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RESUMO

O propósito deste trabalho é analisar se a Estratégia de Contenção aplicada pelos Estados
Unidos da América (EUA) à Rússia no período pós-Guerra Fria, apesar de não ter mais a
roupagem de disputa militar entre dois sistemas socioeconômicos, continuou a produzir
conflitos na periferia russa, assim como no período da bipolaridade. A relevância da pesquisa
reside na pertinência de se compreender as consequências dos métodos utilizados pelos EUA
para conter a expansão da influência de uma potência emergente em região de seu interesse.
Realizou-se uma pesquisa bibliográfico-documental para se desenvolver um estudo analítico
com o objetivo de verificar se a Guerra Russo-Georgiana de 2008 foi produto de uma política
de isolamento da Rússia aplicada pelos EUA. O estudo foi iniciado pela identificação das
origens e principais características da Estratégia de Contenção empregada na Guerra Fria.
Seguiu-se analisando o reerguimento econômico russo após a queda do regime comunista e a
retomada do objetivo de manutenção da influência no heartland eurasiano, causando conflito
de interesses com os EUA, que desejavam aumentar sua presença na região de forma a ter
acesso aos recursos energéticos ali produzidos sem a interferência russa. Após apresentar os
métodos empregados pelos EUA para aumentar sua presença na Eurásia, como a expansão da
OTAN para o leste e a promoção da ascensão de governos pró-ocidente nos Estados da região,
foi feita uma análise das medidas adotadas pela Rússia a fim de interromper esse avanço
estadunidense em seu entorno estratégico. Conclui-se que a invasão da Geórgia foi a forma
encontrada pela Rússia para retomar seu protagonismo na Eurasia, tendo sido a Estratégia de
Contenção aplicada pelos EUA o principal motivo da guerra no Cáucaso.

Palavras-chave: Estratégia de Contenção. Estados Unidos da América. Rússia. Guerra Russo-
Georgiana.
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 1 INTRODUCÃO

Durante o período da Guerra Fria (1947 – 1989), os Estados Unidos da América

(EUA) e a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) mantiveram uma constante

disputa estratégica onde cada uma das superpotências buscava aumentar sua área de

influência e superar a oponente em todas as formas de expressão do Poder Nacional.

A estratégia utilizada pelos EUA para a condução dessa disputa foi a da

Contenção, procurando sufocar a expansão da ex-URSS por meio da presença militar na

periferia do bloco soviético sob a retórica de defesa da democracia e da liberdade combatendo

o avanço comunista. Essa postura ocasionou uma variedade de conflitos indiretos, com as

superpotências apoiando lados antagônicos.

Com o término da Guerra Fria e a dissolução da ex-URSS, a “ameaça de

dominação comunista” desapareceu, porém a Estratégia de Contenção estadunidense foi

mantida, sendo direcionada a partir de então para a Rússia. Teria essa nova Contenção, apesar

de não ter mais a roupagem de disputa militar entre dois sistemas socioeconômicos,

continuado a produzir conflitos no entorno estratégico da Rússia?

O propósito deste trabalho é responder a pergunta supracitada por meio de análise

dos verdadeiros motivos que levaram à Guerra Russo-Georgiana de 2008, verificando se o

conflito é derivado da disputa entre os EUA e a Rússia pela influência na região do Cáucaso.

A presente pesquisa se justifica pela necessidade de se compreender os métodos

utilizados pelos EUA para conter a expansão da influência de uma emergente potência

regional em uma área de seu interesse, uma vez que o Brasil busca se estabelecer como

potência na América do Sul e na região do Atlântico Sul. Tal conhecimento poderá permitir a

percepção prematura de uma possível Contenção, possibilitando a adoção das medidas

necessárias para evitar o “sufocamento” e até mesmo o aparecimento de decorrentes conflitos

em nosso entorno estratégico.
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O desenho de pesquisa empregado neste trabalho foi um estudo analítico,

executado por meio de pesquisa bibliográfico-documental, buscando entender as reais

motivações estadunidenses em suas ações no entorno estratégico da Rússia. A pesquisa está

estruturada em uma introdução, quatro capítulos de análise e uma conclusão.

No segundo capítulo analisaremos as teorias geopolíticas que inspiraram a ideia

da Contenção e como esta estratégia foi originalmente implementada no período da Guerra

Fria. O objetivo é identificar os motivos da adoção dessa estratégia e como ela produziu

conflitos na periferia do império soviético, contribuindo para a queda da ex-URSS por meio

da promoção da corrida armamentista.

No terceiro capítulo será examinado o reerguimento da Rússia após a dissolução

da ex-URSS, mostrando a guinada no crescimento econômico após a década de 90, com a

consequente retomada do interesse de manutenção da influência no entorno estratégico,

motivando o estabelecimento de uma nova Contenção por parte dos EUA.

No quarto capítulo demonstraremos como a questão energética motivou a

implantação da nova Contenção da Rússia pelos EUA, analisaremos os meios utilizados para

isso e como esta estratégia gerou conflitos na periferia do Estado russo, assim como na época

da Guerra Fria.

O quinto capítulo traz uma análise das causas da Guerra Russo-Georgiana de 2008

que vão além da questão da Ossétia do Sul, demonstrando como esse conflito foi produto da

reação russa ao cerco que os EUA pretendiam estabelecer.

Finalmente no último capítulo apresentaremos as principais conclusões da

pesquisa, destacando as análises que respondem a questão proposta.

Assim, iniciaremos o estudo com a apresentação das origens, características e

consequências da Estratégia de Contenção estadunidense no período da Guerra Fria.



 2 A ESTRATÉGIA DE CONTENCÃO

Contenção é o termo normalmente utilizado para caracterizar a política

estadunidense para a ex-URSS durante o período que se seguiu ao término da Segunda Guerra

Mundial (2ª GM) (1939-1945). Foi a estratégia encontrada pelos EUA para se contrapor ao

ganho de poder alcançado pela ex-URSS com o resultado da guerra. O objetivo da Contenção

era impedir que a ex-URSS conseguisse remodelar a ordem internacional no pós-guerra, o que

para os aliados ocidentais, parecia ser tão perigoso quanto se a Alemanha ou o Japão tivessem

conseguido êxito em suas tentativas de expansão (GADDIS, 1989).

Foi a partir de 1946 que o termo contenção passou a ser empregado para se referir

às relações entre os EUA e a ex-URSS. O marco inicial para esse novo significado foi o uso

da palavra contenção em um artigo publicado na revista Foreign Affairs, com o título de “As

origens da conduta soviética”, escrito em 1946 pelo diplomata estadunidense George Frost

Kennan (1904 – 2005) e endereçado ao Secretário de Defesa dos EUA, James Forrestal (1892

– 1949) (DEIBEL; GADDIS, 1986).

Deibel e Gaddis (1986) descreveram como Kennan considerou a posição

privilegiada atingida pela ex-URSS, a partir de 1945, como consequência das muitas

concessões feitas às demandas soviéticas como tentativa do governo dos EUA em ganhar a

confiança e boa vontade do governo soviético, o que permitiu a ocupação pelo exército

vermelho do território de estados europeus localizados a leste da Alemanha. Além de ser um

reconhecimento ao esforço da ex-URSS na frente oriental, existia uma esperança de se

estabelecer uma ordem internacional favorável aos EUA. Não foram colocadas sérias

objeções à extensão das fronteiras soviéticas.

Podemos verificar que devido à grande importância que tiveram as tropas

soviéticas na conquista da vitória na 2ª GM, tendo sido os primeiros a chegar a Berlim e

ocupado com suas tropas todo o território do caminho até a capital alemã, a ex-URSS
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conquistou uma posição de prestígio e influência após o término da guerra. Este fato aliado ao

estado de degradação em que se encontravam os principais Estados europeus, o que favorecia

a difusão de ideologias revolucionárias como o comunismo, fez com que os EUA passassem a

perceber o expansionismo da ex-URSS como uma ameaça aos seus interesses de retomar a

estabilidade na Europa Ocidental, de modo a prevenir o surgimento de novos conflitos. Esta

estabilidade era percebida por Washington como fundamental para sua própria segurança

nacional e crescimento econômico. Os EUA constataram então ser necessário o

estabelecimento de uma estratégia que se opusesse à expansão da influência soviética.

Veremos nesse capítulo as teorias geopolíticas clássicas que influenciaram

Kennan na formulação da teoria da Contenção e como esta teoria baseou a estratégia nacional

dos EUA no período da Guerra Fria.

 2.1 ORIGENS

Desde o final do século XIX que as ideias de Alfred Thayer Mahan (1840 – 1914)

passaram a influenciar a estratégia nacional estadunidense e o estabelecimento da prioridade

de investimentos da marinha dos EUA. Visto como o Evangelista do Poder Marítimo, Mahan

acreditava que a chave para a hegemonia mundial estava no controle das rotas marítimas, as

veias por onde circulam os fluxos do comércio internacional. Considerava ser a posse de um

grande poder marítimo indispensável para um Estado que almejasse tonar-se importante

potência mundial (VESENTINI, 2004). 

A teoria de Mahan foi construída a partir da verificação de que foi graças ao seu

poder marítimo que o Reino Unido, partindo de uma pequena ilha, conquistou a posse de

alguns pontos estratégicos e, a partir deles, conseguiu estabelecer o maior império mundial de

todos os tempos. Para ele, pela própria posição geográfica dos EUA, pela ausência de

inimigos potenciais por terra e pela importância do comércio marítimo nas relações
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econômicas internacionais, o grande objetivo da estratégia estadunidense deveria ser ampliar

o controle dos mares (VESENTINI, 2004).

Em oposição às ideias de Mahan, o geógrafo inglês Halford John Mackinder

(1861 - 1947) desenvolveu sua teoria baseada na possibilidade de criação de um poder

mundial tendo como centro uma base continental (MATTOS, 2002). Segundo Tosta (1984),

Mackinder temia que os triunfos alcançados pelo poder marítimo do Reino Unido fizessem

com que os ingleses não percebessem que, segundo os ensinamentos históricos, esse grande

poder poderia vir a ser suplantado pelo poder terrestre de futuras potências mundiais.

A teoria de Mackinder partiu da observação de que os mares e oceanos cobrem

três quartos da superfície terrestre, sendo a quarta parte restante composta por terras emersas.

Ele chamou de Ilha Mundial a porção de terra composta pela Europa, Ásia e África, que

abrange 58% das terras emersas e abriga a maior parte da população e das fontes de energia

do mundo. Dentro dessa ilha mundial existiria uma área central básica que ele chamou de área

pivô, que seria uma imensa região central localizada em parte na Europa e em parte na Ásia

(VISENTINI, 2004). 

No coração dessa área pivô estaria localizado o heartland , a região geoestratégica

do planeta, cuja posse seria a condição básica necessária para se almejar uma hegemonia

mundial. Essa região corresponde aproximadamente ao que conhecemos atualmente como

Europa Oriental. Para Mackinder, quem controla o heartland domina a área pivô, quem

domina a área pivô controla a ilha mundial, e quem controla a ilha mundial domina o mundo

(VISENTINI, 2004). 

Podemos observar que a teoria de Mackinder mostra a estratégia que a Rússia

poderia seguir para se tornar um grande império, baseando-se no poder terrestre e na relativa

proteção natural da influência do poder marítimo do Reino Unido e dos EUA, que estavam

sob a influência das ideias de Mahan.
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No início da década de 40, Nicholas John Spykman (1893 - 1943), acadêmico e

geoestrategista nascido na Holanda e naturalizado nos EUA, publica uma nova teoria onde

adotou a visão global de Mackinder, atribuindo-lhe porém significado diferente. Ao

Heartland opôs o Rimland (região das fímbrias), significando a orla marítima do Velho

Mundo. Para Spykman, a política de segurança da Eurásia baseava-se no controle do Rimland

e não no domínio do Heartland, como defendia Mackinder. Segundo sua teoria, quem

controlar o Rimland dominará a Eurásia, e quem dominar a Eurásia controlará os destinos do

mundo (TOSTA, 1984).

Spykman considerava que, após a Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918), o

Heartland se tornou menos importante do que o Rimland para a política de segurança

estadunidense, e que a cooperação do Reino Unido e dos EUA, que tinham desenvolvido

elevado poder terrestre e marítimo, controlaria o litoral da Europa e, portanto, a relação

essencial do poder no mundo.  O Rimland, região intermediária entre o Heartland e os mares

marginais, compreendia a Escandinavia, Europa Ocidental, Europa Central, Turquia, Oriente

Médio, subcontinente indiano, sudeste e extremo da Ásia, e funcionava como vasta zona

tampão entre o poder naval e o poder terrestre, sendo esta para ele a região mais importante

para se buscar o controle, com o objetivo de conter o crescimento de algum poder antagônico

na Eurásia (BANDEIRA, 2017).

Em relação à teoria de Spykman, Meira Mattos acrescenta a seguinte ideia:

Spykman contestou o conceito generalizado nos meios políticos e diplomáticos de
que, protegidos por dois oceanos e tendo nas suas fronteiras terrestres dois vizinhos
fracos, os Estados Unidos, em termos de segurança, poderiam isolar-se da Europa e
da Ásia. Defendeu o conceito geopolítico de que a posição geográfica não
representava por si só uma proteção estratégica, e que esta tinha que se basear no
equilíbrio de poder, assegurado pela aliança com países amigos (MATTOS, 2002, p.
24). 

George Kennan se inspirou na teoria da Rimland e no conceito de equilibrio de

poder e alianças lançado por Spykman e concebeu a Teoria da Contenção, uma resposta

estadunidense à concepção de poder mundial de Mackinder, que influenciou a estratégia
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alemã na  2ª GM (Mattos, 2002). 

Podemos perceber porque a ex-URSS teve sua estratégia de expansão de poder

alinhada com a Teoria do Poder Terrestre durante a Guerra Fria. Sua posição de superpotência

terrestre, localizada nas proximidades do heartland, com o objetivo de expandir sua área de

influência num mundo bipolarizado, a atraiu naturalmente para as ideias de Mackinder.

Ao fim da 2ª GM, os aliados já podiam prever que a ex-URSS passaria de aliada a

ameaça devido aos objetivos imperialistas de crescimento territorial e difusão do comunismo,

já apresentados antes mesmo do início do conflito. A aliança formada na guerra foi realmente

por necessidade de se vencer a Alemanha, uma vez que a ideologia comunista dos soviéticos

em nada se assemelhava aos regimes democráticos dos demais aliados. Foi uma solução de

compromisso que a ex-URSS soube aproveitar, ocupando com suas tropas as regiões por onde

passou no se avanço sobre o exército alemão. 

A Contenção foi a forma encontrada pelos EUA, geograficamente distantes da ex-

URSS e  dos seus aliados europeus, para estabelecer um obstáculo à expansão soviética. Para

isso, Washington utilizou seu grande poder militar para participar do combate ao comunismo

na região das fímbrias e seu poder econômico para financiar a recuperação dos seus aliados,

da Alemanha Ocidental e do Japão, afastando a possibilidade do crescimento de ideias

revolucionárias nestes Estados arrasados pela guerra.

 2.2 O ESTABELECIMENTO DA ESTRATÉGIA

A estratégia para se opor ao avanço do comunismo implementada pelos EUA a

partir de 1947, no governo do presidente Harry Truman (1884 – 1972), foi a oficialização do

conceito apresentado por Kennan. Foram adotadas várias ações diplomáticas e militares de

valorização estratégica da região das fímbrias, como por exemplo a participação dos EUA  na

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), no Tratado do Sudeste Asiático e no
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engajamento militar nas guerras da Coreia (1950 - 1953), do Vietnã (1955 - 1975) e do

Afeganistão (1979 - 1989)(Mattos, 2002).

O estabelecimento da estratégia se baseava em três etapas principais. A primeira

tratava da restauração do equilíbrio de poder que havia se perdido com a derrota da Alemanha

e do Japão e pela simultânea expansão da influência soviética pela Europa e Ásia.

Rapidamente se desenvolveu uma ideia que se assemelhava à teoria de Makinder, com o

entendimento de que caso as áreas de grande poder potencial da Europa e Ásia caíssem sob o

domínio soviético, estes estariam de posse de tamanha quantidade de poder humano, de

recursos naturais e de território que a sobrevivência dos EUA como Estado livre estaria

ameaçada. Como a defesa de toda a área da fímbrias se mostrou inexequível devido aos

recursos limitados, a estratégia escolhida foi a de concentrar as tropas para a defesa dos

“pontos fortes”, regiões especificamente escolhidas pela presença de capacidade industrial-

militar junto a fontes necessárias de matéria-prima e linhas de comunicação seguras. Dessa

forma as tropas poderiam ser movimentadas de um ponto a outro, de acordo com os

movimentos expansionistas soviéticos nas áreas de interesse. A recuperação econômica da

Alemanha, Japão e dos aliados europeus seria impulsionada por meio de incentivos

financeiros, afim de que o equilíbrio de poder fosse resgatado (GADDIS, 1989).

A segunda etapa da estratégia de Kennan tinha a intenção de provocar a

fragmentação do movimento comunista internacional. Essa ideia partia do princípio que os

estados comunistas não formavam um bloco uniforme. Na Doutrina Truman1, diferente da

proposta de Kennan, não só o comunismo mas todos os regimes totalitários eram vistos como

uma ameaça à paz mundial e à segurança dos EUA, e por isso deveriam ser enfrentados. A

posição de Washington começou a mudar quando a Iugoslávia, um dos estados satélites mais

importantes para os soviéticos, rompeu com Moscou em 1948. Apesar do governo totalitarista

1 Nome pelo qual ficou conhecido o conjunto de medidas políticas e econômicas adotado pelos EUA a partir
de 1947, no governo de Harry Truman, com o objetivo de conter  o avanço do comunismo no mundo.
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que Josip Broz Tito (1892 – 1980) impunha no país, o governo estadunidense percebeu que

não poderia perder a oportunidade de se aproximar diplomática e economicamente da

Iugoslávia, que passou a ser um foco de desintegração da esfera de influência soviética.

Assim, houve uma aproximação das ações da política externa dos EUA com as ideias de

Kennan por entenderem que o ocorrido na Iugoslávia não deveria ser encarado como um

fenômeno isolado, mas como um precedente que deveria ser estimulado em outras partes

(GADDIS, 1989).

Essa aproximação deixa claro que os EUA, até então, não temiam o comunismo

caso este não estivesse sob o controle do Kremlin. Um outro exemplo disso foi como

incentivaram, mesmo que de maneira velada, as diferenças que existiam entre o regime

soviético e o chinês, que surgiu de forma independente da influência de Moscou. A formação

de centros de poder independentes da ex-URSS na Eurásia era do total interesse

estadunidense, uma vez que contribuiria para limitar o expansionismo soviético. 

Mais um exemplo de tentativa de desestabilizar o bloco soviético foi a proposta

estadunidense de incluir no Plano Marshall2 a Rússia e seus Estados satélites, a pesar de

saberem que seria muito difícil a ex-URSS permitir. Caso a proposta fosse aceita, iria

enfraquecer a influência soviéticas nos Estados que recebessem a ajuda financeira, por outro

lado, caso não fosse permitido, poderia gerar descontentamento pelo fato dos Estados satélites

estarem precisando de auxílio financeiro, o qual a ex-URSS não tinha condições de fornecer

na mesma magnitude que os EUA. 

A terceira etapa da estratégia consistia na tentativa de convencer o governo

soviético de que seus interesses poderiam ser alcançados mais facilmente caso aprendessem a

conviver com a diversidade ao invés de tentar reestruturar o mundo a sua imagem. Kennan

defendia que a única forma de atingir esse objetivo era evitando a guerra e os conflitos

2 Programa de ajuda econômica dos EUA aos países da Europa Ocidental com o objetivo de reconstruí-los
após a  2ª GM.
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diretos, e que só seria possível num horizonte de longo prazo, conseguindo-se a modificação

da conduta e do conceito soviético das relações internacionais. Foi nesse ponto que a opinião

do idealizador da estratégia e a de seus executores começaram a divergir. 

Kennan entendia que uma modificação de conduta por parte dos soviéticos só

seria atingida pela adoção de uma sequencia de medidas positivas e negativas. Para ele era tão

importante recompensar a ex-URSS pelos gestos positivos quanto resistir a suas agressões.

Demonstrou desagrado com as medidas adotadas pelo governo entre 1948 e 1950 como a

formação da OTAN, a criação do estado independente da Alemanha Ocidental, a insistência

em manter tropas estadunidenses no Japão e a decisão de se fabricar a bomba de hidrogênio.

Defendia que essas ações ajudavam a aumentar o sentimento de desconfiança e insegurança

soviético, diminuindo as oportunidades de negociação. Para Kennan, o foco deveria ser dado

à recuperação econômica da Europa, deixando a reestruturação militar dos aliados para um

momento posterior (GADDIS, 1989).

Essas medidas adotadas pelo governo dos EUA contribuíram para impulsionar a

corrida armamentista, exemplificada pelo desenvolvimento da bomba atômica pelos

soviéticos em 1949 e pela manutenção de um arsenal baseado em armas de destruição em

massa por parte dos EUA, em vez de um baseado em armas com objetivo de manter apenas o

nível de dissuasão necessário, como defendia Kennan. A ex-URSS possuía o maior

contingente militar e controlava um grande território na Europa e na Ásia, o que fazia com

que a possibilidade uma nova guerra, agora com o uso de armas nucleares, fosse entendida

como real pela maior parte do mundo ocidental, dificultando ainda mais qualquer

possibilidade de um futuro alinhamento e convivência pacífica entre a ex-URSS e os aliados

ocidentais (BLAINEY, 2009; GADDIS, 1989).

A divergência de ideias culminou com a saída de Kennan da equipe de

planejamento da política externa estadunidense ao fim de 1949 e pela elaboração do NSC-68
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(National Security Council Paper) em 1950, pelo Conselho de Segurança Nacional

estadunidense. O novo documento elaborado pelo governo Truman estabeleceu os objetivos,

ameaças e respostas possíveis de uma Estratégia de Contenção fundamentalmente diferente da

concebida e proposta por Kennan originalmente. Enquanto a estratégia original se baseava na

necessidade de se manter apenas o equilíbrio de poder, mantendo os centros de capacidade

industrial e militar longe do domínio de estados hostis, por meio da hierarquização dos pontos

de interesse e concentrando-se na defesa destes chamados “pontos fortes”, a nova concepção

da Contenção considerava que qualquer aumento da área dominada pelo Kremlin poderia

acarretar na impossibilidade de se reunir uma coalizão com força maior capaz de enfrentar os

soviéticos, e que o ataque às instituições liberais havia se tornado mundial. Assim, no

contexto da época de polarização do poder, uma derrota de opositores ao totalitarismo em

qualquer parte do mundo significaria uma derrota global (GADDIS, 1989).

A vitória dos comunistas na China, a falha em expulsar os comunistas da

península da Coreia, tendo que contentar-se apenas com a retirada dos mesmos do território

sul-coreano e a possibilidade da expansão da influência soviética pelo Terceiro Mundo

reforçaram o medo no ocidente da proliferação do comunismo, fazendo com que a nova

ideologia estratégica da Contenção prevalecesse em relação à concepção original no período

que sucedeu o governo do presidente Truman, o que levou a uma acirrada corrida

armamentista e a um grande aumento dos gastos militares, com o consequente aumento da

dívida externa e da inflação e manutenção de alto índice de desemprego, principalmente

durante o governo de John Fitzgerald Kennedy (1917 - 1963). A criação de sistemas de

mísseis estratégicos, a corrida para levar o primeiro homem à Lua e o aumento do contingente

de tropas na Europa são exemplos das medidas que levaram os EUA a esse desajuste

econômico devido ao modelo de contenção adotado. Além disso, essa postura aumentou o

envolvimento militar dos EUA nos conflitos regionais no entorno da ex-URSS, como no
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Vietnã e Afeganistão, maximizando os mesmos, que acabaram se transformando em

verdadeiros conflitos indiretos, com os EUA e a ex-URSS apoiando lados opostos (DEIBEL;

GADDIS, 1986).

Os reveses da corrida armamentista também foram sentidos pela ex-URSS, onde a

crise econômica fez com que o descontentamento, o nacionalismo e o anseio por liberdade

crescessem nas Repúblicas satélites da Rússia. Para tentar amenizar o descontentamento, que

também era grande dentro da própria Rússia, e retirar o estado da crise econômica, o

presidente da ex-URSS Mikhail Gobarchev (1931 - ) conduziu reformas no campo político e

econômico. A ineficiência dessas mudanças somada à reunificação da Alemanha (1989) sob

influência ocidental levaram à extinção da ex-URSS em 1991 e ao colapso do comunismo na

Europa (BLAINEY, 2009).

Concluímos que apesar da propaganda do viés ideológico da Contenção, a mesma

era voltada à ex-URSS e não ao totalitarismo do comunismo, uma vez que os EUA aceitaram

se aproximar de governos totalitários que fizessem oposição à Moscou. As mudanças na

execução da Estratégia de Contenção inseridas pelo NSC-68 levaram a uma acirrada corrida

armamentista e à grande elevação dos gastos militares, que apesar de terem desestabilizado

economicamente os EUA, para a ex-URSS foram fatais. 

A desintegração da ex-URSS e o fim da ameaça comunista na Europa deveriam

ter sido acompanhados do fim da necessidade da manutenção da Contenção pelos EUA.

Porém, a percepção de que a Rússia não abandonara a ideia de recriar um Império e a

possibilidade de seu reerguimento fez com que a estratégia fosse mantida, com veremos no

próximo capítulo.



 3 O REERGUIMENTO RUSSO

A agenda de reformas implementada por Gorbachev a partir de sua chegada ao

poder em 1985, promovendo uma abertura política (glasnost) e reestruturação econômica

(perestroika) na tentativa de reverter o cenário de profunda crise em que se encontrava a ex-

URSS, não surtiu o efeito desejado.  Num ambiente de muita pressão e descontentamento,

tanto por parte dos conservadores do Partido Comunista da União Soviética, que desejavam

manter a unidade política, quanto por parte das repúblicas soviéticas, que ansiavam por

soberania, um golpe de Estado foi articulado por forças tradicionalistas  de dentro do Kremlin

com a intenção de manter a integridade da ex-URSS. Logicamente, tal movimento não foi

bem recebido pelas repúblicas separatistas, o que acabou acelerando o processo de dissolução,

levando à criação de 15 Estados independentes.

Zbigniew Brzezinski (1997, citado por MAZAT; SERRANO, 2012), Assessor de

Segurança Nacional dos EUA no governo do presidente Jimmy Carter, descreveu que a

desintegração da ex-URSS em 1991 criou um buraco negro bem no centro da Eurásia, como

se o heartland  dos geopolíticos tivesse sido varrido do mapa global. 

Neste capítulo, vamos apresentar o caminho percorrido pela Rússia desde a

dissolução da ex-URSS até seu reerguimento como potência regional. Analisaremos a

evolução das relações entre a nova Federação Russa e a Europa e EUA, destacando a

mudança que houve do período inicial, de 1992 a 1999, de tentativa de alinhamento com o

ocidente, e o período após 1999, marcado pelo pragmatismo, busca por autonomia e a

retomada da influência russa no seu “exterior próximo”.

 3.1 A TENTATIVA DE REDENÇÃO PELA OCIDENTALIZAÇÃO

Após o encerramento da bipolaridade em 19893, Gorbachev empenhou-se em

3 Neste trabalho consideramos a queda do Muro de Berlim, ocorrida em 1989, como o término da Guerra Fria
e da bipolaridade em que o Sistema Internacional encontrava-se organizado.
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aproximar-se de novos parceiros ocidentais como os EUA e a Europa Ocidental. Como

exemplo dessa tentativa de aproximação temos a participação de Gorbachev como convidado

em reuniões do G74 e mudança de postura da ex-URSS no Conselho de Segurança da

Organização das Nações Unidas (CSONU), onde passou a não mais oferecer acirrada

oposição aos EUA, como era comum na Guerra Fria. No empenho de conter a pressão por

independência das repúblicas soviéticas, foi  criada em 1991 a União dos Estados Soberanos,

que aumentaria a autonomia das repúblicas satélites. A política de cooperação com o ocidente

não trouxe a ajuda financeira e política esperada e a autonomia oferecida às repúblicas não foi

suficiente para acalmar os ânimos na ex-URSS, o que aumentou a pressão sobre o governo,

culminando na retirada de Corbachev do poder por meio de um golpe de estado em agosto de

1991 ( PECEQUILO, 2012).

 Após o golpe de estado, ocorreu a ascensão ao poder de Boris Ieltsin (1931 –

2007) e o término do processo de dissolução da ex-URSS. Ieltsin adotou a política de

integração ao ocidente, o que era encarado quase pela totalidade da classe dirigente russa

como o único caminho para o desenvolvimento e modernização. Houve um abandono da ideia

de hegemonia regional para se alcançar uma integração com as economias de mercado, em

busca de ajuda econômica, investimentos e aumento da participação nas Organizações

Intergovernamentais. Em uma tentativa de manutenção dos laços econômicos e políticos com

os novos Estados formados a partir da dissolução da ex-URSS, o governo russo estabelece a

Comunidade de Estados Independentes (CEI)5, porém a aliança não detinha grande

importância estratégica nem para a Rússia nem para os demais membros, pois a prioridade de

todos era a integração ao ocidente (PECEQUILO, 2012).

4 O Grupo dos Sete (G7) é um grupo internacional composto pelas sete economias mais avançadas do mundo,
de acordo com o Fundo Monetário Internacional, e uma representação da União Europeia como observadora.
Entre 1997 e 2014 o grupo passou a ser conhecido como G8, devido a entrada da Rússia, que foi excluída
após a anexação da Criméia, território que pertencia à Ucrânia. São membros do grupo Alemanha, Canadá,
EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido.

5 Organização supranacional fundada em 1991 por iniciativa do presidente russo Boris Yeltsin, integrando no
espaço econômico da Rússia repúblicas da ex-URSS: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão,
Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão (BANDEIRA, 2017).
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No campo da economia, Boris Ieltsin introduziu a chamada “terapia de choque”,

estratégia elaborada em conjunto com assessores estrangeiros diretamente pagos pelo governo

dos EUA. A proposta era de se estabelecer uma rápida transição da economia planificada para

a lógica de mercado por meio do incentivo à concorrência, desmonopolização e privatização

de grande parte das empresas estatais. 

A abertura ao comércio internacional que acompanhou as demais medidas

econômicas inundou o mercado russo com produtos altamente competitivos, o que minou a

viabilidade de surgimento de uma indústria nacional forte. Em troca dessa tentativa de um

rápido estabelecimento de uma economia de mercado, os dirigentes russos esperavam obter

vultuosa ajuda financeira dos EUA e da Europa Ocidental, de forma a atenuar os

desvantajosos efeitos sociais e econômicos da abrupta transição. Por parte dos EUA, essa

ajuda nunca foi enviada, já os europeus enviaram uma quantia extremamente limitada. A

política de abertura total e descontrolada entregou setores estratégicos da economia russa ao

controle direto ou indireto de empresas estrangeiras, principalmente europeias, além de

proporcionar uma grande fuga de capitais. Essa política econômica foi responsável pelo

desenvolvimento de uma hiperinflação, taxas de desemprego que chegaram a atingir 25% da

população economicamente ativa e de uma depressão econômica, com um recuo do produto

interno bruto (PIB) em mais de 40% entre 1992 e 1998 (MAZAT; SERRANO, 2012;

QUADROS; MACHADO, 2015).

Enquanto os governantes russos estavam convencidos que essa aproximação com

os EUA e a Europa Ocidental era a melhor forma para se atingir o desenvolvimento nacional,

os EUA enxergaram a situação como uma grande oportunidade de promoverem um

enfraquecimento sistemático da Rússia, impedindo qualquer possibilidade de retomada do

impulso imperialista russo do passado, além de conquistarem objetivos na Eurásia focados no

setor energético, diminuindo o poder de barganha de Moscou na distribuição de petróleo e gás
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para a Europa Ocidental, devido à influência russa na região produtora do Cáucaso.

Após a dissolução da ex-URSS, Washington procurou estabelecer relações com as

14 ex-repúblicas satélites, incentivando a autonomia dos novos Estados e garantindo que os

mesmos não permanecessem sob o espectro de influência russo. Esse apoio estadunidense foi

responsável pelo surgimento, em 1997, da Organização para a Democracia e o

Desenvolvimento Econômico (GUAM), constituída pela Geórgia, Ucrânia, Azerbaijão e

Moldávia, com o objetivo de promover o isolamento da Rússia na região (PECEQUILO,

2012; QUADROS; MACHADO, 2015). 

Percebemos que, com a aspiração de ver a Rússia reincluída no relacionamento

entre os principais atores do sistema internacional, Boris Ieltsin adotou em seu governo uma

postura de tentativa de afastamento da Federação Russa da imagem da ex-URSS, desgastada

com sua desintegração após o término da Guerra Fria. O modelo econômico e político

ocidental aparecia a época como única opção possível para um Estado que buscava o

desenvolvimento. Porém, a brusca transição entre duas organizações politico econômicas tão

diferentes, sem uma preocupação com a evolução sustentável das mudanças, fez com que a

Rússia afundasse em profunda depressão. Tal situação, de certa forma, era favorável para os

interesses estadunidenses, que desejavam impedir o surgimento de uma potência que pudesse

ameaçar sua hegemonia global, além da possibilidade de assumirem, junto com os Estados da

Europa Ocidental, o controle das linhas de distribuição de recursos energéticos e exercerem

influência nas áreas produtoras da Europa oriental e Ásia Central.

Podemos verificar também um forte enfraquecimento da importância geopolítica

da Rússia neste período. Além do afastamento das antigas repúblicas soviéticas, que

desejavam afirmar suas autonomias, o avanço de empresas europeias no mercado de

exploração e distribuição de recursos energéticos, aliados com a crise econômica nacional,

contribuíram para essa grande mudança de posicionamento da Rússia no sistema
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internacional. Outro forte motivo foi o enfraquecimento militar, gerado pela repartição do

armamento do Exército Vermelho entre os novos Estados soberanos e pela diminuição do

orçamento da área militar, uma vez que o governo russo via necessidade de concentrar os

recursos disponíveis na recuperação econômica do país, além de acreditar não ser mais

necessário a manutenção de grandes contingentes militares após o término da Guerra Fria.

Naturalmente, esse hiato de poder deixado pelo encolhimento russo foi ocupado pelos EUA,

que aproveitou para expandir sua influência na Eurásia.

Um sentimento de frustração surgiu entre os líderes russos, que não viram seus

esforços de cooperação com o ocidente serem recompensados com a ajuda financeira e apoio

político esperado, principalmente por parte dos EUA. A eclosão da crise dos mercados em

desenvolvimento, entre 1997 e 1999, ajudou a criação da consciência de necessidade de

mudanças nas diretrizes da condução da política do país. Com a chegada de Eugeny Primakov

(1929 – 2015) no comando da relações exteriores em 1996 e como Primeiro-Ministro em

1998, a política externa russa abandona o foco quase que exclusivo no ocidente para uma

tentativa de retomada da sua identidade e recuperação da posição anteriormente ocupada no

cenário internacional. Iniciou-se uma aproximação com potências emergentes de porte

similar, como China e Índia, além de uma tentativa de fortalecimento de vínculo com as ex-

repúblicas soviéticas, Estados do Oriente Médio e América Latina. A Rússia passou a

defender o multipolarismo e multilateralismo, em oposição à postura de aceitação da

hegemonia estadunidense anteriormente estabelecida (PECEQUILO, 2012; QUADROS;

MACHADO, 2015).

Bastante doente e pressionado pela ineficiência das medidas de recuperação

econômica estabelecidas e por denúncias de corrupção, Boris Ieltsin indica Vladimir Putin

(1952 - ) para o cargo de Primeiro-Ministro em agosto de 1999, renunciando em seu favor em

dezembro do mesmo ano. Putin é formalmente eleito presidente da Federação Russa em
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março de 2000. A ascensão de Putin rompe com o cenário de decadência e redução da

importância da Rússia como ator internacional, marcando o início de sua recuperação

geopolítica (PECEQUILO, 2012; MAZAT; SERRANO, 2012).

 3.2 O RETORNO COMO POTÊNCIA REGIONAL

A intervenção da OTAN na Sérvia em 1999, em razão do Conflito do Kosovo

(1998 - 1999), apesar da forte oposição russa, foi para Moscou uma prova de como a

estratégia de expansão da OTAN e da União Européia (UE) para a região das antigas

repúblicas soviéticas representava uma ameaça para a segurança interna russa. A Rússia

possuía com a Chechênia, em seu território, um movimento separatista com algumas

similaridades à questão do Kosovo, vindo daí o receio de uma eventual intervenção

internacional.

Desta forma, a questão da segurança nacional foi um dos principais temas das

eleições  de dezembro de 1999. Com a promessa de mudança radical na forma como a Rússia

vinha se posicionando a respeito das questões relativas a seu entorno estratégico, bem como

de recuperação das condições necessárias para que o país voltasse a ser capaz de ter condições

de proteger seus interesses, o partido do então primeiro-ministro Vladmir Putin venceu as

eleições, levando o mesmo à presidência (MAZAT; SERRANO, 2012).

Num contexto de grave crise econômica e política, Putin inicia seu governo com

uma tentativa de reconstruir as bases do poder e orgulho russo por meio da valorização dos

símbolos nacionais, como a bandeira e o hino nacional por exemplo. A elevação dos preços do

petróleo e a desvalorização do rublo contribuíram para o início da recuperação econômica do

país, dada a grande importância da exportação de recursos energéticos para a balança

comercial russa. Houve uma expansão de quase 70% do PIB entre os anos de 2000 e 2013,

acompanhado da cooptação de grande volume de capital externo, com consequente aumento
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da média salarial e redução de desemprego, fatores que contribuíram para o aumento da

popularidade de Putin (PECEQUILO, 2012; QUADROS; MACHADO, 2015).

A retomada do controle do setor energético representava a essência dos planos de

recuperação econômica do governo. Nesse processo, a Gazprom6 possuía grande importância,

assim como nos mostra Pecequilo:

Revendo as políticas de privatização de Ieltsin e abrindo investigações fiscais contra
os oligarcas7 (além de diminuir sua influência política nas províncias e na mídia),
Putin inicia o processo de reincorporação do setor energético, submetendo-o ao
controle do governo, com foco na Gazprom. Empresa que controla a maioria das
exportações da gás mundiais, a Gazprom torna-se estratégica para a política do
Kremlin, funcionando como instrumento de pressão econômica e diplomática sobre
os mercados consumidores (PECEQUILO, 2012, p. 121). 

Os avanços alcançados no setor econômico permitiram que a Russia pudesse

estabelecer um projeto de retomada de uma posição de influência internacional, passando a

restabelecer os laços com os Estados do ex-bloco soviético e promover uma reconstituição

parcial do potencial militar. A retomada da influência política e econômica nos Estados

vizinhos era a única forma que os russos tinham para freiar o avanço da OTAN e da UE para o

leste, porém esta atitude tinha que estar sustentada por um poder militar respeitável, para que

tivesse efetividade.

A proteção e o desenvolvimento do complexo militar-industrial voltaram a ter

prioridade na agenda do governo russo, que passou a concentrar os esforços de modernização

tecnológica nas indústrias do setor bélico. O orçamento de defesa mais que duplicou em uma

década, em oposição ao forte corte sofrido pelo setor desde o fim da ex-URSS, resultando no

recebimento de novos equipamentos pelas forças armadas do país. Houve também o

estabelecimento de parcerias para venda de armamento para Estados que desejavam manter

uma independência em relação aos EUA ou que sofriam embargo por parte dos mesmos,

6 A Gazprom é uma empresa estatal russa fundada ainda na época da ex-URSS, em 1989. É a maior produtora
e exportadora de gás natural da Rússia e detentora da maior reserva de gás natural do mundo.

7 Oligarcas foi o nome pelo qual ficaram conhecidos os empresários russos que concentraram seus domínios
em setores estratégicos de produção e transporte de gás e petróleo na época do pós-comunismo. Além das
receitas provenientes da venda destes produtos, os oligarcas eram beneficiados por fundos e bônus
governamentais, o que permitiu a eles a acumulação de fortunas pessoais (PECEQUILO, 2012).
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como China, Índia, Irã e Venezuela ( MAZAT; SERRANO, 2012).

No caminho da retomada da influência no exterior próximo, foram adotadas

políticas de reforço de estruturas regionais como a CEI e tratados como o da Organização do

Tratado de Segurança Coletiva entre Rússia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e

Armênia. Em 2003 foi criado o Espaço Econômico Comum entre Rússia, Ucrânia, Belarus e

Cazaquistão, em complementação à Comunidade Econômica Eurasiana de 1999, entre Rússia,

Cazaquistão, Belarus, Quirguistão e Tadjiquistão. Essa retomada de influência por parte da

Rússia sofre porém grande resistência de países como Polônia, Geórgia e os Países Bálticos,

entre outros, que se dedicaram a estreitar laços com o ocidente e não mais aceitarem qualquer

ingerência russa dentro de seus territórios, sendo inclusive o separatismo checheno apoiado

pela Geórgia e Azerbaijão ( PECEQUILO, 2012;  MAZAT; SERRANO, 2012).

Entre 2001 e 2003 houve um período de cooperação entre a Rússia e os EUA.

Com o país já em recuperação e contando com vasto apoio popular, Putin foi um dos

primeiros governantes a declarar apoio incondicional aos EUA na Guerra Global ao Terror

(GWT) estabelecida após os atentados de onze de setembro. A Rússia enxergou uma

possibilidade de legitimar suas ações no entorno regional, principalmente contra os rebeldes

chechenos e os avanços islâmicos, além da oportunidade de uma reaproximação com os EUA

com um perfil de potência e a recuperação da sua projeção regional. Até mesmo dados de

inteligência e bases militares russas serviram de apoio à operação dos EUA no Afeganistão,

no contexto da GWT (PECEQUILO, 2012). 

Dessa cooperação resultou um acordo bilateral EUA-Rússia em novembro de

2001 e uma Declaração Conjunta em 2002, onde os Estados se comprometeram a adotar um

novo caminho em suas relações, baseado na amizade, cooperação, valores comuns, confiança,

abertura e previsibilidade. Entretanto, a aproximação conseguida na GWT não fez com que os

EUA interrompessem seu projeto de expansão de influencia no território eurasiano, mantendo
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a extensão de sua presença militar e a busca de seus objetivos nas áreas de produção de

recursos energéticos, numa continuação do processo de isolamento e enfraquecimento da

posição geopolítica da Rússia (PECEQUILO, 2012).

Esse período de cooperação teve fim com a invasão do Iraque pelos EUA em

2003, a despeito da não aprovação da intervenção por parte do CSONU. A Rússia percebeu

que, na prática, as normas do direito internacional e as restrições estabelecidas pela Carta das

Nações Unidas não impediam as ações unilaterais dos EUA num mundo pós-Guerra Fria que

caminhava para o unipolarismo.

Moscou então eleva o nível de resposta aos avanços estadunidenses na Ásia

Central, restabelecendo parcerias com suas antigas repúblicas satélites, resultando no

fechamento de bases militares dos EUA. Acusam também o ocidente de interferir na política

interna dos países do entorno russo, favorecendo a ascenção ao poder de aliados pró-ocidente

que praticavam o autoritarismo e o discurso anti-Rússia, resultando nos movimentos que

ficaram conhecidos como Revoluções Coloridas (PECEQUILO, 2012), que serão comentados

no próximo capítulo.

A distribuição dos recursos energéticos passa a ser utilizada de forma mais firme

como meio de exercer pressão sobre os países da Europa, grande parte dependentes do gás e

do petróleo russo. A Rússia se dedica a estabelecer parcerias comerciais com Estados

emergentes e passa a defender abertamente o multilateralismo e a condenar o mundo unipolar

que os EUA estavam criando.

Em seu discurso na Conferência de Segurança de Munique em 2007, Putin fez

duras críticas às ações unilaterais adotadas pela OTAN, relembrando do monopólio por parte

do CSONU da autoridade sobre o uso da força para intervenção em Estados soberanos.

Defendeu o respeito às normas do direito internacional e o fortalecimento do multilateralismo,

alertando que o surgimento de novos centros de crescimento econômico no mundo será
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acompanhado do aumento da influência política desses emergentes, o que irá fortalecer a

multipolaridade. Lembrou que a soma do montante do PIB de nações como Índia e China e

seu poder de compra já superam o dos EUA e que o PIB cumulativo dos países do BRIC8 já

ultrapassa o da UE. Encerrou reforçando a ideia de que a Rússia praticaria uma política

externa independente, junto com parceiros que desejavam a construção de uma ordem

mundial justa e democrática, com segurança e prosperidade para todos, não apenas para

alguns poucos.

A passagem de governo de Putin a Dmitri Medvedev (1965 - ) em 2008 foi

caracterizada pela continuidade dos programas de governo e da postura internacional de

independência política e valorização das relações com Estados emergentes, culminando com o

retorno de Putin à presidência em 2012, após exercer o cargo de primeiro-ministro no governo

de Medvedev. Essa transição na presidência da Rússia foi amplamente contestada pelos EUA

e UE devido a acusações de censura, fraudes e autoritarismo do Kremlin. Putin e Medvedev

em diversas oportunidades fizeram referência ao estilo próprio da democracia russa,

classificando-a como dirigida ou autárquica, em que o Estado detém papel central diante da

sociedade, garantindo seus interesses e proteção, alegando ser a ordem essencial para a

Rússia, de forma a quebrar o padrão de fragmentação e caos trazidos pelas políticas adotadas

no período logo após o término da Guerra Fria (PECEQUILO, 2012).

A reestruturação do estado russo abriu portas para o crescimento da escola

geopolítica conhecida como Expansionista ou Neo-eurasioanismo, que defende a luta da

Rússia contra os EUA pelo poder na região do coração da Eurásia (Heartland), uma vez que

com sua posição geográfica e seus recursos naturais, a Rússia é capaz de garantir aos Estados

vizinhos a soberania e a verdadeira segurança da região. Alegam que a globalização  é um

movimento que pretende universalizar o pensamento ocidental, devendo ser combatido em

8 Acrônimo criado em 2001 pelo economista Jim O'Neill, chefe de pesquisa em economia global do grupo
financeiro Goldman Sachs, que se refere a Brasil, Rússia, Índia e China, Estados que se destacam como
sendo as principais economias entre os emergentes. 
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favor da manutenção da diversidade de valores estruturais existentes no mundo. O principal

geopolítico do movimento eurasiano, Alexander Dugin (1962 - ), sugere um planeta

multipolar, com áreas autônomas formadas por coalizões de Estados, reorganizados em

federações continentais, com um bloco eurasiano liderado pela Rússia. Enfatiza que o Neo-

eurasionismo é uma nova plataforma para o entendimento e cooperação de grandes

conglomerados de diferentes poderes, como estados, nações, culturas e religiões, que rejeitam

a versão Altlântica de globalização (TEIXEIRA, 2009).

Apesar das reclamações pela falta de liberdade de expressão e pelo desrespeito

aos direitos humanos, que se aproximam mais da realidade da repressão do tempo do

socialismo soviético do que da democracia desejada pelos russos, a maior parte da população

aceita essa situação como o preço a ser pago pela estabilidade política e crescimento

econômico trazidos pela era Putin (COHEN, 2015).

Ficou claro que o rompimento de Putin com a política de submissão às regras

politico-econômicas do ocidente, iniciada por Gorbachev e continuada por Ieltsin, foi

responsável pela interrupção do processo de apequenamento de importância geopolítica pelo

qual a Rússia estava passando desde a dissolução da ex-URSS. A concentração de poder e

retomada da interferência do Estado na economia tornou possível a reorganização do país e o

crescimento econômico, auxiliado pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional.

Pelo alinhamento do discurso de Putin e das medidas adotadas em seus governos

com as ideias do Neo-eurasianismo, é possível concluir que o governante russo foi bastante

influenciado por esse movimento, o que fez com que a Rússia voltasse a se tornar uma

ameaça aos objetivos estadunidenses de incursão na Eurásia, a fim de obter influência na

região produtora de recursos energéticos e evitar o crescimento de uma potência regional

capaz de ameaçar sua segurança nacional e hegemonia global. 

A recuperação do Estado alcançada por Putin permitiu a retomada do orgulho
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nacional, essencial para os planos de expansão da influência russa pelo entorno regional, se

contrapondo à expansão da OTAN e da UE para o leste. Esse antagonismo potencializou o

surgimento de conflitos na região das fímbrias, à semelhança do ocorrido no período da

Guerra Fria, como poderemos ver nos próximos capítulos.



 4 A CONTINUACÃO DA CONTENCÃO

Com a dissolução da ex-URSS era esperado que chegasse ao fim a Guerra Fria,

travada entre os blocos capitalista e comunista, que manteve o mundo bipolarizado por mais

de 40 anos. Essa expectativa existia devido à retórica de que o antagonismo era fruto das

diferenças ideológicas sobre a organização político-econômica do Estado. Cada superpotência

tinha interesse em restringir o crescimento da área de influência da outra, com os objetivos de

limitar as ameaças à segurança dos aliados e de estabelecer uma hegemonia mundial. 

Apesar da expectativa, o que se viu foi a Rússia assumindo um papel de

protagonismo na região da ex-URSS e passando a sofrer limitações impostas pelos EUA ao

seu desenvolvimento e projeção regional, principalmente após sua estabilização econômica. A

Estratégia de Contenção estadunidense estava sendo aplicada contra a emergente Rússia, não

mais comunista.

Veremos neste capítulo como a questão do acesso às áreas de produção de

recursos energéticos foi decisiva para que os EUA estabelecessem uma tentativa de contenção

à expansão russa pela Eurásia, causando assim o surgimento de conflitos na região periférica

da Rússia devido à expansão da presença militar e influência dos EUA para o leste.

 4.1 A QUESTÃO ENERGÉTICA

Em uma análise sobre a dinâmica do relacionamento entre potências, sejam elas

regionais ou globais, Paiva (2015) nos mostra que após atingir um elevado nível de poder, as

potências passam a ter um interesse vital na manutenção desse status, o que demanda um

altíssimo consumo de recursos estratégicos pelas mesmas. Muitas vezes as potências não

possuem esses recursos em quantidade suficiente em seus territórios, ou precisam manter uma

reserva de contingência, surgindo daí a necessidade de garantir o amplo acesso aos recursos

estratégicos no exterior. Desta forma, surge como objetivo fundamental a presença ou o
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controle de áreas geoestratégicas que possuam tais recursos ou estejam em posições de valor

militar, de onde possam conseguir o acesso aos recursos por meio da força. As estratégias

empregadas para alcançar esses objetivos são as de projetar poder, limitar a projeção dos

rivais e dificultar a ascensão de novas potências mundiais ou hegemônicas regionais. O que

limita as potências globais é a sua liberdade de ação, que pode ser cerceada por

vulnerabilidades internas ou por oponentes com capacidade dissuasória própria ou aliados a

uma potência rival.

Sabemos que para os EUA, única potência global após a dissolução da ex-URSS,

sustentar seu desenvolvimento econômico e sua presença militar em todo o globo, existe a

necessidade de importação de petróleo, recurso estratégico abundante no heartland eurasiano,

localizado no entorno estratégico da Rússia. Podemos entender assim o interesse dos EUA em

impedir que a Rússia se estabeleça como potência regional na área da Europa Oriental e Ásia

Central.

O GRAF. 1 do ANEXO A mostra como a importação estadunidense de petróleo e

derivados cresceu desde 1985, chegando a um pico de 13,71 milhões de barris por dia em

2005. Essa forte dependência do petróleo estrangeiro fez com que os EUA, além de

investirem no aumento da produção interna, buscassem sua segurança energética

diversificando seus fornecedores e aumentando sua influência nas regiões produtoras, de

forma a diminuir sua vulnerabilidade em relação a potências regionais e reduzir a dependência

em relação às voláteis e instáveis fontes de energia do Golfo Pérsico, como nos mostra

Bandeira:

Em 1994, o Departamento de Energia dos Estados Unidos estimou que havia enorme
potencial de reservas de petróleo na região do Mar Cáspio, o que possibilitaria
diversificar as fontes de importação e reduzir a dependência do Golfo Pérsico. Com
essa perspectiva, o objetivo estratégico dos Estados Unidos consistiu em expandir a
influência e o domínio sobre a Ásia Central, região com mais de 1,6 milhão de
quilômetros quadrados, que compreende Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão,
Turcomenistão e Uzbecquistão, países com enormes recursos naturais, e que é
rodeada por China, Rússia, Ásia do Sul e Oriente Médio. Sua prioridade geopolítica
consistiu em integrar os países do espaço Cáucaso/Ásia Central na órbita euro-
atlântica, mediante o envolvimento militar e a política de regime change e nation-
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building, instalando governos que permitissem a economia de livre mercado,
liberação do comércio e investimentos ocidentais, de forma que pudessem controlar
as fontes de energia e as rotas de transporte do gás e do petróleo (BANDEIRA,
2017, p. 65). 

A maioria dos dutos das rotas de suprimento de petróleo e gás natural extraídos na

região do Mar Cáspio que tinham como destino o Ocidente passavam por regiões controladas

pela Rússia. Para fugir a esse controle, os consórcios que exploravam os campos de fontes

energéticas, auxiliados por incentivos governamentais do ocidente, construíram dutos que

desviavam o percurso da Rússia, como o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) (2005) e o

gasoduto Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) (2006), que transportavam os suprimentos de energia

através do Azerbaijão, Geórgia e Turquia (BANDEIRA, 2017).

Veremos a seguir como ocorreu a projeção militar para o leste e a interferência na

política doméstica  dos Estados da região de produção e distribuição de fontes de energia .   

 4.2 O AVANÇO MILITAR PARA O LESTE

A situação de debilidade em que se encontravam as potências europeias após o

término da  2ª GM fez com que surgisse um desconfortável vazio de poder no continente,

principalmente em razão da expansão soviética pela parte oriental ao fim da guerra. Com o

objetivo de garantir a liberdade e a segurança da Europa Ocidental, em 1949 foi criada a

OTAN, aliança militar liderada pelos EUA. O Pentágono assumiu a responsabilidade pela

segurança da Europa capitalista.

A aliança foi fundada nas bases de um tratado entre os Estados membros no qual

os mesmos se comprometiam a se defender mutuamente no caso de uma eventual agressão

militar contra qualquer um deles. Além disso, foi exigida a obrigação de que nenhum dos

membros participasse de qualquer outro compromisso internacional que pudesse contradizer

as disposições estabelecidas. O propósito imediato do Tratado era a defesa dos Estados da

Europa Ocidental contra uma ameaça potencial resultante da crescente influência política e
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capacidade militar da ex-URSS (CANÊDO, 2006).

Em resposta à criação da OTAN, a ex-URSS criou em 1955 o Pacto de Varsóvia

juntamente com os Estados comunistas europeus, aprofundando ainda mais a divisão do

continente.

Com a fragmentação da ex-URSS em 1991, ocorreu também a consequente

dissolução do Pacto de Varsóvia, o que levou ao questionamento da utilidade de se manter

ativa a estrutura da OTAN, uma vez que o inimigo específico em função do qual a aliança

havia sido criada desaparecera. Contudo, o fim da Guerra Fria deixou um vácuo de poder na

antiga área de influência soviética, o que possibilitou o desencadeamento de instabilidades na

região, que acabou se tornando palco de diversos conflitos de natureza étnica e em função das

instabilidades política, econômica e social existentes (CANÊDO, 2006).

A nova realidade foi vista pelos EUA como uma oportunidade de implementar

uma contenção da Rússia em seu território vizinho, promovendo um estrangulamento por

meio da ocupação de sua zona de influência, impedindo qualquer revisionismo russo, além de

possibilitar a realização de objetivos na Eurásia focados no setor energético. Nesse contexto,

em 1991 é publicado o Novo Conceito Estratégico da OTAN, que passou a responder

questões tais como a reunificação da Alemanha, o relacionamento dos membros da aliança

com os Estados que faziam parte do Pacto de Varsóvia, assim como o relacionamento com a

própria Rússia e os Estados que surgiram com a desintegração da ex-URSS. Dentro dessa

nova agenda, foi criado em 1994 a Parceria pela Paz (PfP), programa de cooperação bilateral

entre a OTAN e Estados parceiros, onde foram incluídos todos os antigos membros do Pacto

de Varsóvia, antigas repúblicas da ex-URSS e países europeus neutros, como Finlândia,

Suécia, Áustria e Suíça.  Com Rússia e Ucrânia foram estabelecidas relações bilaterais, sendo

criados o Conselho Permanente OTAN-Rússia e a Comissão OTAN-Ucrânia. A cooperação

com a Rússia não durou por muito tempo, uma vez que ficou claro que não existia real
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interesse dos EUA em promover uma verdadeira integração da Rússia com a aliança do

Atlântico (PECEQUILO, 2012; CANÊDO, 2006).

Percebemos que, a partir desse momento, a OTAN deixou de servir apenas para

garantir a segurança dos seu membros europeus, motivo pelo qual a aliança foi criada,

passando também a ser empregada para atender a interesses estratégicos estadunidenses. Tal

situação ficou clara após a intervenção da OTAN no Conflito do Kosovo mesmo sem a

aprovação do CSONU, ação realizada sob pretexto humanitário, porém após serem ignoradas

várias situações similares em localidades diferentes, principalmente no continente africano. 

A Rússia pouco pôde fazer à época contra essa atitude da OTAN, pois se

encontrava em situação de grave crise econômica e empenhada em conseguir auxílio

financeiro dos Estados do ocidente para sua recuperação.

Ignorando o compromisso assumido pelo presidente George H. W. Bush (1924 - )

com o presidente Mikhail Gorbachev, de que a OTAN não se expandiria para o leste de modo

a incorporar como membros os Estados anteriormente pertencentes ao Pacto de Varsóvia, o

presidente Bill Clinton (1946 - ) conduziu a OTAN de modo a convidar em 1997 a República

Tcheca, Polônia e Hungria para iniciarem o processo de negociação para se tornarem

membros efetivos da aliança, processo que foi concluído em 1999. Estava concretizada a

primeira expansão da OTAN para o leste. A Rússia protestou formalmente contra o avanço da

aliança ocidental para as proximidades de suas fronteiras, porém não surtiu efeito (CANÊDO,

2006; BANDEIRA, 2017).

Os atentados de 11 de setembro de 2001 na cidade de Nova Iorque seviram como

motivo para que os EUA, em “legítima defesa” e em função da GWT, invadissem o

Afeganistão, intensificassem a militarização da política externa e empreendessem a campanha

para assegurar as fontes de energia e as rotas de abastecimento da cordilheira de Hindu Kush,

no Afeganistão e noroeste do Paquistão, campanha esta que já fazia parte dos planos
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estadunidenses mesmo antes dos atentados, devido à instabilidade na região causada pelo

governo dos Talibãs (BANDEIRA, 2017).

A segunda expansão da OTAN ocorreu em 2004 quando se juntaram à aliança

Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Ainda sob a retórica

da GWT, os EUA instalaram bases militares no Uzbequistão e Quirguistão, além de propor

um projeto de construção de um sistema de defesa antimísseis com a instalação de bases na

Polônia e República Tcheca. Foi também iniciado o processo de avaliação para a incorporação

da Ucrânia e da Geórgia como membros efetivos da OTAN (CANÊDO, 2006; BANDEIRA,

2017).

No início de 2007 Vladmir Putin advertiu que os EUA estavam condenando o

mundo a um “abismo de permanentes conflitos”, e mostrou-se contrário a expansão da OTAN

para as proximidades das fronteiras russas. O duro ataque militar desfechado em 2008 contra

a Geórgia, devido à questão da Ossétia do Sul, foi uma forma de demonstrar que a Rússia não

estava mais disposta a permitir que os EUA ampliassem sua presença na Ásia Central e no

Cáucaso, além de servir de exemplo para  Polônia e República Tcheca do que poderia ocorrer

caso permitissem a instalação das bases antimísseis em seus territórios (BANDEIRA, 2017).

Devido à recuperação econômica russa, alcançada no governo Putin, o Kremlin

pode se posicionar de forma mais dura e efetiva contra os avanços da OTAN para o leste. A

Rússia não temia mais o enfrentamento com o ocidente, tendo em vista que a Europa

Ocidental passara a ter uma maior dependência da Rússia do que o contrário, devido ao

controle russo sobre a distribuição de gás e petróleo. Ademais, os EUA precisavam pelo

menos da neutralidade russa na GWT. 

Ficou claro que as ações da OTAN não seguiam mais os interesses de manutenção

da segurança na Europa, mas sim à estratégia estadunidense de conquistar seus objetivos na

Eurásia, mesmo que isso levasse a uma situação que não interessasse aos europeus, como era
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o caso de um desentendimento com a Rússia. A ação russa na Geórgia, que será abordada no

próximo capítulo, impediu que o plano dos EUA de conquistar influência nas regiões

produtoras e de distribuição de recursos energéticos avançasse, freando a expansão da OTAN

e mantendo assim o poder de barganha russo. 

 4.3 A POLÍTICA DE REGIME CHANGE

Gene Sharp (1928 – 2018), professor e cientista político estadunidense, explicou

em sua obra From Dictatorship to Democracy que a luta não violenta é mais complexa e

travada por vários meios empreendidos pela população e pelas instituições da sociedade, tais

como greves, protestos, boicotes, marchas etc. Isso ocorre porque os governos somente

podem subsistir se contarem com a cooperação, submissão e obediência da população. O

professor salientou que a principal força de luta deveria nascer no ceio da população do país,

porém o financiamento e o apoio da imprensa poderiam ser providos por “forças

democráticas” estrangeiras, mobilizando a opinião pública mundial contra ditaduras, com

fundamento em questões humanitárias, morais e religiosas. O livro de Sharp foi traduzido

para mais de 24 idiomas e distribuído na região do Cáucaso pela Agência Central de

Inteligência estadunidense (CIA) e por organizações não governamentais (ONG) sediadas nos

EUA, como Freedom House e National Endowment for Democracy (NED) (BANDEIRA,

2017).

A teoria do professor Sharp pautou em larga medida a política de regime change,

que fazia parte do Projeto para o Novo Século Americano (PNAC). Essa política previa o

fomento à derrubada de governos em países hostis aos interesses e valores do Ocidente,

mediante a mobilização popular no ataque às fontes de poder. Esta estratégia, implantada no

governo do Presidente estadunidense George W. Bush (1946 - ), na primeira década do século

XXI, ficou conhecida como “freedom agenda” e que apoiou atividades de insurgência9 em

9 Para fins deste trabalho, será entendido como insurgência o movimento de revoltosos com o objetivo de
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Estados pertencentes à tradicional área de influência russa, tais como Sérvia, Geórgia,

Ucrânia, Quirguistão e Azerbaijão (BANDEIRA, 2017).

Os EUA, por meio das ONG de promoção da democracia, promoveram

movimentos não violentos e reformas democráticas sem a necessidade de dispendiosas

intervenções. Para exemplificar, foram investidos um total de 350 milhões de dólares na

Europa Oriental e antigas repúblicas soviéticas desde 1991, destinados ao financiamento da

mídia pró-ocidente local na execução de operações de propaganda  contra os governos

instalados, recursos muito inferiores aos 200 bilhões de dólares gastos em menos de três anos

com a invasão do Iraque em 2003 (BANDEIRA, 2017).

Percebemos que a política de regime change permitiu que os EUA interviesse na

área de influência russa, diminuindo o apoio à Moscou e dando prosseguimento à sua

penetração na Eurásia, sem ter que usar a força ou se indispor com a opinião pública mundial

nem diretamente com a Rússia, estando ainda em sintonia com a política de propagação da

democracia defendida pelo governo estadunidense. Essa política foi favorecida pelo fato de

que grande parte das antigas repúblicas soviéticas possuíam governos autoritários e com

elevado índice de corrupção, que ascenderam após o vácuo de poder deixado com a

dissolução da ex-URSS, gerando a formação de movimentos internos de descontentamento. O

patrocínio financeiro e incentivo político desses movimentos pelas ONG dos EUA permitiu

que os mesmos se fortalecessem e se levantassem contra os governos instalados.

 4.3.1 As Revoluções Coloridas

Dentre os movimentos insurgentes na região da Eurásia, se destacaram as

Revoluções Coloridas, nome pelo qual ficaram conhecidas a Revolução das Rosas na Geórgia

(2003), Revolução Laranja na Ucrânia (2004) e a Revolução das Tulipas no Quirguistão

(2005). Essas revoluções se destacaram das demais por terem sido vitoriosas, motivadas por

derrubada do governo instituído, independentemente do uso de violência armada
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denúncias de fraudes em processos eleitorais, originadas de organizações internacionais, e por

terem grande envolvimento de jovens, que eram mais facilmente mobilizados pela mídia.

A Revolução das Rosas ocorreu em novembro de 2003 após denúncias de fraudes

nas eleições parlamentares na Geórgia. Uma série de manifestações populares, principalmente

na capital Tbilisi, atraíram centenas de pessoas às ruas. O estopim dos protestos ocorreu no

dia 22 de novembro, quando o líder do movimento Mikhail Saakashvili (1967 - ) adentrou o

Parlamento enquanto o presidente Eduard Shevardnadze (1928 - 2014) lia o discurso que

empossaria os novos parlamentares. Diante da situação, o presidente deixou o Parlamento e

declarou estado de emergência no país, renunciando no dia seguinte. O governo provisório

instalado organizou a realização de nova eleição parlamentar e presidencial, nas quais

Saakashvili e seus aliados foram eleitos com ampla maioria de votos (ORTEGA, 2009).

Cerca de uma ano após a revolução ocorrida na Geórgia, a Revolução Laranja

surge na Ucrânia. As eleições presidenciais de 2004 foram muitos disputadas entre o

candidato da oposição e pró-ocidente, Viktor Yushchenko (1954 - ), e o candidato apoiado

pelo presidente e pró-Rússia, Viktor Yanukovich (1950 - ). Apesar de ter ficado atrás de

Yushchenko no primeiro turno,  Yanukovich foi anunciado como vencedor do segundo turno

por uma pequena diferença em relação ao seu oponente. Observadores de ONG internacionais

denunciaram a existência de violações no processo eleitoral, o que deu início a uma onda de

protestos. As manifestações populares somadas à pressão internacional fizeram com que a

Suprema Corte da Ucrânia declarasse inválidos os resultados do segundo turno das eleições e

convocasse uma nova rodada eleitoral. No novo sufrágio Yushchenko foi declarado vencedor

e assumiu a presidência (ORTEGA, 2009).

A Revolução das Tulipas no Quirguistão ocorreu poucos meses após a revolução

Laranja. As primeiras manifestações se deram após o primeiro turno das eleições

parlamentares de 2005. Apoiadores dos candidatos derrotados tomaram um prédio do governo
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na Província de Jalalabad, no sul do país. Os resultados do segundo turno contribuíram para

aumentar a indignação dos revoltosos. Os protestos, apoiados pela mídia patrocinada pelo

ocidente, se espalharam pelas províncias do sul. As manifestações na capital Bishkek só

iniciaram quase um mês depois. No dia 24 de março, manifestantes invadiram o principal

prédio do governo, ação que fez o presidente Askar Akayev (1944 - ) fugir para a Rússia. Dez

dias depois, quando já havia um governo provisório instalado, o presidente assinou sua

renúncia em Moscou. Com a renúncia, Kurmanbek Bakiyev (1949 - ), líder da oposição e

candidato derrotado no segundo turno, foi empossado como presidente interino pelo

parlamento, sendo confirmado como novo presidente na eleição presidencial realizada em

julho (ORTEGA, 2009).

Apesar da prévia existência de descontentamento com o governo, devido a

denúncias de corrupção e excesso de autoritarismo, em todos os Estados onde ocorreram as

Revoluções Coloridas, a atuação da mídia, patrocinada por organismos internacionais, e de

observadores e ONG estrangeiras, principalmente estadunidenses, foram fundamentais para a

eclosão das manifestações populares. Essas revoluções foram uma demonstração da

capacidade dos EUA de influenciar na política doméstica dos Estados na região da Eurásia

envolvida na produção e distribuição de recursos energéticos, sem a necessidade de uso da

força ou de pressão política tradicional, preservando o governo estadunidense de críticas

internacionais e podendo contribuir para o processo de expansão da OTAN para o leste,

devido à ascensão de governos anti-Rússia.

 4.4 A RESPOSTA RUSSA

Na visão russa, as Revoluções Coloridas representavam o esforço dos EUA para

promover a alteração de regime (política de regime change) nos Estados provenientes da ex-

URSS, um objetivo ambicioso que tinha potencial para se estender para a própria Rússia. Da
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mesma forma, os russos se sentiam ameaçados com o avanço da OTAN para os países do

antigo bloco soviético, possibilitando a instalação de bases militares estadunidenses nas

proximidades de suas fronteiras.

As elites russas reconheceram que a política de regime change empregou novas

táticas que trouxeram desafios bem maiores para o Estado russo do que as antigas ameaças

militares convencionais de intimidação, além de existir a possibilidade de os movimentos de

revolta contra os governos se espalharem pelos demais Estados da região, criando um “efeito

dominó”. Para elaborarem uma estratégia de oposição a essa nova ameaça, o governo russo

começou por identificar os elementos chaves dessa nova política de promoção de

insurgências. Verificaram que era baseada em financiamento estrangeiro para movimentos

democráticos locais, pressão diplomática e monitoramento de eleições, mobilização de

movimentos sociais, particularmente os compostos por jovens, promoção de uma mídia pró-

ocidente e o estabelecimento de ONG.

  Após realizarem uma análise detalhada, a Rússia adotou uma estratégia baseada

em quatro medidas: regularização das ONG, direcionamento da evolução do ativismo político

na juventude russa, gerenciamento das eleições e estabelecimento de severas restrições às

atividades dos observadores internacionais de eleições (WILSON, 2010).

O governo russo determinou o registro de todas as ONG, exigindo a declaração de

atividades realizadas, capital financeiro e meticulosa demonstração de gastos. Estabeleceu

diversas restrições para ONG estrangeiras e aumentou o orçamento destinado ao

financiamento das ONG nacionais, de forma a torná-las menos dependentes de recursos

externos. Foram criadas organizações de jovens pró-governo, destinadas a garantir o apoio

político da juventude. Para o monitoramento das eleições, foram alteradas as regras de

composição do parlamento por meio de medidas que, na prática, excluíram os parlamentares

com orientação democrática liberal similar ao ocidente. Nas eleições parlamentares de 2007
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nenhum candidato liberal pró-ocidente foi eleito. Com relação aos observadores

internacionais de eleições, que monitoravam as eleições russas desde o governo de Yeltsin,

foram estabelecidas um número tão grande de restrições que os organismos internacionais

ocidentais se negaram a enviar observadores para as eleições parlamentares de 2007 e

presidencial de 2008, sendo as mesmas monitoradas por observadores selecionados por

Estados aliados da Rússia (WILSON, 2010).

Na política doméstica, o Kremlin criou a ideia da “democracia soberana”, com o

propósito de passar a mensagem para a sociedade russa que a democracia que poderia ser

instalada na Rússia era diferente da variante ocidental. Deveria ser um regime que

incorporasse as características culturais específicas da sociedade russa e suas tradições, além

de permitir o combate das três principais ameaças à soberania do Estado: terrorismo

internacional, falta de competitividade econômica e a possibilidade da ocorrência de uma

replicação das Revoluções Coloridas. Serviria para defender os interesses nacionais e a

independência russa. O conceito foi bem recebido pela população (WILSON, 2010).

Para interromper o avanço da OTAN, a Rússia intensificou suas relações com a

Organização para a Cooperação de Xangai (OCX)10, organização criada por iniciativa chinesa

devido à preocupação com o aumento da presença dos EUA na Ásia Central. O fortalecimento

do organismo traria maior estabilidade política e econômica para a região, diminuindo as

chances de surgimento de insurgências e da aproximação dos Estados membros ao ocidente.

Além disso, houve o fortalecimento da Organização do tratado de Segurança Coletiva entre

Rússia, Belarus, Armênia, Casaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. A organização

aprovou em 2009 a decisão de criar uma Força de resposta Rápida destinada a ser empregada

para situações de manutenção da paz coletiva (WILSON, 2010). Na prática, essa força foi

criada para atuar rapidamente no caso de surgimento de mais algum movimento de

10 Organização política, econômica e militar fundada em 2001. Era composta por China, Rússia, Cazaquistão,
Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão. Posteriormente Índia e Paquistão se juntaram à organização.
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insurgência na região, garantindo a estabilidade e dificultando a penetração da OTAN.

De fato, as medidas adotadas pela Rússia para se contrapor à Contenção

estadunidense surtiram algum efeito. Conseguiram promover uma reaproximação entre as

antigas repúblicas soviéticas, interromper a multiplicação dos movimentos insurgentes e a

continuidade do avanço da OTAN para o leste. A utilização do controle sobre a distribuição de

recursos energéticos como elemento de pressão na sua política internacional fez com que os

Estados europeus diminuíssem o apoio aos EUA no avanço sobre a região de influência russa,

principalmente os mais dependentes do gás natural russo como França e Alemanha, que

vetaram o ingresso da Geórgia e da Ucrânia na OTAN em 2008. Putin deu uma demonstração

da seriedade de suas ameaças ao determinar o fechamento da distribuição de gás natural para

a Ucrânia em 2006, condenando milhões de europeus ao frio, em resposta a um

desentendimento comercial entre os dois Estados.

Apesar das conquistas russas, os desafios gerados pela política de contenção dos

EUA continuaram, levando ao que podemos chamar de uma nova Guerra Fria na região, onde

a disputa entre os antigos oponentes pela ampliação de influência, assim como no período da

bipolaridade, continuou a criar situações de conflito na periferia do Estado russo, onde os

EUA impediam a consolidação da influência russa apoiando movimentos anti-Rússia. Um

exemplo desses conflitos motivados pela disputa de influência foi a Guerra entre Rússia e

Geórgia de 2008, que será analisada no próximo capítulo.



 5 A GUERRA RUSSO-GEORGIANA DE 2008

Desde a Guerra do Afeganistão (1979 – 1989) que o exército russo não realizava

nenhuma ação decisiva além das fronteiras do seu território. Na década de 1990, após a

dissolução da ex-URSS, a Rússia passou por um período conturbado e de aparente paralisia

militar. Provavelmente, essa imagem de apatia fez com que os EUA não acreditassem que os

russos  arriscariam realizar um ataque à Geórgia, um Estado aliado aos EUA e que se

encontrava em processo de avaliação para ingresso na OTAN. A situação política e econômica

da Rússia havia evoluído bastante desde a assunção de Putin ao poder, faltava mostrar ao

mundo que os russos já se encontravam em condições de retomar seu protagonismo no

cenário internacional. Decidiram fazê-lo no conflito da Ossétia do Sul.

 5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A Ossétia do Sul é uma região dentro do território da República da Geórgia que se

declarou independente em 1991, sem contudo ter recebido reconhecimento diplomático oficial

de nenhum dos membros da ONU na época.

A incorporação da Ossétia do Sul pela Geórgia teve início em 1801, quando o

Império Russo dominou a região do Cáucaso. Após a Revolução Russa de 1917, a Ossétia do

Sul foi incorporada à Geórgia por ocasião da delimitação das fronteiras das repúblicas

soviéticas, dando início a uma série de protestos e movimentos de cunho separatista

(CHAVES; SCHURSTER, 2009).

Em 1989, a Ossétia do Sul fez pressão para se unir à Ossétia do Norte, pertencente

à Rússia, ou para se tornar independente. Após a dissolução da ex-URSS em 1991 e a

consequente independência da Geórgia, tiveram início as hostilidades devido à repressão do

governo georgiano ao movimento separatista sul-osseta, sendo estimado um número de

mortos entre 2 mil e 4 mil pessoas, mais dezenas de milhares de refugiados. Um cessar-fogo
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foi intermediado pela Rússia em 1992, sendo estabelecida na região uma equipe de

observadores composta por russos, georgianos e norte-ossetas, para fiscalizar a manutenção

da paz (Nichol, 2009).

Em 2003, Mikhail Saakashvili chega ao poder na Geórgia após a Revolução das

Rosas. Deu início a um programa político de abertura ao ocidente, apoiado pelos EUA, que

consistia do fortalecimento militar, da restauração da integridade territorial e da oposição à

influência russa na região. 

Em julho de 2005, Saakashvili apresentou uma proposta de acordo por meio da

concessão de relativa autonomia à Ossétia do Sul, o que não foi aceito pela mesma.

Lideranças sul-ossetas organizaram um referendo em novembro de 2006 para reafirmar a

intenção de independência, que contou com a participação de 95% dos votantes registrados. O

resultado foi a aprovação da independência por 99% dos votos (Nichol, 2009). 

Percebendo a influência estadunidense no governo georgiano e o interesse em

retirar a influência russa da região, Moscou passou a apoiar informalmente o movimento

separatista, distribuindo passaportes russos para os ossetas e se opondo à proposta de se

chegar a um entendimento por meio da concessão de autonomia à Ossétia do Sul.

 5.2 O DESENVOLVIMENTO DO CONFLITO

Após constantes ataques mútuos de artilharia, em 06 de agosto de 2008, o

presidente georgiano afirmou ter ordenado um cessar-fogo unilateral. Apesar disso, no dia

seguinte a capital da Ossétia do Sul, Tskhinvali, foi bombardeada por carros de combate

georgianos. No dia 08 de agosto, tropas russas cruzaram a fronteira para reforçar a defesa sul-

osseta, chegando até Tskhinvali.

A aviação russa realizou intensos bombardeios, atingindo cidades ao norte da

Geórgia, nas proximidades da fronteira com a Ossétia do Sul, e aeroportos e bases aéreas
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próximas a Tbilisi, capital georgiana. Em 10 de agosto, navios russos da Esquadra do Mar

Negro desembarcaram tropas na Abecásia, uma outra região separatista ao noroeste da

Geórgia, conquistando posições no litoral georgiano. No dia 11 de agosto, tropas russas

tomaram uma importante base militar na cidade de Senaki, próxima ao porto de Poti, principal

porto da Geórgia, e conquistaram a cidade de Gori. Em poucos dias os russos já dominavam

quase a totalidade do território da Ossétia do Sul, uma parte da Geórgia e haviam isolado o

principal porto do país (FIG. 2, ANEXO B) (Nichol, 2009).

No dia 15 de agosto foi assinado um acordo de cessar-fogo intermediado pela UE

e EUA, onde ambas as partes se comprometiam a interromper as hostilidades e retornar suas

tropas para as posições que ocupavam antes do início do conflito. Apesar de prever a retirada

das tropas russas do território da Geórgia, o acordo autorizava a permanência de uma força de

paz russa que permaneceria patrulhando uma zona de segurança ao longo da fronteira, externa

ao território da Ossétia do Sul. Em 26 de agosto, o presidente russo  Dmitri Medvedev

anunciou o reconhecimento da independência da Ossétia do Sul e da Abecásia, deteriorando

ainda mais as relações da Rússia com o ocidente.

 5.3 OS VERDADEIROS MOTIVOS POR TRÁS DO CONFLITO

Para entendermos os reais motivos que levaram a Rússia, que tinha interesses em

defender a não intervenção internacional em assuntos domésticos relacionados a regiões

separatistas, a invadir o território da Geórgia, devemos olhar além da questão da Ossétia do

Sul. O conflito no Cáucaso foi apenas a oportunidade escolhida pelo Kremlin para transmitir

ao ocidente o recado de que a Rússia não toleraria mais passivamente a interferência da

OTAN e dos EUA no seu entorno estratégico.

Três eventos devem ser observados com atenção para compreendermos a decisão

russa. O primeiro foi o suporte militar dado pela OTAN em 1999 na separação do Kosovo da
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Sérvia, ignorando a resolução 1244 do CSNU. Apesar da Sérvia ser uma antiga aliada da

Rússia, a principal questão foi o fato de que desde a assinatura da Carta da ONU, no término

d a 2ª GM, que era aceito o princípio de que, a fim de prevenir conflitos, as fronteiras

nacionais não seriam alteradas. Se esse princípio tinha sido violado em Kosovo, outras

alterações de fronteiras, incluindo as das regiões russas que demandavam independência,

como a Chechênia por exemplo, poderiam ser incentivadas. A solicitação da Rússia para que

Kosovo continuasse com uma autonomia informal ao invés de receber a independência formal

foi ignorada (FRIEDMAN, 2008; BANDEIRA, 2017).

O segundo evento foi o sucesso das Revoluções Laranja e das Rosas, que para os

EUA e Europa  representaram a vitória da democracia e da influência ocidental, mas para a

Rússia representou uma intervenção da CIA em assuntos internos da Ucrânia e Geórgia,

respectivamente, mostrando como seu entorno estratégico estava exposto.

O terceiro evento foi o desrespeito dos EUA à promessa feita à Rússia, após a

dissolução da ex-URSS, de que a OTAN não se expandiria para as antigas repúblicas

soviéticas, promessa esta quebrada por duas vezes, a primeira em 1999 e novamente em 2004.

A Rússia havia tolerado esses fatos pacificamente, porém a sugestão dos EUA de incluir a

Geórgia na OTAN, levando a aliança ocidental para o Cáucaso, deixou claro para Moscou que

os estadunidenses estavam desenvolvendo uma estratégia para cercar e sufocar a Rússia. 

 Podemos concluir que esses três eventos deixaram claro para a Rússia que um

embate nos moldes da Guerra Fria já estava sendo travado pelo ocidente. A intenção

estadunidense de instalar bases antimísseis na Polônia e República Tcheca retiraria dos russos

a possibilidade de resposta a uma agressão nuclear, acabando com a chamada “garantia de

destruição mútua” que manteve o equilíbrio durante a Guerra Fria. Se não houvesse uma

resposta russa, as consequências poderiam ser irreversíveis. O conflito na Ossétia do Sul foi a

oportunidade escolhida.
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Uma outra questão a se entender é o motivo pelo qual os EUA, um dos principais

aliados da Geórgia e com demonstrado interesse em seu ingresso na OTAN, não agiu em

defesa da mesma na guerra contra a Rússia.

 A Rússia não acreditou ser a invasão à Geórgia uma operação arriscada. Moscou

sabia que, para os EUA, o Cáucaso tinha uma importância menor do que o Oriente Médio. As

forças estadunidenses já estavam envolvidas nas guerras do Iraque (2003 - 2011) e do

Afeganistão (2001 - ), com a possibilidade de entrar em conflito com o Iran e enfrentar uma

situação de instabilidade no Paquistão. Não existiam tropas terrestres dos EUA de reserva

para iniciarem mais um conflito no Cáucaso. Além disso, os EUA precisavam da ajuda dos

russos nas sanções contra o Iran (FRIEDMAN, 2008).

Assim, a Rússia sabia que não corria riscos no âmbito militar. No setor

econômico, a exportação de recursos energéticos estava indo muito bem, com os europeus

precisando muito mais do fornecimento russo do que os russos precisavam vender para eles.

Politicamente os EUA dependiam muito mais do apoio russo na GWT do que o contrário. A

Europa e os EUA estavam sem alternativas, não teriam como enfrentar os russos.

Podemos concluir que a guerra entre Rússia e Geórgia não alterou a realidade

geopolítica da Eurásia, apenas serviu para demonstrar que a realidade já estava alterada. Foi o

momento escolhido por Moscou para provar que o apoio dos EUA e da OTAN não tinha

validade para os Estados do seu entorno estratégico. Mostrou que a rota de transporte de

recursos energéticos da Geórgia não estava livre da influência russa e que somente o Kremlin

poderia garantir a estabilidade e segurança na região. Foi um recado para as antigas repúblicas

soviéticas, além de servir de alerta para a Polônia e República Tcheca, mostrando que a

construção das bases antimísseis da OTAN em seu território não traria segurança, muito pelo

contrário. Muito mais que uma ação em defesa da população da Ossétia do Sul, o conflito do

Cáucaso foi uma firme reação russa à nova Estratégia de Contenção aplicada pelos EUA.



 6 CONCLUSÃO

Neste trabalho buscamos analisar se a Estratégia de Contenção aplicada pelos

EUA à Rússia no período pós-Guerra Fria continuou a produzir conflitos no entorno

estratégico russo, assim como fez na época da bipolaridade no entorno soviético. A guerra

entre Rússia e Geórgia foi escolhido para essa análise por ter sido a primeira ação das Forças

Armadas russas em um conflito além de suas fronteiras desde a dissolução da ex-URSS.

Realizamos uma pesquisa bibliográfico-documental buscando analisar as razões

que motivaram os EUA a manter a Contenção após o término da Guerra Fria. Após

mostrarmos que a estratégia foi empregada com o objetivo de obter controle de recursos

energéticos, apresentamos a forma como foi desenvolvida, facilitando assim a compreensão

da ligação existente entre o conflito no Cáucaso e a estratégia estadunidense.

Inicialmente analisamos a Contenção no período da Guerra Fria, apresentando as

teorias geopolíticas que a inspiraram, a forma como foi concebida e sua evolução no período.

Verificamos que as diretrizes da estratégia originalmente idealizada por George Kennan não

foram as mesmas seguidas pelos governantes estadunidenses, que cedo abandonaram o

objetivo original de conseguir a aproximação com os soviéticos, promovendo o acirramento

da disputa ideológica, a maximização de conflitos no entorno da ex-URSS e a corrida

armamentista, contribuindo inclusive para a queda do império soviético.

No capítulo três examinamos a evolução da postura russa em relação ao ocidente,

verificando suas principais variações desde o término da Guerra Fria até o reerguimento

econômico e político russo, sob a direção de Vladimir Putin. Apresentamos os motivos pelos

quais os EUA entenderam que era preciso manter a Contenção, identificando a fase de

instabilidade econômica e política pela qual a Rússia passava na década de 1990, como uma

oportunidade de realizar objetivos na Eurásia focados no setor energético, assim como de

diminuir a influência russa na região, impedindo uma futura retomada da postura imperialista.
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No quarto capítulo, analisamos a forma pela qual os EUA buscaram expandir sua

influência pela Europa Oriental e Ásia Central, em uma nova Estratégia de Contenção.

Apresentamos como a OTAN passou a ser utilizada como instrumento da estratégia

estadunidense de isolamento da Rússia, além de como foi efetivada a política de regime

change, com o emprego da CIA e de organizações não governamentais para promover a

ascensão de governos pró-Ocidente no entorno estratégico russo. Vimos ser a questão

energética o principal motivo para a preocupação dos EUA com o aumento da influência russa

na Eurásia.

No capítulo cinco, apresentamos os verdadeiros motivos que levaram a Rússia a

interferir em uma questão interna da Geórgia, se posicionando em desacordo com a política de

não intervenção que defendia. Verificamos que o envolvimento russo na questão da Ossétia do

Sul foi, antes de tudo, uma resposta ao Ocidente de que o Kremlin não estava mais disposto a

aceitar passivamente as provocações e tentativas de enfraquecimento geopolítico que estava

sofrendo desde a dissolução da ex-URSS. A dependência de Washington do apoio de Moscou

nas questões do Oriente Médio, favoreceu a ação vitoriosa russa.

As informações levantadas nessa pesquisa nos permitiram perceber que a

Contenção aplicada no período da Guerra Fria, que buscava a obtenção da hegemonia

mundial dos EUA e a garantia de sua segurança nacional frente a ex-URSS, ganhou nova

roupagem após o término da bipolaridade, passando a ser motivada inicialmente pela

necessidade de segurança energética.

Após a estabilização econômica da Rússia, a mesma passou a voltar seus esforços

para restabelecer sua influência em seu entorno estratégico, região de produção e de trânsito

de recursos energéticos, sendo o controle da distribuição desses recursos para a Europa o

principal trunfo russo em suas relações com o Ocidente. A postura com característica neo-

eurosiana do governo Putin, caracterizada pela ideia de liderar um bloco formado por Estados
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que pertenceram a ex-URSS, tornou inevitável o choque de interesses entre Rússia e EUA na

vizinhança russa.

Dessa forma, a pesquisa realizada permitiu responder a questão proposta, qual

seja: Teria a nova Contenção, apesar de não ter mais a roupagem de disputa militar entre dois

sistemas socioeconômicos, continuado a produzir conflitos no entorno estratégico da Rússia?

Após verificarmos que a invasão da Geórgia foi uma resposta de Moscou para o Ocidente e

seus Estados vizinhos de que a Rússia havia retomado seu papel de potência regional, tendo

com consequências como a interrupção do processo de expansão da OTAN para o leste e a

promoção de revoluções para o estabelecimento de governos alinhados aos EUA em seu

entorno estratégico, podemos responder a questão supramencionada de forma positiva.

Os conhecimentos adquiridos neste estudo permitem que compreendamos melhor

outros conflitos no entorno da Rússia, como por exemplo o da Ucrânia (2014 - ), além de nos

proporcionar uma visão de como as grandes potências são capazes de interferir na política

interna de outros Estados quando existem interesses envolvidos.

Por fim, sugerimos como futura linha de pesquisa, a verificação das similaridades

e diferenças da Estratégia de Contenção aplicada pelos EUA a outros Estados, como por

exemplo a China.
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ANEXO A

GRÁFICO 1 – Importação estadunidense de óleo cru e derivados do petróleo em milhares de
barris por dia.
Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA). Disponível em:
<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s  = M T T I M U S 2 & f = A>.
Acesso em: 01 Jul. 2018.
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ANEXO B

FIGURA 1 – Movimento das forças militares russas no conflito com a Geórgia em agosto de
2008.
Fonte: NICHOL, 2009, p. 35
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