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ORDENS GEOPOLÍTICAS MUNDIAIS: 

o Imperialismo, a Guerra Fria e suas heranças 

Tiago Nogueira Galinari1 

É impossível compreender a organização do espaço mundial sem levar em consideração o 

processo de globalização e a Ordem Geopolítica atual. Por ser uma construção histórica, o espaço 

está em constante transformação. Assim, a organização do espaço mundial atual – em suas 

dimensões política, econômica e cultural – é uma herança das interações políticas, culturais e 

econômicas que vem se desenvolvendo e se transformando há séculos. 

Embora o intercâmbio entre os povos venha ocorrendo desde os tempos mais remotos, foi a 

partir das grandes navegações – iniciada, aproximadamente, há cinco séculos atrás – que a interação 

entre os diferentes territórios ganhou um novo significado. Eis os primórdios da globalização. Contudo, 

a interação global iniciada há séculos atrás e intensificada com o passar dos anos não é apenas um 

fenômeno econômico, mas, acima de tudo, um fenômeno político. Para compreendê-lo, primeiro 

precisamos entender o que é uma Ordem Geopolítica Mundial, ou, simplesmente, uma Ordem 

Mundial. 

Uma Ordem Mundial é o resultado do jogo de forças entre alguns atores globais (ou seja, 

algumas instituições com alcance mundial), com destaque para os Estados, sobretudo os 

hegemônicos2. Tais ordens ocorrem a partir da disputa entre as potências3 para “conquistar” novas 

áreas de influência. No passado, as potências convertiam, muitas vezes, convertiam as áreas 

conquistadas, sendo assim, suas áreas de influência, à condição de colônias. Estes espaços 

conquistados poderiam ser outros Estados ou, sobretudo, territórios cujo sistema de organização 

político-territorial ainda não tenha características estatais, como os regimes tribais, por exemplo. 

Todavia, as resistências – política, cultural, econômica etc. – nas áreas conquistadas ou subjugadas 

às potências que as controlavam e o esforço de alguns Estados em se transformar em potências 

também fez (e continua fazendo) parte deste complexo jogo. 

Os conflitos entre os Estados hegemônicos deixam profundas marcas na organização do 

espaço geográfico mundial, seja redesenhando as fronteiras nacionais ou alterando a DIT (Divisão 

Internacional do Trabalho). Vale mencionar que os Estados não são organismos biológicos, mas 

organizações político-territoriais governadas por diferentes grupos. Sendo assim, o comportamento 

dos Estados é fruto dos interesses de seus governos e daqueles grupos com capacidade de 
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influenciar nas políticas estatais, sobretudo nas políticas externas, sejam elas beligerantes4 ou 

diplomáticas. Em outras palavras, é sobretudo o interesse das elites (especialmente as elites políticas 

e econômicas) de um dado país que conduzirá as políticas externas do mesmo, ou seja, a maneira 

com este Estado se relacionará com os demais. 

Toda Ordem Geopolítica Mundial faz parte de um dado contexto político, econômico e cultural 

e os conflitos resultantes das mesmas deixam heranças para as Ordens Mundiais que a sucedem. 

Assim, desde o início da mundialização do capitalismo, a organização do espaço mundial de cada 

período é resultado da combinação da Ordem Mundial deste período e das heranças deixadas pelas 

Ordens Mundiais que a antecederam. 

Se considerarmos que as Ordens Mundiais são expressões da modernidade, ou seja, que são 

fenômenos políticos que se intensificaram depois da Primeira Revolução Industrial, no momento em 

que a globalização se acentuava e que muitos Estados modernos já haviam se formado e outros 

estavam em gestação, podemos dizer que o Imperialismo do século XIX se configurou como a 

primeira Ordem Geopolítica com alcance indiscutivelmente mundial5. 

 

IMPERIALISMO 

Chamamos de Imperialismo a competição entre as principais potências militares e industriais 

pela expansão de seus respectivos capitais industriais e pela afirmação das mesmas como 

hegemônicas durante os séculos XIX e início do século XX. A modernização do capitalismo industrial 

destes países se apoiou na ocupação e controle de territórios externos. Ou seja, a expansão 

capitalista dos Impérios esteve fortemente atrelada à colonização de outros territórios, muitas vezes 

distantes, garantindo assim o suprimento de matéria-prima e mercados consumidores para os seus 

produtos manufaturados. De uma maneira geral, a industrialização nos países imperialistas foi 

acompanhada de uma militarização e de um aumento da capacidade bélica dos mesmos, o que 

ajudou a dominar outros território. 

A dominação (e exploração) de vastos territórios da África e da Ásia a partir do século XIX até 

as primeiras décadas do século XX ficou conhecida como neocolonialismo, sendo um dos “efeitos” da 

corrida imperialista. 

Vale lembrar que durante o século XIX a burguesia ascendeu ao poder nas principais potências 

industriais daquele período, sendo assim, já dirigiam direta ou indiretamente os Estados imperialistas. 

Por esta razão, podemos dizer que o Imperialismo foi fruto, entre outras coisas, de interesses 

burgueses, já que atendia às demandas das elites econômicas das potências industriais, pois 

ampliava o alcance da indústria e do comércio das mesmas. Contudo, os interesses das elites políticas 

e econômicas das potências se chocavam com as demandas sociais vivenciadas nestes mesmos 

países. Isto se deve ao fato de que para garantir o aumento da lucratividade, ao mesmo tempo em 

que as potências ocupavam e expropriavam territórios exteriores, dentro de seus próprios territórios 
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a população mais pobre também era explorada, já que a maioria dos trabalhadores vivia em péssimas 

condições, sem usufruírem dos direitos mais elementares. 

O Reino Unido – país que foi palco da Primeira Revolução Industrial, a partir de meados do 

século XVIII – saiu na frente na corrida imperialista e se tornou a principal potência do século XIX. 

Além de potência industrial, o Reino Unido também se tornou a maior potência marítima neste século, 

com uma frota gigantesca e uma capacidade militar sem precedentes. Ainda no século XIX o Reino 

Unido criou o que se tornou o maior império em extensão territorial da história. A expressão “o sol 

nunca se põe no império britânico”, muito popular no século XIX e início do XX, era um demonstrativo 

do alcance territorial desta potência. Por possuir colônias em todos os continentes, sempre era dia 

em algum dos territórios controlados por essa potência. 

Ao longo do século XIX, outros países europeus (Bélgica, França e Holanda) entraram nesta 

disputa e, na segunda metade deste século, outras potências industriais afloraram na Europa (Itália, 

Alemanha e Rússia) e fora dela (Estados Unidos da América e Japão). Com isso, outros polos de 

poder surgiram e exigiram suas áreas de influência, tornando ainda mais complexo essa Ordem 

Mundial. Em suma, o Imperialismo apresentou um caráter multipolar6, com algumas potências 

disputando a hegemonia global. 

A unificação da Alemanha, em 1870, e a sua industrialização no final de século XIX, favoreceu 

a corrida imperialista alemã. Com décadas de “atraso” em relação a outras potências nesta corrida, a 

Alemanha e outros países que se industrializaram no final do século XIX também passaram a requerer 

colônias. Assim, caminhando para o final do século XIX, já era notável a insustentabilidade desta 

Ordem Mundial, já que não haviam colônias e áreas de influência suficientes para o apetite cada vez 

mais voraz das potências imperialistas. A Conferência de Berlim, em 1885, que (re)dividiu o continente 

africano entre as potências europeias não deu conta de sanar este problema e algumas potências 

continuaram insatisfeitas com a partilha da África, como foi o caso da própria Alemanha. 

Os Impérios que protagonizaram esta Ordem Mundial seguiram cada qual uma estratégia para 

ampliação de suas áreas de influência. Os EUA, em meados do século XIX, iniciaram sua 

industrialização e, décadas mais tarde, sediaram a II Revolução Industrial. No entanto, ainda no 

primeiro quarto do século XIX este país já dava sinais de que disputaria com os países europeus 

áreas de influência. A partir da Doutrina Monroe (1823), cujo lema era “América para os Americanos”, 

os EUA mostraram a sua preocupação com a emancipação da América Latina e a desvinculação 

desta região com a Europa. Isto, certamente, contribuiria enormemente para a sua expansão 

comercial e industrial. 

A formação de seu território se fez a partir da conquista do oeste, com base em aquisições, 

compras, guerras e no genocídio de povos nativos. Além de guerrear contra o México em meados do 

século XIX (1846-1848), conquistando os territórios do norte deste país, no final do século XIX os EUA 

enfrentaram e expulsaram os espanhóis de territórios alguns caribenhos e das Filipinas, galgado para 

si algumas ex-colônias espanholas. No início do século XX o imperialismo estadunidense se fortaleceu 
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com a política do Big Stick, resultando, entre outras ações, na construção e controle do Canal do 

Panamá7. 

O Japão entrou como um dos protagonistas nesta Ordem Mundial a partir da Era Meiji. Nas 

últimas décadas do século XIX o país iniciou a sua modernização (industrial e bélico-militar) e na 

virada do século já se configurava como uma potência imperialista. No início do século XX entrou em 

guerra contra a Rússia Czarista (1904-1905) a venceu. A partir daí essa potência passou a 

estabelecer colônias no pacífico – como a Península da Coreia e a Manchúria (nordeste chinês), por 

exemplo. 

A suposta ciência da época teve um papel importante para justificar estas práticas, pois, ao 

contrário do que ocorrera séculos antes, a imposição econômica e cultural não se justificava somente 

religiosamente, mas, também, cientificamente. O darwinismo social e o determinismo geográfico 

foram apenas duas das muitas teorias que procuraram legitimar a dominação europeia ao restante do 

mundo. 

No auge do Imperialismo, no início do século XX, a geopolítica8 clássica surgiu e rapidamente 

se tornou popular e largamente estimulada nos meios políticos e acadêmicos. Esta “ciência” buscava 

manipular alguns conhecimentos considerados geográficos para a formulação de esquemas que 

interessavam aos Estados, explicando e justificando a necessidade das políticas expansionistas para 

a sobrevivência dos Estados. Os conhecimentos geográficos foram aplicados, desta maneira, às 

estratégias militares e imperialistas. 

O crescimento industrial foi acompanhado de um comportamento belicoso por parte dos 

Impérios, tornando instável o contato entre os mesmos. Este modelo teve seu primeiro colapso com 

a I Guerra Mundial. Após esta Guerra, a instabilidade produzida pelas disputas imperialistas não 

cessaram e a Liga das Nações, criada a partir do Tratado de Versalhes (1919), não conseguiu conter 

os delírios beligerantes de algumas potências, resultando na II Guerra Mundial. A partir daí, a Ordem 

Mundial multipolar fruto da corrida imperialista é substituída por outra. Assim, uma nova disputa, mais 

gélida e calculista, ganhou forma e se instalou no cenário internacional. 

 

GUERRA FRIA 

A Guerra Fria, frequentemente chamada de Velha Ordem Mundial nos livros didáticos de 

Geografia, se desenvolveu a partir do conflito político e ideológico das duas maiores potências do pós 

II Guerra Mundial: os EUA (Estados Unidos da América) e a URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas). Embora não haja um consenso sobre as datas de inauguração e encerramento deste 

período9, podemos dizer que ele iniciou em meados do século XX e que no final dos anos de 1980 

ele já havia se enfraquecido ou, talvez, cessado. Este período ficou marcado pela bipolaridade10, com 
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uma destas potências (ou ambas) protagonizando a maior parte dos principais eventos geopolíticos 

internacionais durante este período 

O desenrolar das duas grandes guerras tornaram os EUA a maior potência econômica 

mundial. Estes eventos foram extremamente benéficos para a economia deste país, devido aos 

empréstimos financeiros e às exportações (armas, bens de consumo, produtos agrícolas) para os 

países da Tríplice Entente (na I Guerra Mundial) e, principalmente, para os Aliados (na II Guerra 

Mundial). Com exceção do ataque japonês à base de Pearl Harbor, em território havaiano, nenhum 

conflito armado ocorreu em solo estadunidense. As baixas norte-americanas também foram ínfimas, 

se comparadas aos demais protagonistas destas guerras. Já a URSS, criada em 1922, depois do 

sucesso da Revolução Bolchevique de 1917, foi o país com o maior número de baixas na II Guerra 

Mundial. Além disso, como muitos conflitos ocorreram em seu território, o país também teve uma parte 

significativa de sua infraestrutura destruída. 

Por estas e outras razões, os EUA saíram na frente dos soviéticos na corrida expansionista da 

Guerra Fria. Apesar dos soviéticos terem feito frente aos EUA na corrida armamentista e aeroespacial 

durante grande parte da Guerra Fria, o desempenho econômico dos EUA foi superior. E eram 

justamente os respectivos modelos político-econômicos destas duas potências – alicerçados por 

distintos princípios ideológicos – que alimentaram esta disputa. Enquanto os EUA estimulavam o 

capitalismo, através do livre mercado e da livre iniciativa privada, advogando um baixo 

intervencionismo na economia, a URSS adotou o socialismo real, com a estatização dos meios de 

produção do país e com base numa economia planificada e controlada pelo governo. 

Estas duas potências procuraram, ao longo da Guerra Fria, difundir os seus valores para o 

restante do mundo, ao mesmo tempo em que criticavam as práticas e contradições de seu rival. Cada 

uma destas potências estabeleceu uma vasta zona de influência. Enquanto que a Europa ocidental, 

o continente americano e a maioria dos países capitalistas estavam dentro da zona de influência 

estadunidense, o leste europeu e a maioria dos países socialistas estavam dentro da zona de 

influência soviética. 

Os EUA criticavam duramente a falta de democracia dos regimes socialistas, acusando-os de 

não respeitarem os direitos humanos, de impedirem a liberdade de expressão (contrárias ao regime) 

e de perseguirem os dissidentes políticos. Com isso, construiu-se, equivocadamente, um 

entendimento de que a democracia era inerente ao capitalismo. Na prática, contraditoriamente, os 

EUA apoiaram alguns Estados cujos regimes políticos eram ditatoriais durante a Guerra Fria, tendo, 

inclusive, apoiado golpes militares em países de sua zona de influência, como ocorreu no Chile, em 

1973. Além disso, a democracia norte-americana há muito tempo vem sendo ameaçada pelo lobby 

das grandes empresas que procuram influenciar as políticas estatais, fazendo com que interesses 

corporativos, muitas vezes, se sobreponham aos interesses de seus cidadãos. Seja como for, esta 

potência se tornou o país mais rico do planeta e a terra para realização do “sonho americano”11. 
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A URSS, por outro lado, tinha um discurso crítico ao abismo social existente entre a burguesia 

e o proletariado, além de todas as desigualdades sociais existentes nos países que tinham o 

capitalismo como modelo econômico. Esta potência, assim como alguns outros Estados que adotaram 

o socialismo real, conseguiu universalizar o acesso a alguns serviços essenciais, como educação e 

saúde. Apesar disso, na prática, uma elite político-burocrática se formou e se cristalizou no poder, 

impedindo uma reciclagem significativa de quadros e ideias na condução das políticas estatais. Este 

fato, aliado a grande militarização do regime, ao monopartidarismo e à censura ideológica, tornaram 

a política soviética altamente centralizadora e antidemocrática. 

Tanto os EUA quanto a URSS interferiram nas políticas internas de vários outros Estados, 

desrespeitando suas soberanias. Como foi visto no tópico anterior, este caráter expansionista e 

intransigente no cenário político internacional é típico dos Impérios. 

A fragmentação da Alemanha é um dos casos mais emblemáticos da disputa bipolar da Guerra 

Fria. Com o fim da II Guerra Mundial, os aliados ocuparam a Alemanha e a dividiram em quatro setores 

(soviético, francês, britânico e norte-americano), fazendo o mesmo com Berlim, cidade localizada no 

setor soviético. Em 1949, os três setores ocidentais (francês, britânico e norte-americano) formaram 

a República Federal da Alemanha (que ficou mais conhecida como Alemanha Ocidental) e, em 

contrapartida, o setor oriental se organizou como a República Democrática Alemã (que ficou mais 

conhecida como Alemanha Oriental). Assim, dois Estados independentes se formaram: o ocidental, 

aliado dos EUA; e o oriental, aliado da URSS. 

A cidade de Berlim se tornou um dos maiores símbolos da guerra fria. O lado oriental da cidade 

se manteve ocupada pela URSS e o lado ocidental pelas potências ocidentais. Em 1961, com 

influência dos soviéticos, o lado oriental resolve construir um muro cercando a parte ocidental da 

cidade, dividindo-a. Foi erguido, assim, o muro de Berlim. A partir daí, o contato entre os dois lados 

de Berlim se tornou incrivelmente limitado, separando amigos e famílias. 

Preocupado com a expansão do socialismo, ao longo de toda a Guerra Fria os EUA tiveram 

uma política externa fortemente intervencionista, tanto no que se refere às questões econômicas 

quanto às questões políticas e militares. Como desencadeamento da Doutrina Truman (1947), no 

campo econômico, a medida de contenção ao socialismo mais importante foi o Plano Marshall. O EUA 

concederam empréstimos aos países europeus aliados, permitindo que os mesmos se recuperassem 

do colapso da II Guerra Mundial. Mas as medidas econômicas norte-americanas não se limitaram ao 

Plano Marshall, outros países também receberam auxílio como medida preventiva da expansão do 

socialismo, como foi o caso do Japão, por exemplo. É interessante o fato de que o Japão e a Alemanha 

(Ocidental), que anos antes guerrearam contra os EUA, tornaram-se fortes aliados desta potência no 

pós II Guerra Mundial, demonstrando claramente a mudança radical de contexto do Imperialismo para 

a Guerra Fria. 

Dois anos mais tarde esta potência também coordenou a criação da OTAN (Organização do 

Tratado do Atlântico Norte), aliança militar que garantiu maior coesão entre os aliados. Além da OTAN, 

os EUA se envolveram diretamente em algumas Guerras para garantir que regimes políticos pró-



socialistas não obtivessem sucesso. São os casos das Guerras da Coreia12 e do Vietnã13, entre 

outros. É importante ressaltar que, embora não tenha participado diretamente, a URSS esteve 

presente indiretamente nestes dois conflitos com apoio bélico, logístico e, principalmente, ideológico. 

Também são vários os casos de ações de agências estadunidenses (principalmente a CIA), 

favorecendo golpes de Estado e regimes autoritários, sobretudo na América Latina, de modo a impedir 

a expansão do socialismo real. A ditadura instalada no Brasil exemplifica esta situação, já que a 

construção política do golpe militar de 1964 contou com a participação do embaixador dos EUA no 

Brasil, Lincoln Gordon, e com o conhecimento e apoio de outras autoridades e instituições dos EUA. 

A bipolaridade desta Ordem Mundial era percebida pelas respostas similares dos soviéticos 

aos avanços estadunidenses. Em contraposição ao Plano Marshall, em 1949 foi criada a COMECON 

(Conselho para Assistência Econômica Mútua), entidade cujo objetivo era contribuir para a ajuda 

mútua entre os Estados (socialistas) membros. A URSS também arquitetou o Pacto de Varsóvia, 

aliança militar assinada em 1955 pela maioria dos países socialistas europeus, rivalizando bélico-

militarmente com os EUA na Europa. Neste momento a cortina de ferro14 já era evidente e, 

claramente, o leste europeu era controlado pelo governo de Moscou e o ocidente europeu pelo 

governo de Washington, e foi assim até o fim da Guerra Fria. 

O controle da URSS sobre os países do leste europeu se evidenciou, entre outras ações, com 

a ocupação de Praga, capital da então Tchecoslováquia15, em 1968, respondendo de forma 

embrutecida às reformas propostas pela Primavera de Praga. O autoritarismo dos regimes socialistas, 

que na prática deturpavam os socialismos utópico e científico, se tornou uma das marcas 

características de muitos destes regimes. O líder tcheco, Alexander Dubcek, ao propor reformas 

políticas que tornariam o socialismo de seu país mais democrático e transparente, foi interpretado 

negativamente pelo governo de Moscou que o retirou do poder mediante ações das forças militares 

do Pacto de Varsóvia. 

O ano de 1968, aliás, foi um ano marcante no curso da Guerra Fria. Além dos movimentos 

estudantis em todo mundo, momento auge da contracultura e dos protestos nos EUA de ativistas 

contrários à presença de tropas norte-americanas no Vietnã, neste ano também foi assinado o TNP 

(Tratado de Não-Proliferação de armas nucleares), em que as potências nucleares da época se 

comprometeram a não transferirem armas nucleares para outros Estados e os Estados que não 

dispunham de tais armamentos se comprometeram a não desenvolver tecnologias nucleares para fins 

bélicos. 

Este tratado foi resultado direto da corrida bélica da Guerra Fria e da insustentabilidade que 

tais ameaças estavam produzindo em todo o mundo. As cinco potências nucleares da época, a partir 

deste tratado, se colocaram numa posição ainda mais vantajosa em relação aos demais países. Não 

                                                           
12 Esta Guerra ocorreu entre 1950 e 1953. Além da Coreia do Norte (socialista) e da Coreia do Sul (capitalista), os EUA também participaram 
diretamente neste conflito em apoio aos sul-coreanos. 
13 Esta Guerra ocorreu entre 1959 e 1975, tendo como protagonistas (inicialmente) o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Os EUA entraram 
efetivamente neste conflito somente em 1965 e se retiraram em 1973. Depois do fim desta Guerra o Vietnã se unificou e passou a se chamar 
República Socialista do Vietnã. 
14 Expressão cunhada pelo ex-primeiro ministro britânico, Winston Churchill, para se referir à divisão político-ideológica da Europa durante a 
Guerra Fria, o que dificultava as relações diplomáticas entre os países de diferentes blocos (ocidental e oriental). 
15 Em 1993 este país pacificamente se dividiu em dois – República Tcheca e Eslováquia. 



por acaso, são justamente elas que ainda hoje compõem o Conselho de Segurança da ONU como 

membros permanentes: EUA, Rússia (principal herdeira da URSS), Reino Unido, França e China. 

É óbvio que nem todos os acontecimentos econômicos e políticos em escala mundial que 

ocorreram durante a Guerra Fria são frutos deste conflito. Entretanto, muitos dos fatos e fenômenos 

paralelos à Guerra Fria foram fortemente influenciados por ela e pela Ordem Mundial que a antecedeu, 

isto é, o Imperialismo. Um evento que ilustra muito bem esta situação foi a Conferência de Bandung, 

em 1955, onde muitos países pobres, tanto socialistas quanto capitalistas, (re)discutiram o mundo 

para além do conflito Leste-Oeste (como também é conhecida a Guerra Fria). Estes países se 

apresentavam como não-alinhados às duas grandes potências do período. Para eles, a demanda 

mais imediata não se pautava simplesmente em serem capitalistas ou socialistas, mas sim na posição 

que os países pobres ocupavam no cenário internacional e na influência histórica exercida pelas 

grandes potências. Aos países que se colocaram durante a Guerra Fria como não-alinhados o que 

mais interessava era rediscutir a pobreza dos mesmos e a responsabilidade que as potências tinham 

para este fenômeno social. 

Deste modo, nem todos os países socialistas estiveram sofre influência direta da URSS. A 

própria China, participante da Conferência de Bandung, teve uma política significativamente 

independente do controle de Moscou. Aliás, as relações sino-russas foram bastante tensas durante 

grande parte da Guerra Fria. Mesmo na Europa Oriental, a então Iugoslávia16 também se manteve 

autônoma em relação aos soviéticos. Sob a liderança de Josip Tito, este país também não se alinhou 

completamente à URSS, não fazendo parte do Pacto de Varsóvia, por exemplo. 

Outro efeito colateral do Imperialismo e que também sofreu influências da Guerra Fria foi a 

“emancipação” da África. Ao longo das décadas que se desenrolaram à II Guerra Mundial, as ex-

colônias gradativamente conquistaram as suas soberanias, mas as marcas deixadas pela ocupação 

europeia, sobretudo na África, foram demasiadamente intensas. As fronteiras impostas pelos Impérios 

apenas se preocupavam com os interesses imperiais, separando grupos étnicos em diferentes 

colônias, e agrupando outros, algumas vezes, inimigos, numa mesma colônia. Mais tarde, muitas 

destas colônias, já independentes e herdeiras dos contornos fronteiriços estabelecidos pelas 

potências, passaram a experimentar em seus territórios conflitos de diferentes naturezas. 

Ao se tornarem independentes, alguns países se alinharam aos EUA e outros se alinharam à 

URSS. Angola e Moçambique, por exemplo, adotaram o socialismo ao se tornarem independentes. 

Inclusive, grupos pró-socialismo participaram de seus movimentos emancipacionistas. 

Embora militarmente as duas potências hegemônicas da Guerra Fria (EUA e URSS) tivessem 

níveis parecidos, o mesmo não podia ser dito sobre a economia. Os EUA se tornaram a maior 

economia mundial ainda no início do século XX e vem mantendo este posto há mais de um século, 

embora atualmente ameaçada com o crescimento chinês. A URSS, por seu turno, experimentou um 

grande crescimento econômico durante as primeiras décadas de existência, tendo se tornado a 

                                                           
16 Ao longo da década de 1990 este Estado multiétnico deu origem a seis Estados independentes: Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, 
Sérvia, Montenegro e Macedônia. Algumas destas independências foram marcadas por graves conflitos. Outros territórios, como é o caso do 
Kosovo, aguardam reconhecimento internacional para serem formalmente considerados independentes. 



segundo maior economia do planeta. Contudo, a partir da década de 1970 essa potência passou a 

sofrer numerosas crises econômicas. 

Diferentes fatores contribuíram para o enfraquecimento político e econômico da URSS ao 

longo da Guerra Fria. A URSS, cujo PIB (Produto Interno Bruto) era significativa inferior ao norte-

americano, tinha que investir uma quantidade (relativamente ao seu PIB) muito maior com gastos 

militares, comprometendo outros setores. Além disso, a rigidez imposta pela burocracia soviética 

inviabilizou a flexibilização produtiva das empresas estatais, num momento em que o capitalismo se 

reinventava com a III Revolução Industrial e com o modelo toyotista, cujas lideranças eram os EUA e 

o Japão. 

Nos anos de 1980 eram comuns as crises de abastecimento de alimento e outros produtos 

básicos na URSS e, aliado a isto, a insatisfação da população referente à falta de democracia passou 

a incomodar parte da cúpula do Partido Comunista. Em 1985, Mikhail Gorbachev, então secretário 

geral do partido comunista soviético, implantou uma série de reformas políticas (Glasnost) e 

econômicas (Perestroika), a fim de retirar o país da crise. Entretanto, estas medidas encontraram 

resistências internas e não foram suficientes para resolver as crises da URSS. 

Caminhando para o final da década de 1980 já era notável o enfraquecimento externo desta 

potência. Assim, em 1989 “caiu” o muro de Berlim, possibilitando que no ano seguinte a Alemanha 

fosse unificada. Em 1991 a Federação soviética foi esfacelada, dando origem a várias repúblicas 

soberanas. Com isso, a COMECON e o Pacto de Varsóvia também foram extintos, sendo, 

definitivamente, o fim da Guerra Fria. 

Com a queda do mundo socialista, a divisão do planeta em “três mundos” também perdeu o 

sentido. Nesta regionalização, era chamado de Primeiro Mundo o grupo dos países capitalistas, 

industrializados e com significativo desenvolvimento humano; de Segundo Mundo o grupo dos países 

socialistas e de Terceiro Mundo o grupo dos países capitalistas não industrializados e/ou com graves 

problemas sociais. O fim da Guerra Fria representou também o “fim do segundo mundo”. 

 

IMPERIALISMO E GUERRA FRIA AINDA HOJE? 

O contorno das fronteiras de muitos países, assim como as relações políticas atuais entre eles, 

é resultado direto tanto do Imperialismo quanto da Guerra Fria. A despeito destas Ordens Mundiais já 

terem acabado, algumas “feridas abertas” nestes períodos ainda não foram cicatrizadas. 

Em se tratando das “feridas abertas” durante o imperialismo, o maior exemplo é a África. As 

fronteiras atuais obedecem muito mais às delimitações coloniais impostas pelos impérios durante o 

século XIX do que à distribuição dos principais grupos étnicos que vivem lá há muitos séculos, alguns 

a milênios. Grande parte dos conflitos atuais no continente africano é, na verdade, um desdobramento 

destas delimitações fronteiriças, que inventaram nações em territórios onde já viviam muitas nações. 

Analisando as maiores economias do mundo podemos perceber que seis, dos dez maiores 

PIBs mundiais, são de ex-potências imperialistas. A posição econômica ainda hoje vantajosa desses 

países é, em parte, resultado de políticas expansionistas do passado. Em razão disso, esses países 

tem uma dívida histórica com suas ex-colônias. 



Em se tratando das “feridas abertas” durante a Guerra Fria, podemos citar o exemplo do 

embargo cubano que persiste. Vale lembrar que desde 1962 os EUA aplicam um bloqueio econômico 

à “ilha socialista”. 

A distribuição global das armas nucleares também obedece a uma lógica criada ainda durante 

a Guerra Fria, quando as duas potências hegemônicas deste período desenvolveram uma capacidade 

militar absurdamente grande. Atualmente, mais de 90% de toda a capacidade bélico-nuclear do 

mundo está concentrada em apenas dois países: EUA e Rússia (principal herdeira da URSS). Por 

tudo isso, apesar da velha ordem mundial já ter acabado há, aproximadamente, três décadas, ela 

ainda segue impactando a Ordem Geopolítica Mundial dos dias atuais. 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Faça uma lista contendo as palavras e expressões presentes no texto que você não conhecia. Busque 

no dicionário e na Internet o seu significado e, em seguida, elabore um glossário. 

 

2) Consulte (num Atlas ou na Internet) um planisfério político (mapa-múndi). Veja a localização de todas 

as potências citadas no tópico “Imperialismo”. Em seguida, faça o que é pedido: 

 

a) Aponte com um X no mapa abaixo a localização de cada um desses países. 

 

 

b) Indique o continente onde está localizada a maioria desses países e um continente que não possui 

nenhum deles. Compare estes continentes política e economicamente. 

 



c) Compare o continente africano representado no planisfério político consultado com o mapa abaixo. 

Quais as principais diferenças? O que estes mapas podem revelar sobre muitos conflitos que existem 

ainda hoje neste continente? 

 
África – distribuição de grupos étnicos 

Elaborado por George P. Murdock (1959) 

 

3) Assista ao vídeo “Por que o muro de Berlim foi construído e por que caiu? A análise 30 anos depois”, 

produzido pela BBC. Eles está disponível gratuitamente no Youtube através do link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AGQw01AL0Bo>. Em seguida, responda às seguintes perguntas: 

 

a) Por que o muro de Berlim é o maior símbolo da Guerra Fria? 

 

b) Por que a sua queda representou o fim de um período histórico? 

 

4) Busque na Internet quais são os países membros da OTAN e veja a localização deles num planisfério 

político. Em seguida, faça o que é pedido: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGQw01AL0Bo


a) Aponte com um X no mapa abaixo a localização de cada um desses países. 

 

b) Indique, pelo menos, duas potências mundiais da atualidade não fazem parte desta aliança. 

 

5) Pesquise na Internet o nome dos países que se tornaram independente depois do fim da URSS. 

Quantos desses países você conhecia? 

 

6) Assista ao vídeo “A história da Revolução Cubana. E suas consequências”, produzido pelo NEXO 

Jornal. Ele está disponível gratuitamente no Youtube através do link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=BscKGvlhTHI>. Em seguida, responda às seguintes perguntas: 

 

a) O que foi a Crise dos Mísseis e por que este foi um dos momentos mais preocupantes de toda a 

história? 

 

b) Por que os EUA aplicam um embargo a Cuba desde 1962? Quais as consequências desta política? 

 

7) Explique através de exemplos a afirmação abaixo: 

“A despeito destas Ordens Mundiais (Imperialismo e Guerra Fria) já terem acabado, algumas ‘feridas 

abertas’ nestes períodos ainda não foram cicatrizadas” 

https://www.youtube.com/watch?v=BscKGvlhTHI

