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Fim da URSS 

 

Resumo 

 

Em 1979 a aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, ocorrida na década anterior, foi 

interrompida quando a união Soviética invadiu o Afeganistão. Chegava ao fim o período da Détente 

(distensão). No entanto, em 1985 os ventos de mudanças voltaram a soprar em território soviético. Nesse 

ano assumiu o poder em Moscou Mikhail Gorbatchev. Preocupada com a ineficiência da economia 

soviética e com a ausência de democracia nos órgãos de poder, ele propôs uma série de reformas ao país. 

Entre elas esteve a Perestroika (reestruturação), destinada a descentralizar a economia e torná-la mais 

eficiente e a Glasnost (transparência), uma política de abertura e diálogo no trato das questões políticas 

e sociais, contra a corrupção e a ineficiência na administração e com propostas de maior liberdade nas 

diversas esferas da vida soviética. 

Em oposição aos stalinistas, Gorbatchev defendia o abandono do rígido planejamento econômico central, 

a abolição do sistema de preços ditados pelo governo, a autogestão das empresas estatais e certa 

liberdade de mercado. Queria também que o poder fosse devolvido aos sovietes e que o Partido Comunista 

fosse separado do Estado. 

Essas mudanças abalavam a estrutura do Estado burocrático e feriam interesses há muito sedimentados. 

As forças conservadoras não tardaram a se articular. Eram formadas por altos funcionários do Partido e 

do Estado que temiam perder seus cargos e privilégios. Oposta a essa tendência, se desenvolveu também 

uma corrente ultra reformista, formada por militantes do partido, queriam que Gorbatchev acelerasse e 

aprofundasse as reformas em andamento. Seu principal representante era Boris Ietsin. 

Em agosto de 1991, as forças conservadoras tentaram reassumir o poder promovendo um golpe de Estado 

liderado pelos ministros do Interior e da Defesa e pelo chefe da KGB (polícia secreta soviética). Gorbatchev 

foi afastado do governo e submetido a prisão domiciliar. A reação da população foi imediata. Em Moscou, 

o povo saiu às ruas em defesa de Gorbatchev. Após três dias de impasse, os golpistas foram presos e 

Gorbatchev reconduzido ao seu posto. 

Logo depois desse período de tensões, em setembro de 1991, as repúblicas bálticas – Letônia, Lituânia e 

Estônia – proclamaram sua independência. A partir de então, o processo de esfacelamento da União 

Soviética se tornou irreversível.  No natal de 1991, Gorbatchev antecipou a data marcada para a extinção 

oficial da União Soviética renunciando o cargo de presidente e comandante-chefe das forças armadas. Era 

o fim do Império Vermelho. Dessa ruptura foi formada a CEI - Comunidade dos Estados Independentes. 

       

Charge de 1991 – o naufrágio soviético 
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Queda do Muro de Berlim 

A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial resultou na divisão do país, que se tornou o marco de 

dois blocos político-econômicos antagônicos na Guerra Fria. A capital, Berlim, também foi dividida e na 

década de 1960 se tornou um dos símbolos do mundo bipolar com a construção do Muro de Berlim. 

O muro de Berlim pode ser considerado o grande símbolo da Guerra Fria. A decisão de erguer o muro partiu 

dos então líderes da URSS e Alemanha Oriental, Nikita Kruschev e Walter Ulbricht., para isolar Berlim 

Oriental e evitar o contato entre as duas regiões, evitando, inclusive, migrações para a parte ocidental de 

Berlim. Construído na forma de um cerco que envolvia toda a parte ocidental da capital alemã em 1961, a 

única forma de acesso à parte ocidental da cidade ficou sendo a aérea. 

A partir da segunda metade da década de 1980, como vimos, o modelo soviético dava sinais de crise. As 

reformas sugeridas pelo então líder, Mikhail Gorbachev, conhecidas como Perestroika e Glasnost, não 

tiveram êxito em seu objetivo, que era tornar mais flexível a economia soviética sem, contudo, abandonar 

o comunismo e o modelo de controle estatal da economia e das relações sociais. 

Em 1989, diversos protestos foram realizados exigindo a reunificação do 

país. Em 9 de novembro de 1989, cidadãos das duas partes de Berlim 

derrubaram várias partes do muro que dividia a cidade em um gesto que 

clamava por liberdade e que encerrava, simbolicamente, a Guerra Fria. A 

reunificação da Alemanha foi formalizada em 3 de outubro de 1990 e o 

processo de abertura total das fronteiras concluído em 1º de julho de 1991. 

 

    

Em amarelo, o muro, cercando a parte ocidental de Berlim 

 

É derrubado o símbolo da Guerra Fria 
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Exercícios 

 

1. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram 

um período homogêneo único na história do mundo. (...) dividem-se em duas metades, tendo como 

divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um 

padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS. 

(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras,1996) 

O período citado no texto e conhecido por “Guerra Fria” pode ser definido como aquele momento 

histórico em que houve: 

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira 

Guerra Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista / União Soviética Stalinista, durante os anos 30. 

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como 

a China e o Japão. 

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

 

 

2. Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos jornais era o que tratava da moeda 

única europeia.  

Leia a notícia destacada a seguir. 

O nascimento do Euro, a moeda única a ser adotada por onze países europeus a partir de 1 de 

janeiro, é possivelmente a mais importante realização deste continente nos últimos dez anos que 

assistiu à derrubada do Muro de Berlim, à reunificação da Alemanha, à libertação dos países da 

Cortina de Ferro e ao fim da União Soviética. Enquanto todos esses eventos têm a ver com a 

desmontagem de estruturas do passado, o Euro é uma ousada aposta no futuro e uma prova da 

vitalidade da sociedade europeia. A “Euroland” região abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB (Produto 

Interno Bruto) equivalente a quase 80% do americano, 289 milhões de consumidores e responde por 

cerca de 20% do comércio internacional. Com este cacife, o Euro vai disputar com o dólar a condição 

de moeda hegemônica. 

                (Gazeta Mercantil, 30/12/1998.) 

A matéria refere-se a “desmontagem das estruturas do passado” que pode ser entendida como: 

a) o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois blocos 

ideológicos opostos. 

b) a inserção de alguns países do Leste Europeu em organismos supranacionais, com o intuito de 

exercer o controle ideológico no mundo. 

c) a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia levando à polarização ideológica da 

antiga URSS. 

d) a confrontação dos modelos socialistas e capitalista para deter o processo de unificação das 

duas Alemanhas. 

e) a prosperidade as economias capitalistas e socialistas, com o consequente fim da Guerra Fria 

entre EUA e a URSS. 
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3. (ENEM 2009) O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, entre as décadas de 1980 e 1990, gerou 

expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e 

pela multipolaridade.  

O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta 

a) o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao 

extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e 

o crime organizado. 

b) o fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que 

se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeu e asiático, que tinham sido palco 

da Guerra Fria. 

c) o desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas 

por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), com 

maior envolvimento de países emergentes. 

d) a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito 

nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca 

desse perigo. 

e) a condição dos EUA como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU no 

que concerne às ações militares. 

 

 

4. “Cansados do domínio americano do sistema financeiro global, cinco potências emergentes vão 

lançar esta semana sua própria versão do Banco Mundial (Bird) e Fundo Monetário Internacional 

(FMI). Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — o chamado grupo do Brics — estão buscando 

alternativas à ordem mundial existente segundo as palavras de Harold Trinkunas, diretor da 

Iniciativa Latino-Americana do Brookings Institute […]”. 

(O Globo, 14/07/2014. Banco de fomento do Brics é alternativa à ordem mundial existente, dizem 

líderes e analistas. Disponível emhttp://oglobo.globo.com/economia.Acesso em: 19/09/2014). 

 

A posição do Brics frente à Nova Ordem Mundial reflete, de certo modo, a polarização econômica 

que marcou o mundo após a Guerra Fria. Tal polarização reflete-se na oposição entre: 

a) o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido 

b) o leste socialista e o oeste capitalista 

c) as economias planificadas e as economias de mercado. 

d) as potências industriais e as sociedades agrícolas. 

e) os países imperialistas e as nações neocoloniais. 
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5. (PUC-Camp. 2016) 

Paralelos históricos nunca são exatos, e por isso sempre são suspeitos, mas no século XIX está o 

molde do que nos acontece agora, com as revoluções anárquicas da era da restauração pós-

Bonaparte, nascidas da frustração com a promessa libertária esgotada da Revolução Francesa, no 

lugar do nosso atual inconformismo sem centro, nascido da frus-tração com experiências 

socialistas fracassadas. Nos dois casos, a revolta sem método, muitas vezes apolítica e suicida, 

substituiu a revolução racionalizada.  

(VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 149) 

Em decorrência das experiências socialistas frustradas, como o colapso da URSS, tivemos após a 

desintegração desse país 

a) a extinção dos partidos comunistas e a incorporação dos países do Leste Europeu à União 

Europeia.  

b) o fim da Iugoslávia e a execução de reformas econômicas na China. 

c) a queda do muro de Berlim e a desintegração da Coréia do Norte. 

d) a Guerra nos Bálcãs e a tragédia de Chernobyl, na Ucrânia.  

e) a formação da Comunidade dos Estados Independentes e a democratização em Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6 

História 
 

 

Gabarito 

 

1. E 

A maior marca da guerra fria foi a disputa por influências e interesses das principais potências, que 

comandavam blocos de países alinhados com sua ideologia. 

 

2. A 

O texto se refere ao fim da dicotomia entre URSS e EUA, que comandavam blocos econômicos e 

militares. 

 

3. A 

O fim da Guerra Fria marcou o inicio de uma série de conflitos de cunho nacionalista, principalmente 

no Leste Europeu, após a desintegração da URSS. Além disso, eclodiram diversos conflitos entre o 

Ocidente e o Oriente devido a questões religiosas, políticas e econômicas. 

 

4. A 

A antiga polarização política do mundo cede lugar a uma polarização econômica, com países 

desenvolvidos principalmente ao norte e os subdesenvolvidos ao sul. 

 

5. B 

Com a queda da União Soviética ocorreu um desmembramento das fronteiras dos países que 

compunham o bloco socialista e junto com essa separação alguns novos países surgiram, assim como 

outros deixaram de existir. A China também passou por uma reformulação econômica visando 

dinamizar sua economia. 

 

 


