica clara a utilização desse discurso no 

aprofundamento da ideia de proteção das minorias russas no exterior próximo russo, 

especialmente nos Países Bálticos e na Ucrânia. Essa postura ratifica a ideia de que a Rússia é 

o Estado-Civilização e detém relações privilegiadas com seu espaço histórico eurasiano e um 

direito inerente à sua autonomia internacional.  

Nessa lógica, mais do que uma nova identidade, o novo Eslavismo se traduziria como 

uma das facetas de legitimação da atuação internacional russa em nível regional e como pilar 

de sustentação da coesão interna do país contra as ameaças externas. Essa nova abordagem para 

a identidade nacional também permitiria que Putin se utilizasse de um posicionamento assertivo 

externamente para melhorar seu posicionamento doméstico, uma vez que a construção dessa 

identidade híbrida acabaria adquirindo notáveis aspectos de “irredentismo” e reconhecimento 

do status de grande potência pela força. Essa tendência foi visualizada já durante a Guerra da 

Geórgia, em 2008, no governo de Dmitri Medvedev e na anexação da Crimeia, em 2014, no 

terceiro mandato de Putin. 

Apesar do período de modernização de Medvedev, em que a Rússia tentaria mais uma 

vez uma solução conciliatória, ficam claras as tendência assertivas delineadoras do novo 

processo identitário russo, que começaria no espaço pós-soviético, com a Guerra da Geórgia, 

em 2008, e a intervenção na Ucrânia em 2014, mas logo se transformaria em uma atuação 

global, com a atuação na Síria, a partir de 2015 e o balanceamento do poder estadunidense nas 

tensões com a Venezuela, a partir de 2017, e no Irã, a partir de 2016 e na Coreia do norte, 

também a partir de 2017. Somado a isso, haveria uma maior articulação global com as potências 

emergentes e uma tentativa de reinserção no Terceiro Mundo, que se intensificaria também fora 

da Ásia.  
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Dessa forma, são aprofundados os contornos geopolíticos neoeurasianos da inserção 

internacional russa, que prezava pela articulação da periferia contra a ordem unipolar e 

ensejava, a partir disso, a criação de uma ordem multipolar. A nova postura russa, que 

caracteriza seu ressurgimento como um dos principais atores no cenário internacional, só seria 

possível devido à coesão interna criada pela hibridização da nova identidade nacional.  Assim, 

a identidade apresenta elementos coesos de defesa contra a ideologia liberal-ocidentalista 

pautados na afirmação de valores tradicionais juntamente com elementos de valorização do 

status de grande potência e legitimação da assertividade russa contra ameaças ao seu espaço 

histórico, agora considerado como inerentemente civilizacional. 

O aspecto geopolítico, nesse sentido, é o mais fácil de ser caracterizado como eurasiano, 

já que coopta elementos derivados do Neoeurasianismo, mas também do próprio Eurasianismo 

Clássico, ao criticar a atuação unipolar estadunidense e a imposição de valores ocidentais e 

liberais, como se fossem universais. Essa postura, no entanto, não deve ser analisada como um 

mero antiocidentalismo, já que, como foi expresso período Medvedev, a Rússia também tem 

predisposição para cooperar e focar em pontos de acordo mútuo com os EUA, uma vez que esse 

não represente uma ameaça à estabilidade e à autonomia do polo russo e reconheça o status e 

direitos de voto e veto do país.  

Nesse sentido, fica clara a insatisfação russa com o aspecto unilateral e homogeneizador 

da postura ocidental, e não contra o Ocidente em si. Dada a convergência de interesses com 

outros países que também estão insatisfeitos com essas tendências, somada à recuperação das 

capacidades militares e da autonomia econômica, a Rússia pôde colocar em prática uma atuação 

geopolítica contraofensiva multinível. Como destacado, o aspecto de formação de uma 

coalização anti-hegemônica pode ser um indicativo de ruptura das tendências geopolíticas da 

Guerra Fria e da década de 1990. A articulação dos EUA pela contenção do poder soviético se 

deu pela perspicaz observação de Brzezinski de que os EUA detinham a superioridade 

dimensional, ao controlar o núcleo histórico da economia global, e geopolítica, ao necessitar 

somente “não perder” e impedir a expansão soviética, ao passo que a URSS deveria 

obrigatoriamente “ganhar”, já que ela necessitava mudar o status quo global, mesmo partindo 

de uma base econômica e geopolítica mais recente, e, portanto, mais fraca. Da mesa forma, no 

período contemporâneo, há uma inversão do Game Plan. Para a Rússia basta somente impedir 

a consolidação dos EUA como o único polo de poder mundial, ao passo que as tendências 

“naturais” de crescimento de países situados fora do centro histórico e ideológico ocidental 

formarão, gradativamente, um mundo com diversos polos de poder. O país, nesse sentido, além 
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de garantir seu posicionamento como um desses polos de poder, deve conter as iniciativas de 

criação de uma ordem unipolar.  

Os desdobramentos do aprofundamento das relações da Rússia nesse sistema multipolar 

vindouro e com outros atores emergentes com potencialidades similares ou até maiores do que 

o Ocidente, como a China ainda devem ser averiguadas, assim como a relação do país com as 

instabilidades no núcleo ocidental são desenvolvimentos em andamento e requerem maior 

distanciamento temporal para a análise. Entretanto, mesmo com diversos aspectos de 

vulnerabilidade, especialmente na esfera econômica, fica em evidência que o “ressurgimento” 

do país é fait accompli e que, devido a sua atuação multinível e global, detém capacidades de 

influência que o colocam no centro das questões internacionais.  
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