#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 48
ANO(S)

DISCIPLINA HISTÓRIA A

12.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

► Compreender o impacto da desagregação do bloco soviético na evolução
da política internacional.

ítulo/Tema do Bloco

Problemas de transição para a economia de mercado na Europa de Leste.

Tarefas/ Atividades/ Desafios
Secundário/12.º ano

DESAFIO

Releia, com atenção, o documento que se segue e depois responda à questão que se segue:
Documento 1 – O FRACASSO DA PERESTROIKA
O que as pessoas mais lembram desses tempos (da perestroika), depois de ter esmorecido o
entusiasmo pelas reformas, são as prateleiras vazias, as filas de dia inteiro para obter um pouco de
manteiga, algum açúcar ou peixe barato, mas pouco fresco. Muitos argumentavam que as reformas
não eram suficientes, que eram necessárias medidas para tirar o país da crise económica. Como
escreveu a Time Magazine, as promessas de Gorbatchev eram "boa conversa sem mercadorias".
Gorbatchev [...] conhecia as dificuldades do processo. No seu discurso ao Comité Central do Partido
Comunista da União Soviética, disse: "quanto mais nos embrenhamos no trabalho relacionado com
a perestroika mais claramente percecionamos a sua magnitude e os problemas que enfrentamos,
tanto novos como herdados do passado."
No entanto, ao fim da década de 1980 torna-se claro que as reformas, dentro de um quadro
socialista, tinham falhado. A implementação de alguns aspetos da economia de mercado não tinham
dado os resultados esperados, e o orçamento do Estado para 1989 apresentava-se deficitário, pela
primeira vez em muitos anos. No ano seguinte, foi tomada a decisão de avançar para uma completa
economia de mercado. Mas nem isso ajudou. Em 1991, os preços aumentavam dois dígitos, a
produção caía onze por cento e o país confrontava-se com uma dívida externa massiva, que passara
de 25 mil milhões de dólares para 103.9 em 1991.

Artigo do canal televisivo Russia Today, janeiro de 2012 em http://rt.com/news/sovietunion-gorvachev-perestroika-799/
1.Mostre, indicando três aspetos, o fracasso económico da Perestroika (Doc. 1).
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