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Povos e países da CEI 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

O processo de enfraquecimento e dissolução da União Soviética provocou a criação de novos 

Estados. Uma parte significativa dos cerca de 250 milhões de habitantes que viviam sob o espaço 

soviético passaram a ser cidadãos de novas nações, sobretudo após 1991. Nesse ano, o estabelecimento 

da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) foi uma tentativa de instituir uma organização político-

econômica capaz de manter a influência da Federação Russa sobre as repúblicas recém-formadas.  

Por meio do estudo das realidades regionais, os alunos terão a oportunidade de conhecer 

fatores de instabilidade política nas ex-repúblicas soviéticas e de interpretar fatos, dados e 

informações que contribuam para o entendimento dos motivos que geram problemas diversos nos 

territórios analisados. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer os contextos sócio-históricos em que estão inseridos os países que compõem 
a CEI. 

• Entender conflitos que surgiram ou perduraram após o fim da União Soviética, investigando 
suas motivações. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Intercâmbios históricos e culturais 
entre Europa, Ásia e Oceania 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento  
de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia  
e na Oceania. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Formação da CEI 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: inicialmente, conforme a disposição habitual e, depois, em grupos. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha. 

Atividade 1 

Para iniciar a aula, peça aos alunos que localizem a Rússia e os países vizinhos no mapa-múndi. 

A intenção é investigar o que eles já conhecem a respeito da União Soviética. Para tanto, faça-lhes 

algumas perguntas sobre o tema: “Vocês conseguem identificar a região que corresponde à antiga 

URSS?”; “Além da Rússia, que países fizeram parte dessa união?”; “Por que essa região era conhecida 

como bloco soviético durante a existência da URSS?”. Esses questionamentos são importantes para 

uma comparação entre os Estados que faziam parte da antiga URSS e a atual Federação Russa, antes 

de se introduzir o conceito de CEI, formada em 1991 como tentativa de manutenção da influência de 

Moscou sobre os vizinhos. 

Prossiga com o diálogo perguntando aos alunos quais fatores levaram ao enfraquecimento 

político e à dissolução da União Soviética no início dos anos 1990. Espera-se que mencionem os maiores 

investimentos efetuados no complexo industrial-militar e o consequente enfraquecimento de outros 

tipos de indústrias; o aumento da burocracia estatal; a falta de controle sobre os gastos públicos; 

problemas de planejamento econômico para o desenvolvimento; corrupção e concessão de privilégios  

a altos funcionários do Estado e pessoas influentes etc. Destaque que as heranças decorrentes desse 

processo de enfraquecimento econômico ainda repercutem na atual Federação Russa. 

Explique aos alunos que a CEI é uma organização político-econômica destinada à cooperação 

entre os países formados com a dissolução da União Soviética. Quando de sua criação, o intuito dessa 

comunidade era criar uma federação no lugar do antigo regime autoritário soviético, centralizado pelo 

governo de Moscou. A nova Federação Russa também desejava continuar a exercer influência sobre 

as repúblicas recém-formadas.  

Atividade 2 

Reproduza a tabela a seguir na lousa e peça aos alunos que a copiem no caderno, pois esses 

dados serão utilizados em uma atividade posterior. 
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CEI: grupos étnicos de origem russa, 

 por país-membro 

País 
Percentual em relação  
ao total de habitantes 

Azerbaijão 1,3% 

Belarus 8,3% 

Cazaquistão 23,7% 

Quirguistão 5,64% 

Armênia 0,4% 

Moldávia 4,1% 

Rússia 80,9% 

Tadjiquistão 1,1% 

Uzbequistão 2,3% 

Geórgia 0,7% 

Turcomenistão 4% 

Ucrânia 17,3% 

Fontes: elaborada com base em CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Disponível em: <www.cia.gov>;  GEOSTAT. Disponível em: <http://census.ge>; LIBRARY OF 

CONGRESS. Disponível em: <www.loc.gov>; NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Disponível em: <www.statistica.md>; 

NATIONAL STATISTICAL COMMITTEE OF THE KYRGYZ REPUBLIC. Disponível em: <www.stat.kg>; STATE COMMITTEE OF STATISTICS OF UKRAINE. Disponível em: 

<http://2001.ukrcensus.gov.ua >; STATISTICAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA. Disponível em: <www.armstat.am>; ROSSIYSKAYA GAZETA. 

Disponível em: <https://rg.ru/2011/12/16/stat.html>;  THE STATE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON STATISTICS. Disponível em: 

<https://stat.uz>; THE STATE STATISTICAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN. Disponível em:  <www.stat.gov.az>; WEB ARCHIVE. Disponível em: 

<https://web.archive.org>; WEBCITE. Disponível em: <www.webcitation.org>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

Explique à turma que esses dados expressam a porcentagem, em cada país, de pessoas de 

origem étnica russa. Pergunte aos alunos se, de acordo com a tabela, é possível inferir que existe uma 

grande diversidade étnica nos países da CEI. Conduza à reflexão destacando que, mesmo na Rússia,  

o percentual daqueles considerados não russos é de quase 20% do total de habitantes. 

Na sequência, pergunte-lhes de que maneira tais dados poderiam ser utilizados como justificativa 

para a formação da CEI. A intenção é que os alunos compreendam que a presença de habitantes de 

origem étnica russa em todos esses países era um dos motivos pelos quais a política externa russa 

justificava a necessidade da existência da comunidade. 

Ressalte que a nova Federação Russa apresenta a Comunidade dos Estados Independentes 

como uma aliança de cooperação e fortalecimento entre seus membros. Exemplifique esse raciocínio 

com fatores como o ensino do idioma russo nas escolas, a presença de integrantes do governo de 

Moscou nos países-membros da CEI e as influências econômica, política, militar e cultural russas sobre 

os demais territórios.  

http://census.ge/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/
https://rg.ru/2011/12/16/stat.html
http://www.webcitation.org/
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Atividade 3 

Nos momentos finais da aula, organize a turma em 12 grupos, deixando cada grupo responsável 

por um dos países-membros da CEI. Peça-lhes que, em casa, realizem uma pesquisa sobre os seguintes 

aspectos: 

• população total; 

• densidade demográfica; 

• principais grupos étnicos no país; 

• índice de desenvolvimento humano; 

• renda per capita; 

• ocorrência de conflitos internos recentes. 

Se desejar, indique alguns sites de referência para a pesquisa, como: 

• Indicadores do Desenvolvimento Mundial. Disponível em: 
<www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

• IBGE Países. Disponível em: <http://paises.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

Lembre-os de anotar no caderno os dados e as informações obtidos, pois eles serão utilizados 

para a construção de painéis sobre os países da CEI, nas aulas 3 e 4 desta sequência didática.  

É importante que os grupos também pesquisem mapas e imagens relativas a cada país, que 

representem, por exemplo, seus aspectos culturais (culinária, vestuário etc.). 

 

Aula 2 – Influências russas sobre a CEI 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: na primeira parte da aula, conforme a disposição habitual e, para a atividade final, em trios. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha. 

Atividade 

Retome o raciocínio desenvolvido na aula anterior sobre a população de origem étnica russa 

nos países da CEI. Peça aos alunos que relembrem como a Rússia utiliza as minorias étnicas em tais 

países para justificar a necessidade de união entre eles. Estimule-os a traçar um paralelo entre essa 

política e a Doutrina Monroe (1823), cujo slogan era “a América para os americanos”. A intenção é que 

eles percebam que, apesar de serem políticas estabelecidas em épocas e contextos históricos  

diferentes, ambas visam garantir a influência das nações poderosas sobre os países vizinhos – os 

Estados Unidos sobre a América Latina, no caso da Doutrina Monroe, e a Rússia sobre os países da 

ex-URSS, no caso da CEI. 

A predominância da influência geopolítica russa sobre os territórios formados no pós-URSS 

pode ser evidenciada pela dimensão econômica, em termos de Produto Interno Bruto (PIB). Portanto, 

disponibilize aos alunos os dados a seguir. 

http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_
http://paises.ibge.gov.br/
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CEI: PIB dos países fundadores em 2017  

(US$ bilhões) 

País PIB 

Azerbaijão 40,7 

Belarus 54,4 

Cazaquistão 159,4 

Quirguistão 7,5 

Armênia 11,5 

Moldávia 8,1 

Rússia 1.577,5 

Tadjiquistão 7,1 

Uzbequistão 48,7 

Geórgia 15,1 

Turcomenistão 42,3 

Ucrânia 112,1 

Total 2.084,4 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>. Acesso em: 18 nov. 2018. 

Proponha um debate coletivo sobre algumas questões: “Vocês percebem diferenças econômicas 

entre os membros da CEI?”; “Em caso afirmativo, elas são grandes ou pequenas?”; “Qual a posição da 

Rússia em termos econômicos?”. Espera-se que os alunos percebam que as diferenças entre esses 

países são bastante significativas: a Rússia, por exemplo, concentra cerca de três quartos de todo o PIB 

entre os países citados. 

Explique-lhes que a dimensão econômica da Federação Russa torna alguns países da CEI ainda 

bastante dependentes. É possível citar, por exemplo, a dependência econômica do Turcomenistão, 

que tem a Rússia como seu principal cliente, em relação às exportações de gás natural; a grande 

dependência bielorrussa das exportações para o território russo; e a dependência da Moldávia das 

importações russas para conseguir fontes de energia. 

Como fechamento da discussão, chame a atenção dos alunos para o fato de que a existência 

da CEI e a dependência externa de alguns países em relação à Rússia não foram suficientes para 

eliminar os conflitos regionais, inclusive dentro da Federação Russa. É interessante destacar que, entre 

os fatores desses conflitos, está a presença de diferentes etnias e movimentos em busca de autonomia 

política. Cite como exemplos os conflitos por motivações étnicas e religiosas na Chechênia e os 

ocorridos na região da Ossétia do Sul. 

Por fim, solicite aos alunos que se organizem em trios e, com base no que aprenderam no 

decorrer das aulas, elaborem um texto sobre a posição da Rússia em relação aos demais países da CEI. 

Recolha as produções no final da aula para avaliação. 
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Aulas 3 e 4 – Países da CEI 

Duração: cerca de 90 minutos 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em grupos. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha, cartolina, lápis de cor, régua, tesoura e cola. 

Atividade 

Reserve um tempo para dar um retorno à turma, coletiva ou individualmente, sobre as 

produções realizadas na aula anterior, esclarecendo pontos que possam ter gerado dúvidas. Espera-se 

que os alunos tenham identificado a posição de liderança da Rússia em relação aos países membros e 

ex-membros da CEI e seu interesse em manter unidos os países que formaram a antiga URSS. Dessa 

forma, pretendia-se garantir a continuidade da hegemonia russa sobre os países da Europa do leste e 

da Ásia e fortalecer o papel russo como potência mundial. 

Após essa devolutiva, peça aos alunos que se reúnam nos mesmos 12 grupos da aula 1. 

Distribua-lhes cartolina e outros materiais para que confeccionem painéis a respeito dos países  

estudados, expondo os dados, as informações e as imagens levantados na pesquisa realizada em casa. 

Nos trinta minutos finais da aula, promova um momento de apresentação dos trabalhos. Em 

seguida, peça-lhes que afixem os painéis nas paredes da sala de aula, formando um grande mural,  

e que apontem diferenças e semelhanças entre os países-membros ou ex-membros da CEI.  

Para finalizar, proponha uma breve discussão sobre os resultados da atividade, com destaque 

para a ocorrência de conflitos na região da CEI. É esperado que os alunos percebam que, embora a 

fragmentação da União Soviética tenha formado novos Estados, esse processo não foi suficiente para 

amenizar as tensões na região, especialmente em virtude da existência de uma grande diversidade de 

grupos étnicos; da influência do poder geopolítico russo, ainda persistente; entre outros aspectos. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Durante as aulas propostas nesta sequência didática, esteja sempre atento às colocações dos 

alunos, com vistas à avaliação contínua do aprendizado. 

Na primeira aula, verifique se eles compreenderam a relação entre o desmantelamento da 

URSS e a formação de novas repúblicas, assim como da CEI. Os dados apresentados durante as  

atividades podem servir de subsídio para uma reflexão sobre o peso econômico e geopolítico russo 

diante dos países da comunidade. Na segunda aula, esse conteúdo será reforçado. A atividade em trios 

servirá para avaliar se os alunos entenderam as informações apresentadas no decorrer das discussões 

e se conseguem formulá-las em uma reflexão própria. 

Já nas aulas 3 e 4, a expectativa é que, com a confecção dos painéis, os alunos percebam a 

diversidade das repúblicas da CEI, identificando particularidades econômicas, sociais e étnico-culturais. 

Avalie, por fim, se eles compreenderam que essa diversidade contribui, de certa forma, para a 

presença de movimentos por autonomia política. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Com o fim da União Soviética e a formação da Comunidade dos Estados Independentes, a Rússia 
perdeu sua esfera de influência econômica e política sobre a região? Por quê? 

2. Os países que formam a atual CEI são compostos de diferentes grupos étnicos, que incluem 
também os russos. Explique a relação entre esse fato e o estabelecimento da CEI com a Rússia  
na liderança. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que não, pois a Federação Russa, que se formou após a 
derrocada da URSS, continuou exercendo liderança política e econômica na região. A influência 
russa, por meio do idioma e da presença de comunidades dessa etnia, em todos os países pode 
ser citada como exemplo. A dependência econômica de alguns países em relação à Federação 
Russa e sua força militar também podem ser apontadas. 

2. Espera-se que os alunos entendam a presença de grupos étnicos russos nos países da CEI como 
uma justificativa utilizada pela Rússia para reforçar a união dos países da antiga URSS em uma 
organização político-econômica. 


