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QUAL A ORDEM GEOPOLÍTICA MUNDIAL DO PÓS-GUERRA FRIA? 

Política, economia e diplomacia num mundo com muitas armas (PARTE 1) 

Tiago Nogueira Galinari1 

 
Com o fim da Guerra Fria, o contexto político global mudou significativamente. Abertura 

econômica, extinção do monopartidarismo e privatizações modificaram radicalmente a organização 
política e econômica dos Estados do leste europeu durante a década de 1990, incluindo a da própria 
Rússia, principal herdeira da URSS. Este país procurou manter a sua influência sobre os territórios 
da ex-URSS, a partir da criação da CEI (Comunidade dos Estados Independentes), mas o controle 
de Moscou no seu entorno diminuiu imensamente, já que vários dos países que integraram a URSS, 
ou foram seus aliados, se afastaram politicamente da Rússia. O caso mais extremo é a dos países 
bálticos2, que compuseram a URSS e hoje não apenas se desvincularam da influência de Moscou, 
como também ingressaram na União Europeia e na OTAN, organismos que antagonizam com a 
Rússia no contexto internacional. 

Contudo, dizer que o socialismo real ruiu por completo talvez seja um exagero, já que alguns 
Estados ainda se declaram socialistas – China, Coreia do Norte, Cuba, Laos e Vietnã. Além disso, a 
América Latina assistiu, no início do século XXI, a ascensão de regimes com inclinação socialista, ou 
pelo menos com discurso pró-socialismo. Chamados de bolivarianos, ou de “socialismo populista do 
século XXI”, pelos críticos, países como Venezuela, Bolívia e Equador compunham essa categoria. 
Nos últimos anos, reviravoltas políticas abalaram o Equador e a Bolívia, já a Venezuela passou a 
sofrer um isolamento internacional. 

Dos anos noventa para cá, a disputa entre socialismo real versus capitalismo – tão marcante 
durante a Guerra Fria – perdeu o destaque, já que restam poucos países que se declaram socialistas 
e, dos que restam, o mais importante – a China – possui um modelo bastante distinto do soviético. A 
principal disputa entre China e EUA, aliás, não é ideológica, mas econômica (disputa por mercados), 
sendo assim, dentro de uma lógica capitalista. 

A China possui um modelo político e econômico híbrido, ou seja, ele combina socialismo real 
e capitalismo. Ao mesmo tempo em que a economia chinesa se mantém fortemente planifica, com 
forte intervenção estatal, além de manter uma política altamente centralizada e com um sistema 
eleitoral monopartidário, é perceptível também a contínua abertura da economia e o estímulo à 
iniciativa privada (com empresas nacionais e transnacionais). Apesar de se declarar socialista, a 
desigualdade social segue como uma chaga nesse país. A pobreza presente sobretudo nas áreas 
rurais e entre os trabalhadores urbanos pouco qualificados se contrastada com o grande número de 
milionários que vivem no país atualmente. A despeito destas considerações, o país vem registrando 
um crescimento econômico gigantesco há décadas, o que fez com que o país se tornasse uma 
superpotência econômica. 
 Outra marca da ordem pós-Guerra Fria se refere à corrida armamentista. Ela aparentemente 
havia cessado já que, ao longo das décadas de 1990 e início do anos 2000, EUA e Rússia assinaram 
uma série de tratados visando reduzir seus respectivos arsenais nucleares. Além disso, houve uma 
significativa diminuição dos gastos militares global ao longo da década de 1990, graças, justamente, 
à redução dos gastos militares dos EUA e da Rússia. Todavia, na contramão desse processo, alguns 
países não apenas aumentaram seus gastos militares, como também desenvolveram armamentos 
nucleares. Além das potências nucleares da Guerra Fria – EUA, URSS, Reino Unido, França e China 
– outros países entraram para este seleto grupo. A Índia, ainda na década de 1970, o Paquistão, na 
década de 1990, e a Coreia do Norte, no terceiro milênio, também desenvolveram capacidade bélico-
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nuclear. Há também fortes suspeitas de que Israel possua tais armamentos. Vale mencionar que, com 
exceção da Coreia do Norte, que foi signatária do TNP (Tratado de Não Proliferação Nuclear) até se 
retirar em 2003, os outros três países citados sequer haviam ratificado o acordo. Por fim, mais 
recentemente os países europeus e os EUA levantaram muitas suspeitas em relação ao programa 
nuclear iraniano, acusando este país de ter pretensões bélico-nucleares. 

Seja como for, mesmo as duas superpotências nucleares terem diminuído a quantidade de 
ogivas nucleares que dispunham, as armas nucleares ainda servem para o mesmo propósito que 
serviram durante a Guerra Fria: a intimidação. O poder destrutivo deste tipo de armamento faria com 
que uma guerra nuclear entre potências atômicas destruísse ambas. Essa ameaça de destruição 
mútua contribuiu, por exemplo, para que EUA e URSS, apesar das hostilidades, nunca terem entrando 
em guerra diretamente uma contra a outra durante a Guerra Fria. Atualmente, Rússia e EUA ainda 
possuem capacidade para destruir não somente um ao outro, mas toda a vida humana do planeta. 

A Coreia do Norte, um dos países mais militarizados do planeta, vem utilizando o 
desenvolvimento de mísseis e de ogivas nucleares como instrumento de afirmação internacional e, 
também, de barganha política. Ao que parece, a elite dirigente da ditadura comunista está convencida 
de que necessita dispor de tais armamentos para garantir a sobrevivência do regime. 

É importante destacar que, apesar de terem diminuído os gastos militares durante a década 
de 1990, EUA e Rússia aumentaram novamente seus investimentos neste setor ao longo das 
primeiras décadas do terceiro milênio. Este movimento foi acompanhado por muitos outros países e, 
como consequência, os gastos militares voltaram a crescer no mundo. De todo modo, neste quesito 
há uma clara hegemonia estadunidense. 

Apesar de ainda haverem tensões entre Rússia e EUA, as disputas travadas por esses dois 
países estão longe de conduzir a Ordem Geopolítica da atualidade. Neste terceiro milênio, os EUA 
também vêm tencionando com a China, com a União Europeia e com outros países, em diferentes 
assuntos, seja ele econômico, diplomático ou militar. 

Além disso, uma miríade de guerras civis, conflitos étnico-religiosos e disputas interestatais 
nos campos econômico, diplomático e militar nos diferentes continentes não cessaram com o fim da 
Guerra Fria. Alguns organismos internacionais ganharam importância, e países que até pouco tempo 
não tinham grande destaque internacional se tornaram importantes atores, como é o caso da Índia e 
do Brasil (que recentemente voltou a perder o seu protagonismo). Enfim, as disputas são muitas e 
parece ser muito difícil classificar a Ordem Geopolítica Mundial da atualidade. A bipolaridade da 
Guerra Fria foi substituída por uma ordem unipolar3 (ou monopolar), multipolar, ou, ainda, apolar4? 

Qual seria, então, a Ordem Mundial da atualidade? Será que existem Ordens Mundiais 
distintas e sobrepostas? As diferentes percepções sobre o mundo produzem diferentes respostas a 
estas perguntas. O caráter caótico destas disputas faz com que muito pensem que exista, na verdade, 
uma Desordem Mundial. Assim, partido do entendimento de que no mundo atual existem Ordens 
distintas, cada qual numa dimensão e se sobrepondo umas às outras, a seguir serão apresentadas 
algumas possibilidades de se interpretar a Nova Ordem Mundial. 
 
IMPERIALISMO ESTADUNIDENSE EM PLENO SÉCULO XXI? 
 Os EUA, sem dúvida, foram os maiores vencedores das três principais guerras do século XX. 
As duas primeiras consistiram em guerras de fato (I e II Guerras Mundiais), ou seja, com conflitos 
armados e a perda de milhões de vidas humanas. A terceira, isto é, a Guerra Fria, apesar de taxada 
como ideológica, também custou milhões de vidas, se considerarmos as guerras que se 
desencadearam a partir dela (Guerras da Coreia e do Vietnã, insurgências armadas ao redor do 
mundo etc.). 

Com o fim da URSS e o enfraquecimento de sua principal herdeira – a Rússia –, só restou os 
EUA com status de superpotência. Por este motivo, do ponto de vista político, ideológico e militar, 
apesar das muitas resistências, a partir da década de 1990 a Ordem Geopolítica Mundial passou a 
apresentar um forte caráter unipolar, com clara hegemonia estadunidense. 

Mesmo reduzindo os seus gastos militares (investimentos em armamentos, manutenção de 
forças armadas etc.) ao longo da década de 1990, os EUA ampliaram a sua posição de maior potência 
bélico-militar do planeta, pois a sua maior concorrente se dissolveu e os gastos médios mundiais 
também reduziram. Por ser o país que mais investem no setor bélico-militar há décadas e, os EUA 
possuem um arsenal e uma capacidade militar inigualáveis. 
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 Embora outros países apresentem também um significativo poderio militar, com destaque para 
as demais potências nucleares (Rússia, China, França e Reino Unido), eles nem se aproximam do 
poder bélico-militar estadunidense. Além disso, os EUA são a única potência atual com presença 
militar em todos os continentes, a partir de suas bases fixas ou móveis. Evidentemente, um eventual 
confronto com outra superpotência nuclear, como a Rússia, por exemplo, provavelmente provocaria 
o que os estrategistas militares chamam de Destruição Mutua Assegurada, isto é, os dois sairiam 
perdendo. Aliás, toda a humanidade sairia perdendo. Mas numa guerra convencional, nenhum país 
no mundo é páreo para os EUA. 
 

MAIORES GASTOS MILITARES – 2019 

Colocação País Gastos totais (em 
bilhões de dólares) 

Em relação ao 
PIB nacional 

Em relação ao 
total mundial 

1º EUA U$ 732,0 bilhões 3,4% 38% 

2º China U$ 261,0 bilhões 1,9% 14% 

3º Índia  U$ 71,1 bilhões 2,4% 3,7% 

4º Rússia U$ 65,1 bilhões 3,9% 3,4% 

5º Arábia Saudita U$ 61,9 bilhões 8,0% 3,2% 

6º França U$ 51,0 bilhões 1,9% 2,6% 

7º Alemanha U$ 49,3 bilhões 1,3% 2,6% 

8º Reino Unido U$ 48,7 bilhões 1,7% 2,5% 

9º Japão U$ 47,6 bilhões 0,9% 2,5% 

10º Coreia do Sul U$ 43,9 bilhões 2,7% 2,3% 
Elaborado por Tiago N. Galinari. Fonte: Stockholm International Peace Research Institute. 

 

Na qualidade de potência hegemônica, o governo de Washington mantém o seu papel 
intervencionista ao redor do mundo, seja por vias diplomáticas, militares ou, pelo menos até a era 
Trump5, através de organismos internacionais. 

Os EUA foram um dos principais fiadores e incentivadores da criação de muitos organismos 
internacionais, como o FMI (Fundo Monetário Internacional), por exemplo. E por ser a principal credora 
deste órgão, esta potência exerce um grande controle sobre o mesmo. Expliquemo-nos. Como para 
um país conseguir empréstimos no FMI ele primeiro precisa adequar a sua política econômica aos 
moldes estipulados por este fundo e como são os EUA o país que mais exerce influência na condução 
política deste organismo, consequentemente os EUA influenciam na política dos países que contraem 
empréstimos no FMI. 

Além do FMI, vários outros organismos internacionais foram criados a partir do protagonismo 
estadunidense e/ou foram fortemente financiados pelos EUA, incluindo a própria ONU (Organização 
das Nações Unidas). Não é por acaso que este organismo está sediado em Nova York. Contudo, há 
um custo em ser uma superpotência hegemônica. Para influenciar outros países através destes 
organismos é preciso investir neles, injetando mais recursos nos mesmos do que os aliados. Assim, 
desde a Guerra Fria os EUA vêm investindo em diferentes organismos internacionais, garantindo 
através de alguns deles a sua influência na comunidade internacional. 

A URSS também fez isso durante a Guerra Fria, já que assumiu a maior parte dos custos de 
organismos internacionais do bloco socialista, como foi o caso do Pacto de Varsóvia, além de ter 
oferecido vantagens aos parceiros estratégicos, como foi o caso de Cuba, com quem fez trocas 
comerciais mais vantajosas aos cubanos, garantindo assim um aliado a alguns quilômetros dos EUA. 

O EUA vinham realizando algo similar até o início da era Trump, quando então começou a 
romper com este raciocínio geopolítico. Desde o fim da II Guerra Mundial, os EUA se tornaram os 
maiores incentivadores do livre comércio, defendendo-o como um dos pilares do capitalismo. Essa 
potência procurou estabelecer acordos bilaterais e multilaterais com diversos países, a fim de facilitar 
as trocas comerciais entre os mesmos. No entanto, isso ocorria ao mesmo tempo em que muitas de 
suas indústrias, que almejavam explorar a mão-de-obra barata em países pobres, deslocavam parte 
de sua produção para estes últimos. Com o passar das décadas, mesmo se mantendo como a maior 
potência econômica mundial, a competitividade dos EUA caiu – em parte, graças ao aumento de 
produtividade de alguns parceiros comerciais, como é o caso da China – e a qualidade do emprego 
caiu (seja em razão da redução do salário real ou por causa das oscilações nas taxas de desemprego). 

Com isso, a partir da era Trump os EUA passaram a adotar políticas que contradizem o 
discurso que o país havia assumido nas últimas décadas. O governo estadunidense, então, passou a 
defender políticas protecionistas e passou a desempenhar um papel de crítico do multilateralismo. Os 
exemplos são muitos. Depois que assumiu o poder, Donald Trump retirou o país do acordo comercial 
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Transpacífico, substituiu o NAFTA6 por um novo tratado comercial com o Canadá e o México, saiu do 
Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2018 – sendo que no ano anterior os EUA haviam sido 
os maiores doadores voluntários deste organismo –, se retirou do acordo de Paris – que trata sobre a 
questão climática – e, recentemente, em plena crise da pandemia da COVID-19, anunciou que 
suspenderia a verba para a OMS (Organização Mundial da Saúde) – sendo que, até então, os EUA 
eram os seus maiores financiadores deste organismo. 

Por fim, até mesmo a OTAN passou a ser alvo de críticas, já que os EUA passaram a cobrar 
mais investimento de seus aliados em defesa. De fato, os EUA investem muito mais em defesa do 
que os outros 28 membros desta aliança juntos. Mais de dois terços de todo o gasto militar do conjunto 
dos países da OTAN é realizado apenas pelos EUA. Além disso, são os EUA, juntamente com a 
Alemanha, os maiores responsáveis pelo orçamento operacional desta aliança militar. Parece que os 
EUA não querem mais assumir os custos de ser a potência hegemônica global, mas sem abrir mão 
deste status. 
 Mesmo com uma retomada de rumos no que se refere ao multilateralismo, fica claro que este 
país ainda conserva uma grande capacidade de mobilização internacional para aplicar sanções a 
Estados considerados por ele como infratores das regras internacionais. E, ao mesmo tempo, quando 
são os EUA os prevaricadores de tais regras, parece não haver forças externas capazes de lhe aplicar 
sanções. Por vezes, a impressão que temos é de que os norte-americanos assumiram o papel de 
polícia global, monopolizando o poder decisório das principais ações internacionais. 
 Isto se tornou ainda mais evidente a partir da Doutrina Bush, iniciada em 2001. Após os 
atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, teve a 
início a “guerra ao terror”, como é chamada tal Doutrina. O suposto combate ao terrorismo passou a 
justificar diferentes ações, tanto domésticas como internacionais. Os conceitos de Eixo do Mal7 e de 
guerra preventiva tornaram-se recorrentes e legitimadoras de ações com forte caráter imperialista. 
 Entre estas guerras preventivas se destacam a invasão do Afeganistão, em 2001, depondo o 
governo ultra fundamentalista do Talibã; e a invasão do Iraque, em 2003, retirando do poder o ditador 
Saddam Hussein. Enquanto a invasão do Afeganistão foi realizada sem grandes resistências 
internacionais – devido às graves violações dos direitos humanos promovidas pelo governo talibã e 
pelo claro vínculo deste grupo com a Al Qaeda, organização que orquestrou os atentados de 11 de 
setembro de 2001 –, a invasão do Iraque foi muitíssimo questionada e criticada, tendo inclusive sido 
vetada pelo Conselho de Segurança da ONU. 
 A justificativa principal que levou à invasão do Iraque foi o suposto arsenal químico em posse 
do governo iraquiano e a possibilidade de usos terroristas destas armas. Como nunca foram 
apresentadas provas da existência de tais armamentos, os membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU, com exceção do Reino Unido, vetaram tal ação. Mesmo assim, tropas norte-
americanas invadiram o país. Hoje já se sabe que tais armas nunca existiram e, mesmo descumprindo 
uma resolução do Conselho de Segurança, esta potência não sofreu nenhuma sanção internacional. 

Durante a primeira década do século XXI os gastos militares norte-americanos cresceram 
expressivamente. Todavia, a crise econômica de 2008 e, talvez, a mudança de governo8 contribuíram 
para que estes gastos diminuíssem a partir de 2009. Contudo, mesmo assim, ações controversas 
contra governos e cidadãos estrangeiros se mantiveram. Em outras palavras, a “guerra ao terror” não 
acabou com o fim do governo de George W. Bush (2001-2009). O escândalo que veio a público, em 
2013, sobre o esquema de espionagem9 realizada pela NSA10 relatada pelo ex-técnico desta 
Agência, Edward Snowden, confirmam este fato. E, de novo, nenhuma resposta internacional à altura 
foi realizada, nem mesmo sanções. Como se vê, o suposto combate ao terrorismo continua servindo 
de pretexto para ações imperialistas e, por esta razão, talvez as mudanças de governo não 
signifiquem o fim da Doutrina Bush. 
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9 A presidente do Brasil na época, Dilma Rousseff, estava entre as várias autoridades de diferentes países que foram espionados. 
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Enquanto os descumprimentos dos EUA às resoluções internacionais e o desrespeito do 
mesmo às soberanias de outros Estados continuam sem resposta, esta potência consegue organizar 
a comunidade internacional contra aqueles (inimigos) que prevaricam o sistema internacional. É o 
caso da liderança estadunidense para impor sanções contra a Rússia, por causa do conflito no leste 
ucraniano, ou contra o Irã, por causa de seu programa nuclear. 

É importante lembrar que o poder de persuasão estadunidense não se restringe ao seu 
instrumental político e militar. A mídia e a indústria cultural norte-americana desempenham papéis 
importantíssimos no convencimento da opinião pública sobre a legitimidade de suas ações, tanto em 
escala nacional quanto em escala internacional. 

Em outras palavras, o poderio dos Estados Unidos também se manifesta através de seu 
softpower11, isto é, através da grande capacidade de propagação de hábitos e valores de sua 
indústria cultural e das empresas que, embora tenham alcance internacional, nasceram e estão 
sediadas nos EUA. Sem dúvida, esta potência segue como o país mais influente culturalmente na 
atualidade, conseguindo transmitir a busca pelo american way of life12 para quase todo mundo. 

Evidentemente, esta imposição dos interesses norte-americanos e esta exportação de valores, 
sobretudo aqueles relacionados ao consumo, também encontram resistências. A postura do Edward 
Snowden, por exemplo, demonstra um descontentamento que existe dentro do próprio país em 
relação ao comportamento geopolítico intransigente dos EUA; e a insistência de países, como o Irã, 
em não ceder às imposições norte-americanas demonstra os limites do poder estadunidense. 

 

 

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) Cite os principais eventos e/ou mudanças de rumos que marcam o fim da Guerra Fria. 

 

 

                                                           
11 Capacidade que alguns grupos ou Estados possuem de dirigir o comportamento de outros grupos, Estados ou povos a partir de sua influência 
cultural. Um exemplo é a “fabricação de inimigos mundiais” realizada pelo cinema hollywoodiano. 
12 O estilo de vida estadunidense é o padrão de comportamento e consumo da classe média norte-americana. Tais valores são propagados como 
uma referência de “qualidade de vida” pela indústria cultural dos EUA. Entretanto, este modelo é insustentável em escala mundial. 



3) Assista ao vídeo “O poder da Rússia pós-União Soviética. E a hegemonia de Putin”, produzido pelo 

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

<https://www.youtube.com/watch?v=ornku7bmVlA>. Em seguida, responda às seguintes perguntas: 

 

a) Quais as principais transformações que a Rússia experimentou do período soviético aos dias atuais? 

 

b) Quais as principais características da política externa russa do período Putin? 

 

4) Explique por que a China, apesar de investir apenas 1,9% de seu PIB em defesa, possui gastos 

militares totais muito superiores que os da Índia, Rússia e Arábia Saudita juntos, sendo que estes três 

países investem, respectivamente, 2,4%, 3,9% e 8,0% de seus PIBs em defesa. 

 

5) A partir da análise da charge abaixo, discuta a Doutrina de “Guerra ao Terror”. 

 

 

6) Faça uma consulta na Internet sobre o caso Snowden. Discuta sobre as principais polêmicas 

envolvendo este caso, assim como sobre o que foi revelado por ele. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ornku7bmVlA

