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Capítulo 12

O desmembramento da URSS e o � m da Guerra Fria
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01  Após a Segunda Guerra Mundial, a URSS teve grande 
desenvolvimento industrial e tecnológico, chegando a 
realizar um programa espacial que culminou com o lan-
çamento de um satélite na órbita da Terra e o envio do 
primeiro astronauta ao espaço. O país também passou por 
um processo de urbanização e de quali� cação pro� ssional. 
Além disso, o governo conseguiu garantir direitos básicos 
à população, como o acesso à educação e à saúde.

02  Na União Soviética, a economia estava sob total controle do 
Estado, que de� nia desde os produtos a serem fabricados, 
a quantidade, o preço � nal até o salário dos funcionários. 
Ou seja, não existia o livre mercado. A adoção desse tipo 
de planejamento acabou engessando a economia soviética, 
principalmente a partir dos anos 1970. Sem concorrência, as 
indústrias não eram estimuladas a aprimorar a qualidade � nal 
de seus produtos. Acrescente-se ainda que, na mesma época 
em que as nações capitalistas obtiveram grandes avanços 
tecnológicos, a União Soviética estava estagnada, tornando-
-se obsoleta tecnologicamente.

03  A indústria bélica recebia elevados investimentos do governo 
para que pudesse fazer frente aos Estados Unidos na cor-
rida armamentista. Entretanto, com uma economia menor, 
os soviéticos não conseguiam se equiparar ao rival, mesmo 
sendo elevados os investimentos.
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01  A perestroika representou a mudança da economia pla-
ni� cada soviética para uma economia de mercado. Ela 
promoveu o � m do monopólio estatal na economia, 
autorizando o investimento privado, e abriu o mercado, 
permitindo a entrada de produtos estrangeiros no país. 
O governo promoveu a privatização de empresas, fechou 
instituições de� citárias e demitiu funcionários corruptos ou 
improdutivos. A glasnost representou uma abertura polí-
tica: pôs � m à censura, acabou com o monopólio do Par-
tido Comunista, permitindo a formação de novos partidos 
políticos, e promoveu a libertação de presos políticos.

02  O sentimento de liberdade proveniente das mudanças polí-
ticas implementadas pelo governo soviético se espalhou 
pelo Leste Europeu. Entre 1988 e 1990, os países satélites 
da URSS conquistaram sua independência. Com exceção 
da Romênia, nas demais nações, esse processo foi pací� co.

03  A derrubada do Muro de Berlim, que levou à reuni� cação 
das duas Alemanhas (Oriental, comunista, e Ocidental, 
capitalista), representou o � m da Guerra Fria. 
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01  Com as reformas implementadas por Gorbachev, acentua-
ram-se as divergências internas entre grupos de conser-
vadores, que desejavam restaurar o socialismo, e grupos 
defensores do liberalismo econômico, que desejavam 
uma economia de mercado. Após uma tentativa de golpe 
liderada pelos grupos conservadores (1991), que foi frus-
trada pela mobilização da população, as repúblicas foram, 
uma a uma, declarando a independência. Em dezembro 
do mesmo ano, Gorbachev extinguiu a URSS e renunciou 
a presidência.

02  Com a implantação da política neoliberal na Rússia, houve 
um aprofundamento das desigualdades sociais. Enquanto 
os 10% mais ricos do país dominavam 40% da renda nacio-
nal, os 10% mais pobres detinham apenas 1,5%. Além 
disso, houve um grande aumento de preços que não foi 
acompanhado pelo aumento salarial. A indústria local teve 
di� culdades em competir com os produtos estrangeiros 
(de melhor qualidade), e a produção industrial declinou. 
Houve desemprego, e muitas pessoas passaram a viver da 
economia informal ou de subempregos.

03  Dentre as rivalidades étnicas que surgiram após o des-
membramento da URSS, podem ser citados o caso da 
Iugoslávia, que se fragmentou em cinco repúblicas depois 
de dez anos de guerra; o con� ito entre a Ossétia do Sul e a 
Geórgia (que teve a participação dos russos no confronto); 
ou a Chechênia, onde grupos terroristas promovem aten-
tados contra a dominação russa; entre outros exemplos.

SIMULADO

01  A 

 A Segunda Guerra Mundial in� uenciou o processo de 
rede� nição dos limites territoriais da Europa, sobretudo 
por conta das anexações provocadas pelos deslocamen-
tos estratégicos forjados pelas nações em guerra. Com 
a Guerra Fria e seus desdobramentos, novos domínios e 
fronteiras foram de� nidos.

02  E

 Com Mikhail Gorbachev, foi iniciado o chamado “degelo” 
soviético. Contrário à forma como o Estado soviético 
estava estruturado, Gorbachev ascendeu ao poder e deu 
início a uma série de mudanças estruturais e políticas 
na URSS, destacando-se, principalmente, a glasnost e a 
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perestroika. Com a perestroika, várias alterações foram 
feitas no plano político e econômico soviético, como a 
minimização da capacidade intervencionista do Estado 
no jogo das relações políticas e econômicas. A glasnost, 
por outro lado, minimizava o poder ordenador do Estado, 
garantindo, assim, maior espaço para o usufruto dos direi-
tos sociais e políticos.

03  A

 A queda do Muro de Berlim, em 1989, inaugurou um pro-
fundo processo de transição política e econômica que 
se seguiria na Alemanha, na década seguinte. A queda 
simbólica marcou o declínio da hegemonia de poder da 
URSS e o colapso do projeto comunista. Em contrapartida, 
a derrubada do muro marcou a legitimação de poder do 
capitalismo e da indústria cultural norte-americana, permi-
tindo, assim, a reuni� cação da Alemanha.

04  D

 Com o � m da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha pas-
sou a ser disputada pelos EUA e pela URSS. Em 1949, 
foram fundadas a República Federal da Alemanha (parte 
ocidental, alinhada aos valores norte-americanos) e a 
República Democrática Alemã (parte oriental, alinhada à 
agenda política soviética). Frente ao acirramento das dis-
putas políticas, em 1961, foi iniciada a construção do Muro 
de Berlim, marcando a divisão entre a Alemanha Ocidental 
e a Oriental. Esse cenário foi alterado somente em 1989, 
com a queda do Muro de Berlim, determinando, assim, 
o processo de reuni� cação da Alemanha.

05  B

 A queda do Muro de Berlim, em 1989, marcou a rede� ni-
ção das relações de poder entre os EUA e a URSS e simbo-
lizou o processo de reordenamento da agenda política e 
econômica soviética, provocado por Mikhail Gorbachev.

06  D

 A Guerra Fria foi profundamente afetada com a rede� nição 
da política de Estado liderada por Mikhail Gorbachev. A 
glasnost e a perestroika marcaram a hegemonia de poder 
soviético e rede� niram a existência da Guerra Fria. Frente 
ao processo de transição soviético, somado à queda do 
Muro de Berlim, a Guerra Fria perdeu força.

07  B

 O processo de transição soviético, liderado por Mikhail 
Gorbachev, deu margem para que os Estados mantidos 
sob a área de in� uência da URSS buscassem sua eman-
cipação política. Dessa forma, Estados como Hungria, 
Polônia, Iugoslávia, entre outros que compunham o Leste 
Europeu, conquistaram suas autonomias.

08  V, V, V, V, F

(V)

(V)
(V)
(V)
(F) O processo que culminou com a fragmentação da 

Iugoslávia não foi pací� co. Constituída por diversos 
grupos étnicos, a Iugoslávia foi palco de prolongados 
con� itos civis, durante os quais mais de 200 mil bós-
nios foram mortos.

09  B 
 A questão diz respeito a fatos ocorridos durante o período 

de distensão, ou seja, aos últimos anos da Guerra Fria. 
Nesse caso, não se refere à Primavera de Praga, movi-
mento político ocorrido em 1968, liderado pelo primeiro-
-ministro da Tchecoslováquia, Alexander Dubcek, com o 
objetivo de “humanizar” o Partido Comunista local.

10  B

 Na Romênia, o processo de transição provocado com o 
esfacelamento da URSS foi marcado por con� itos e der-
ramamento de sangue. O ditador Nicolae Ceausescu pre-
tendia controlar a desestruturação do ideário comunista. 
Odiado por seu autoritarismo e pelos escândalos de corrup-
ção que circundavam o seu governo, Nicolae Ceausescu e 
sua esposa foram assassinados no � nal de 1989.

11  D

 Em 1991, a URSS foi dissolvida e deu espaço para a Comu-
nidade dos Estados Independentes (CEI), tendo a Rússia 
como a principal herdeira do legado geopolítico e econô-
mico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Gorbachev não se manteve satisfeito com o processo 
de� nidor da CEI, sobretudo porque esta mantinha uma 
agenda política centralizadora em torno da Rússia.

LEIA E ANALISE

01  a) O Solidariedade foi um sindicato organizado na Polônia, 
na década de 1980, que fazia forte oposição ao regime 
soviético. Ele liderou greves reivindicando não só 
melhores condições de trabalho, mas também o � m da 
censura e da falta de liberdade, o � m da escassez de 
alimentos e do partido único, entre outras exigências. 
Essas greves tiveram signi� cativa importância no pro-
cesso de enfraquecimento da URSS.

 b) O cartaz tem, na parte superior, o logotipo do sindicato 
Solidariedade, onde se vê representada a bandeira da 
Polônia. Na parte central, vê-se o braço de um cam-
ponês jogando sobre a terra sementes brancas e ver-
melhas. A feição dessas sementes lembra a bandeira 
polonesa. Pode-se depreender dessa imagem a par-
ticipação camponesa no sindicato Solidariedade. Ao 
mesmo tempo, a ideia de que o camponês (e conse-
quentemente o sindicato) está lançando as sementes 
para brotar uma nova Polônia, uma Polônia livre do 
comunismo e da URSS.
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02  a) A nomenklatura era o nome dado a uma rede fechada, 
formada por membros do Partido Comunista da União 
Soviética, que ocupavam elevados cargos e importantes 
postos de trabalho, tendo direito a uma série de privilé-
gios. Por exigir uma hierarquia rígida aos membros, for-
mar grupos fechados e controlar os mais altos cargos do 
país, esse sistema colaborava com a burocracia soviética.

 b) Com base no texto, veri� ca-se que o socialismo sovié-
tico não implantou uma sociedade igualitária, pois os 
membros da nomenklatura detinham privilégios exclu-
sivos de que a maior parte da população não dispu-
nha, como direito a casas luxuosas, carros, assistência 
médica diferenciada etc.


