
GEOGRAFIA 9º ANO 

PROF. HÉRCULES NUNES

RÚSSIA: De 
Superpotência a 
País Emergente 



PERCURSO 

16 –Rússia: a 

perda de 

hegemonia

 Durante a existência da URSS, a Rússia 
foi a principal república.

 Moscou foi o centro político, 
econômico e de poder do socialismo 
real sobre todas as demais repúblicas, 
e lá eram tomadas as decisões 
referentes às políticas interna e 
externa.

 Entre 1989 e 1990, a situação da URSS e 
da Rússia começou a se alterar, 
ocorrendo basicamente duas perdas.



A Primeira Perda

 As reformas liberalizantes na URSS, com base na
glasnost e na perestroika do governo
Gorbachev, levaram ao afrouxamento dos 
laços de dominação sobre os países da Europa 
Oriental, contribuindo para que se libertassem
do socialismo e aderissem ao capitalismo, à 
democracia e à integração à Europa 
Ocidental, aos EUA e à OTAN.



A Primeira 

Perda

 A URSS e, 

portanto, a 

Rússia, teve seu 

poder 

enfraquecido 

com a 

libertação dos 

países do Leste 

Europeu da sua 

área de 

influência.

A Cortina de Ferro – Divisão 

da Europa até 1990.



A Segunda Perda

 Com o fim da URSS em 1991, a Rússia para não
perder a hegemonia sobre as ex-repúblicas 
soviéticas, articulou a criação da CEI.

 Nem todas as ex-repúblicas aderiram à CEI: 
Estônia, Letônia e Lituânia rejeitaram. Aos
poucos foram se aproximando da Europa 
Ocidental.



O acirramento dos 

conflitos territoriais e 

de nacionalidades

nos países da CEI e a 

violenta repressão

militar exercida pela 

Rússia tornaram-se 

ameaças para a 

integridade da CEI. 

Isso ameaça a 

hegemonia da Rússia

nesse grande espaço

geopolítico.



As Repúblicas Bálticas

 Estônia, Letônia e Lituânia não 
aderiram à CEI. Nos anos de 2003 
e de 2004, foram admitidas na 

União Europeia e na OTAN, 
aproximando-se, assim, do 
Ocidente. Os três países são 100% 
dependentes do gás natural russo.



O Pacto de Varsóvia

 O Pacto de Varsóvia ou Tratado de 
Varsóvia foi uma aliança militar formada 
em 14 de maio de 1955 pelos países 
socialistas do Leste Europeu e pela União 
Soviética, países estes que também 
ficaram conhecidos como bloco do leste. 
Fundação: 14 de maio de 1955, Varsóvia, 
Polônia

 Afiliação: Conselho para Assistência 
Econômica Mútua

 Sede: Moscou, Rússia

 Extinção: 1 de julho de 1991

 Tipo: Aliança militar



A Rússia no século XXI

 O desempenho da economia 

da Rússia na primeira década 

após o fim da União Soviética foi 

marcado por instabilidades 

macroeconômicas e por uma 

profunda recessão econômica.

 Esse cenário reverteu-se a partir 

do início do século 21 quando o 

país entrou em um novo ciclo 

de expansão econômica 

marcada por uma expressiva 

aceleração das taxas de 

crescimento do PIB. 

 Contudo, a partir da 

década de 2010, a 

economia russa perdeu 

dinamismo e o processo 

de convergência de renda 

com os países 

desenvolvidos estagnou-se 

novamente.



A Retomada do Crescimento Russo

 Riqueza em recursos minerais, como 

ouro, diamante, níquel, platina , 

cobre, minério de ferro, manganês 

e sobretudo petróleo e gás natural.

 Poderosa tecnologia aeroespacial 

herdada da Guerra Fria;

 Mesmo com dificuldades, os 

tecnopolos de Moscou, 

Kaliningrado e São Petesburgo, 

continuam a produzir inovações 

tecnológicas.

 Utilização dos seus 

recursos naturais 

energéticos como 

instrumento político.

 Grande dependência 

dos europeus ao gás 

natural russo.



A Retomada do Crescimento Russo

Utilização dos seus 

recursos naturais 

energéticos como 

instrumento político.

Grande dependência 

dos europeus ao gás 

natural russo.



A Europa depende do gás
natural russo.

O uso da energia 

como instrumento 

político pela Rússia 

tem levado os países 

europeus a procurar 

alternativas par o seu 

abastecimento.



OBRIGADO PELA 

ATENÇÃO.

FAÇAM UMA BOA PROVA
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