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É impossível falar da revolução nas relações internacionais na 
Europa e no mundo, nos anos 1980 e 1990, ou abordar o movimento da 
sociedade russa para a democracia, sem nos referirmos vezes sem conta 
à vida e obra de Mikhail Gorbatchov.

Primeiro e último presidente da União Soviética e secretário-geral 
do Partido Comunista da URSS (PCUS) entre 1985 e 1991, é demoni-
zado por muitos, principalmente na Rússia, mas elogiado por muitos 
mais no mundo.

Como ainda não conhecemos todas as consequências para o seu 
país e o mundo da política por ele iniciada, não façamos já um juízo 
definitivo	da	sua	ação,	mas	tentemos	analisar	a	obra	por	ele	desenvol-
vida no seu tempo.

Mikhail Sergueevitch Gorbatchov nasceu na aldeia de Privolnoye, 
região agrícola de Stavropol, na União Soviética, no dia 2 de março de 
1931. Filho de um motorista e de uma dona de casa, em 1941, com 10 
anos, viu a sua terra ser invadida pelas tropas nazis. O seu pai foi mobi-
lizado para o Exército Vermelho, tendo passado quatro anos na frente 
de combate. Com 14 anos, Mikhail ingressou na Komsomol (União dos 
Jovens Comunistas). Estudava e, ao mesmo tempo, trabalhava como 
eletricista.

Em 1950, ingressou na Universidade de Moscovo. Em 1952, 
tornou-se membro do Partido Comunista. Em 1953, casou-se com a 
estudante	 Raísa	 Titarenko,	 e	 juntos	 tiveram	 uma	 filha.	 Em	 1955,	 já	
graduado, regressou a Stavropol, onde trabalhou para a Komsomol, 
e, após a morte de Estaline, tornou-se um forte apoiante das reformas  
desestalinizadoras do líder soviético Nikita Khrushchov. Em 1970, 
foi nomeado primeiro-secretário do Comité Regional de Stavropol do 
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PCUS, posição na qual supervisionou a construção do Grande Canal 
de Stavropol. Em 1978, voltou à capital soviética para ocupar o cargo 
de secretário de Agricultura do Comité Central do PCUS. Em 1980, 
tornou-se o mais jovem membro do Bureau Político do Partido Comu-
nista da União Soviética.

A Leonid Brejnev (1964–1982) sucederam no cargo de secretário-
-geral do PCUS Iúri Andropov (1982–1984) e Konstantin Tchernenko 
(1984–1985). Com a morte de Tchernenko, ascendeu ao poder Mikhail 
Gorbachov (1985–1991).

Era evidente que a União Soviética necessitava de reformas eco-
nómicas, sociais e políticas urgentes na sua economia para sobreviver, 
de desarmamento internacional, principalmente no campo das armas 
nucleares, e de resolver problemas graves que assolavam já um dos 
países	da	zona	de	influência,	a	Polónia,	e	que	ameaçavam	alastrar-se.

No entanto, era preciso superar a resistência da gerontocracia comu-
nista instalada no poder. Meia hora antes de ser eleito dirigente do Par-
tido Comunista Soviético, a 11 de março de 1985, Mikhail Gorbatchov 
disse a Andrei Gromiko, então ministro dos Negócios Estrangeiros da 
União Soviética, que o partido tinha de mudar, ou as pessoas sairiam 
para a rua.

«Eu chamei-o [Gromiko] e disse: ou o Partido começa as reformas, 
ou seremos corridos do poder pelo povo. E ele concordou comigo», 
recordou o ex-presidente soviético.

O apoio de Gromiko foi fundamental para que Gorbatchov fosse 
eleito secretário-geral do PCUS, pois a «velha guarda» tinha outros 
candidatos.	Porém,	o	influente	chefe	da	diplomacia	soviética	compre-
endeu a necessidade de mudanças. 

O novo dirigente soviético recebeu uma pesada herança no campo 
social e político. Segundo ele, «em 1982, a economia soviética, não 
obstante	o	que	mostravam	as	estatísticas	oficiais,	teve	um	crescimento	
negativo». 

Anatoli Tchernaiev, funcionário da Secção Internacional do PCUS 
e, mais tarde, assessor do dirigente soviético, cita alguns dos núme-
ros revelados que caracterizam bem a situação no ramo agropecuário 
da URSS: «O trabalho manual na transformação de produtos alimen-
tares situa -se entre os 50% e os 60%. A produtividade do trabalho na 
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indústria de transformação de produtos agrícolas é duas vezes menor 
do	que	nos	países	capitalistas.	Apenas	existem	frigoríficos	para	guardar	
26% dos legumes e batatas colhidos e mesmo esses não correspondem 
às exigências modernas. Como resultado de tudo isso, as perdas de pro-
dutos agrícolas rondam os 25 %. Anualmente, durante a conservação e 
transporte de produtos alimentares, perde -se 1 milhão de toneladas de 
batata, cerca de 1,3 milhões de toneladas de legumes, 3 a 4 milhões de 
toneladas de beterraba açucareira e 1 tone lada de carne.» A situação 
era semelhante também na indústria de ponta, fundamental para manter 
altos níveis de crescimento económico.

A queda drástica do preço do petróleo em 1985 e 1986 ($9 por bar-
ril) foi fatal para o futuro da URSS. «Viemos a saber mais tarde que o 
presidente americano, Ronald Reagan, pediu ao rei da Arábia Saudita 
para baixar o preço do petróleo, o que fez com que a União Soviética 
tenha perdido dois terços dos seus rendimentos originários da exporta-
ção do petróleo», lembra ainda. 

Gorbatchov herdou também uma onerosa corrida aos armamentos 
com os Estados Unidos e as aventuras militares dos seus antecessores 
(Angola, Afeganistão, Etiópia, etc.). 

A situação na União da Soviética exigia «Peremeny» (Mudanças), 
como cantava Viktor Tzoi na canção que se transformou no «hino da 
perestroika».

Perante situação tão grave, Mikhail Gorbatchov e os seus apoiantes 
na direção do PCUS lançam mãos à política que mais tarde se veio a 
chamar «perestroika» [reestruturação]. Essa palavra saiu da boca do 
dirigente soviético precisamente um ano após a sua chegada ao poder, 
aquando de uma visita à fábrica de automóveis Lada, um dos símbolos 
soviéticos da cidade de Togliatti. «É preciso, antes de tudo, começar 
pela reestruturação do modo de pensar e da psicologia, da organização, 
do estilo e dos métodos de trabalho. Quero dizer sinceramente que, se 
nós próprios não nos reestruturarmos, não conseguiremos reestruturar 
também a economia, a nossa vida social no espírito das decisões do 
Congresso. E, nesse caso, não saberemos resolver as tarefas que temos 
pela frente, cujas envergadura e inovação não têm precedentes.» Grosso 
modo, a perestroika pode ser dividida em três períodos. A primeira etapa 
(março de 1985 –janeiro de 1987) caracteriza -se pelo reconhecimento 
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de algumas falhas do sistema social e político existente na URSS e 
por tentativas de as emendar através de grandes campanhas de carác-
ter	 administrativo,	 que	 ficaram	 conhecidas	 pelo	 termo	 «uskorenie» 
(aceleração): a campanha de combate ao alcoolismo, a luta contra «os 
rendimentos ilícitos», a criação do controlo estatal da qualidade da 
produção e a luta contra a corrupção. É de salientar que estas medi-
das não vão além do «sistema económico e político socialista» e que 
eram apresentados como um regresso ao «verdadeiro Lenine». Porém, é 
neste período que Mikhail Gorbatchov faz sérias alterações nos quadros 
dirigentes do país, nomeando «caras novas» como Alexandre Iakovlev, 
Egor Ligatchov, Nikolai Rijkov, Boris Ieltsin, Anatoli Lukianov, etc. 

Naquela altura, os soviéticos, diziam que a democracia tinha tanto que 
ver com a «democratização» iniciada por Gorbatchov como um canal tem 
que ver com uma canalização. Visto de longe, poderia não parecer assim, 
mas, in loco, tive a oportunidade de ver a constituição de uma sociedade 
civil,	de	a	ver	a	abrir	caminho	por	entre	as	fissuras	que	se	iam	formando	
no Partido Comunista da União Soviética e nas instituições soviéticas 
burocratizadas que teimavam em resistir aos ventos de mudança.

A segunda etapa (janeiro de 1987 –junho de 1989) é conhecida 
por «século de ouro» da perestroika, pois foram realizadas reformas 
de grande envergadura nas mais diversas esferas da vida da sociedade 
soviética, as quais entraram em choque com o próprio sistema comu-
nista em vigor na URSS e nos países satélites da Europa Oriental.  
É neste período que começa a política da glasnost (transparência), que 
ainda não se traduz numa efetiva liberdade de imprensa, mas que per-
mitiu abrir brechas na censura soviética e discutir temas que eram tabu 
até então, como é o caso dos crimes perpetrados por dirigentes comu-
nistas como Vladimir Lenine ou Josef Estaline. 

O desastre na Central Nuclear de Chernobyl, ocorrido em abril de 
1986, mostrou não só o grau de degradação do regime, como deu um 
forte impulso à implementação da liberdade de imprensa na sociedade 
soviética, acompanhada de discussões abertas sobre o passado, o pre-
sente e o futuro do país. 

No campo da economia, o monopólio da propriedade esta-
tal é abalado pela iniciativa privada sob a forma de cooperativas de 
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produção e de comércio, assistindo-se à criação de empresas mistas com  
capital estrangeiro. 

A política externa soviética passa a basear -se na doutrina do «novoe 
michlenie» (novo pensamento), que renuncia à abordagem de classe na 
diplomacia, optando por um melhoramento e aprofundamento de rela-
ções com o Ocidente, em particular com os Estados Unidos. 

Por outro lado, nesse período começaram-se a revelar  processos 
anteriormente esmagados pela repressão, principalmente no campo 
nacional. Num país habitado por cerca de 200 povos diferentes, bastou 
quebrar -se o verniz da política comunista da «amizade dos povos» para 
que começassem a ocorrer os primeiros confrontos interétnicos. A for-
mação da sociedade civil, sob a forma de renascimento nacional, redun-
dou no aparecimento dos movimentos autonomistas em várias regiões 
da URSS. À primeira oportunidade, surgiram movimentos independen-
tistas não só nas três repúblicas do Báltico: Letónia, Lituânia e Estónia 
(que tinham sido anexadas em 1939, ou seja, mais tarde do que as res-
tantes 12 repúblicas da URSS), como na Geórgia, Azerbaijão, Arménia 
e até no interior da Federação da Rússia: na Chechénia.

Além disso, a situação económica degrada -se, deixando cada vez 
mais	evidente	que	o	«sistema	planificado	soviético»	não	era	reestrutu-
rável e que a ideologia comunista não era capaz de gerar novas ideias. 

A terceira e última etapa (junho de 1989 –dezembro de 1991) tem 
início no I Congresso dos Deputados do Povo da URSS e termina com 
o discurso de demissão de Mikhail Gorbatchov e com a substituição 
da bandeira vermelha soviética pela tricolor russa no Kremlin, centro 
do poder da URSS e da Rússia. Trata -se de um período de forte deses-
tabilização na vida económica, política e social do país. Após o citado 
congresso, começa a luta com vista à liquidação do monopólio político 
do PCUS e à abertura da vida política a novas forças. 

As	dificuldades	económicas	agudizam	-se,	sendo	as	prateleiras	com-
pletamente	vazias	das	lojas	soviéticas	a	mais	fiel	representação	da	crua	
realidade. A euforia social provocada pelas perspetivas demasiadamente 
altas depositadas pelos soviéticos na perestroika e a sua subsequente 
desilusão fazem aumentar as disposições anticomunistas na socie-
dade. Este período caracteriza -se igualmente pelo aumento brusco dos 
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confrontos étnicos em diversas repúblicas da URSS e entre elas, dando 
origem àquilo que se convencionou chamar a «parada das soberanias». 

Na arena internacional, os países satélites, aos primeiros sinais de 
abertura, debandam do «campo socialista», e a URSS começa a per-
der posições em relação ao Ocidente, fazendo cedências que só foram 
possíveis graças à inocência política da parte dos dirigentes soviéticos.  
O resultado de todos esses processos foi, primeiramente, a destruição 
do PCUS enquanto espinha dorsal do império soviético e, logo a seguir, 
o	fim	da	própria	URSS.

Não se pode deixar de assinalar aqui que o processo de mudan-
ças no país adquiriu um ritmo tão acelerado que o próprio Gorbatchov 
deixou de conseguir controlá-las. As suas tentativas de manobrar entre 
«comunistas ortodoxos» e «democratas radicais» fracassou. Por exem-
plo, em 1999, decidiu propor a criação do cargo de presidente da União 
Soviética. Porém, em vez de se sujeitar a uma eleição presidencial, o 
que lhe daria certamente uma legitimidade sólida, decidiu organizar a 
sua eleição através do Congresso de Deputados do Povo. Mais tarde, 
reconheceu ter-se atrasado na reforma do Partido Comunista e da União 
Soviética, sublinhando que, nessas áreas, devia ter sido mais «decidido». 
Em relação aos seus parceiros ocidentais, Gorbatchov não escondeu a 
sua desilusão: «Por exemplo, prometeram não alargar a NATO. Agora, 
justificam-se:	nós	comprometemo-nos	com	a	União	Soviética,	mas	esse	
país já não existe. Boa explicação.»

Entretanto, as sementes da sociedade civil, lançadas a partir de 1985, 
foram fundamentais no dia 19 de agosto de 1991, quando ortodoxos 
comunistas tentaram afastar Gorbatchov do poder. Os golpistas espera-
vam repetir o golpe palaciano de 1964, que substituiu Nikita Khrutchov 
por Leonid Brejnev, mas os cidadãos saíram para as ruas de Moscovo, 
Leninegrado, Tallinn, etc., para defender as suas conquistas. Todavia, 
o líder soviético também não saiu vencedor. Os líderes de grande parte 
das 15 repúblicas soviéticas aproveitaram a oportunidade para lhe «tirar 
o tapete».

Durante qualquer processo de profundas reformas políticas, sociais e 
económicas	emergem	sempre	novas	figuras.	No	caso	soviético,	a	princi-
pal	figura	emergente	foi,	sem	dúvida,	Boris	Ieltsin.	Trazido	de	Sverdlov 
para Moscovo por Egor Ligatchov, membro do Bureau Político do 
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PCUS, para injetar forças novas e ativas nesse partido, Ieltsin rapida-
mente	enveredou	pelo	populismo	a	fim	de	vencer	os	seus	adversários.	
À frente da organização de Moscovo do PCUS, atitudes populistas 
como andar de autocarro em detrimento do automóvel, visitas a lojas 
e encontros com a população aumentaram a sua popularidade. E até 
a	 publicação	 na	 imprensa	 oficial	 de	 notícias	 sobre	 ações	 levadas	 a	
cabo	 sob	o	 efeito	do	álcool	 (que,	mais	 tarde,	vieram	a	 ser	 confirma-
das) lhe davam pontos na luta contra Gorbatchov. Em 26 de março de 
1989, Ieltsin foi eleito deputado por Moscovo com 92% dos votos, 
e, três dias mais tarde, conquistou um lugar no Soviete Supremo  
(Parlamento) da Federação da Rússia. A 19 de julho do mesmo ano, 
Ieltsin anunciou a formação de uma fação radical a favor de reformas  
«democráticas».

Este confronto atinge o paroxismo quando Ieltsin é eleito presidente 
do Soviete Supremo (29 de maio de 1990) e presidente da Rússia (12 
de junho de 1991). A partir daqui, só a desintegração da URSS permitia 
a vitória total sobre Gorbatchov, o que viria a acontecer em dezembro 
do mesmo ano.

Afastado do poder, o último líder soviético continuou a sua ati-
vidade política dedicando-se a dar palestras em numerosos países do 
mundo. Paralelamente, criou a Fundação Gorbatchov, um centro de 
estudos políticos, a Cruz Verde Internacional e realizou importantes 
obras	de	beneficência.	

Em 1996, candidatou-se a presidente da Federação da Rússia, mas 
obteve apenas 0,51% dos votos contados. Nessas eleições, o principal 
duelo realizou-se entre Ieltsin e Guennadi Ziuganov, dirigente do Par-
tido Comunista, e este último foi batido à segunda volta graças à mani-
pulação dos dados eleitorais. Nunca mais Gorbatchov e Ieltsin se iriam 
cruzar na política. 

No	que	respeita	a	Vladimir	Putin,	que	sucedeu	a	Ieltsin	em	finais	de	
1999, a posição de Gorbatchov é bastante contraditória. 

Logo após a eleição de Putin como presidente da Rússia, o antigo 
líder soviético manifestou-lhe publicamente o seu apoio, chegando os 
dois a encontrar-se duas vezes: a 26 de outubro de 2000 e a 17 de junho 
de 2002. 


