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A Guerra Fria- Anos 80 e Fim da URSS 

 

Resumo 

 

A queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética terminaram com uma era de disputas mundiais 

entre a URSS e os Estados Unidos. Durante o período houve uma enorme tensão não somente entre as 

nações envolvidas, mas também entre outros países, que temiam as possibilidades de destruição nuclear 

em uma guerra entre as duas potências . Com o fim dessa era, os Estados Unidos tomaram conta do cenário 

mundial impondo o neoliberalismo, enquanto as ideologias de esquerda ficaram desgastadas com a queda 

do socialismo na Rússia e no Leste Europeu. 

 

Fim da URSS 

O fim da Guerra Fria esteve diretamente ligado ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

em 1991, ainda que, dez anos, as potências discutiam caminhos mais pacíficos e a possibilidade de 

coexistência. Depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, a URSS passou a dar sinais de enfraquecimento 

que geraram inúmeras reformas econômicas feitas pelo líder soviético Mikhail Gorbachov. A situação piorou 

em 1986,  quando uma usina nuclear na Ucrânia sofreu uma explosão de vapor, liberando material radioativo 

no ar e infectando imediatamente a cidade de Prypiat e seus arredores. O acidente da usina de Chernobyl 

colocou em cheque todo o sistema de geração de energia nuclear. 

Em um contexto mais amplo, uma grande crise econômica na URSS junto com rebeliões e protestos 

por democracia na Alemanha Oriental e nos outros países satélites da Rússia desde a década de 1960 foram 

minando o governo da URSS pouco a pouco, até o ponto de ruptura nos anos de 1980. Para tentar manter a 

unidade, Mikhail Gorbachov lançou dois pacotes de reformas, conhecidos como a Glasnost e a Perestroika, 

que visavam reformar a economia buscando uma maior abertura de mercado e reformar a política, visando 

reformas mais democráticas no fechado sistema político. As reformas possibilitaram a abertura para a saída 

de países do bloco socialista, que começaram uma fuga em massa da União Soviética, como a Polônia, a 

Hungria, a Romênia, a Bulgária, entre outros, inclusive a Rússia que foi retirada do bloco por Boris Yeltsen. 

Dias depois, Gorbachov dissolveu oficialmente a União Soviética, terminando com anos de 

bipolaridade mundial. A queda do sistema socialista permitiu assim a expansão do neoliberalismo e da 

economia de mercado no leste europeu, antes sob domínio da URSS.  Inúmeros países com representação 

independente surgiram e a antiga Iugoslávia, foi dissolvida após sangrentas guerras, dando origem a novos 

países.  
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Os Anos 1980 e a Nova Ordem Mundial 

 

Após a queda da União Soviética, os Estados Unidos da América se transformam na principal 

economia do mundo e aumentam ainda mais sua influência mundial. A Europa por sua vez apostou em um 

ousado bloco de livre circulação de mercadorias e pessoas, a União Europeia, que chegou a instituir uma 

moeda única para todos os países, o Euro, e desenvolver órgãos políticos de gerenciamento do bloco. 

Outro país de destaque no cenário global é o Japão, sendo a principal economia capitalista da Ásia. 

Os japoneses são um dos principais países considerados como potências mundiais, com destaque na 

produção de tecnologia que são vendidas ao mundo inteiro. A China também é uma potência a se destacar, 

com mais de um bilhão de cidadãos, o país, apesar de ter um regime socialista, fez uma intensa abertura de 

mercado no fim do século XX, o que permitiu seu destaque mundial (no entanto essa política não veio 

acompanhado de uma regularização das atividades trabalhistas e diversas fábricas são acusadas de 

violações dos direitos humanos como jornadas de trabalho exaustivas etc.). 

Além das potências, podemos destacar nos anos contemporâneos os países emergentes, ou seja, 

países subdesenvolvidos nas décadas anteriores que começaram a se destacar a partir de 1990. Assim, 

nações como o Brasil, a Índia e a África do Sul, se sobressaem principalmente por suas estabilidades 

políticas e pelos crescimentos econômicos, com destaque, dentre eles, para o Brasil, que vivenciava um 

crescimento econômico nas últimas décadas, e para a África do Sul, que com o fim do regime do Apartheid 

em 1994 conseguiu encerrar as sanções econômicas ao país, o que possibilitou a eleição de Nelson Mandela 

e a retomada do crescimento econômico. Vale destacar ainda o desenvolvimento tecnológico e econômico 

na Coreia do Sul, que durante a segunda metade do século XX investiu de forma ampla na educação. 

 

  



 
 

 

 

3 

História 
 

Exercícios 

 

1. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um 

período homogêneo único na história do mundo. (...) dividem-se em duas metades, tendo como divisor 

de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão 

único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS. 
(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras,1996) 

 
O período citado no texto e conhecido por “Guerra Fria” pode ser definido como aquele momento 
histórico em que houve: 

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra 

Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista / União Soviética Stalinista, durante os anos 30. 

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a 

China e o Japão. 

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

 

 

2. Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos jornais era o que tratava da moeda única 

europeia.  

Leia a notícia destacada a seguir. 

 

O nascimento do Euro, a moeda única a ser adotada por onze países europeus a partir de 1 de janeiro, 

é possivelmente a mais importante realização deste continente nos últimos dez anos que assistiu à 

derrubada do Muro de Berlim, à reunificação da Alemanha, à libertação dos países da Cortina de Ferro 

e ao fim da União Soviética. Enquanto todos esses eventos têm a ver com a desmontagem de 

estruturas do passado, o Euro é uma ousada aposta no futuro e uma prova da vitalidade da sociedade 

europeia. A “Euroland” região abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, 

Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB (Produto Interno Bruto) equivalente a 

quase 80% do americano, 289 milhões de consumidores e responde por cerca de 20% do comércio 

internacional. Com este cacife, o Euro vai disputar com o dólar a condição de moeda hegemônica. 

                Gazeta Mercantil, 30/12/1998 

A matéria refere-se a “desmontagem das estruturas do passado” que pode ser entendida como: 

a) o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois blocos 

ideológicos opostos. 

b) a inserção de alguns países do Leste Europeu em organismos supranacionais, com o intuito de 

exercer o controle ideológico no mundo. 

c) a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia levando à polarização ideológica da antiga 

URSS. 

d) a confrontação dos modelos socialistas e capitalista para deter o processo de unificação das duas 

Alemanhas. 

e) a prosperidade as economias capitalistas e socialistas, com o consequente fim da Guerra Fria 

entre EUA e a URSS. 
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3. “A construção de uma nova ordem mundial, após a Segunda Guerra Mundial, contou com a 

participação da União Soviética, cuja importância estendeu-se até sua desintegração em 1991”. 

Sobre o período mencionado no texto, pode-se afirmar corretamente que: 

a) o desaparecimento de Joseph Stálin (1953), acompanhado da ascensão de Malenkov, conduziu a 

um recrudescimento da Guerra Fria, instigando a participação soviética em disputas por áreas 

como a Letônia e o Vietnã. 

b) o Governo de Kruschev (1955-64) correspondeu a uma época de críticas às práticas políticas do 

Stalinismo e à negação, por parte da URSS, da inevitabilidade da Guerra com os países capitalistas 

do Ocidente. 

c) a ruptura das relações entre os Partidos Comunistas da URSS e da China (1959) consagrou a 

liderança política internacional russa submetendo a China a seus interesses e autoridades. 

d) a chegada de Brejnev ao poder favoreceu o estouro de um movimento de reformas liberalizantes, 

que reestruturam o Estado Soviético extinguindo a censura interna e abrindo o país aos 

estrangeiros. 

e) a administração de Andropov (1982-84) provocou um endurecimento do regime com a volta das 

perseguições políticas, prisões em massa e a revitalização das forças armadas russas. 

 

 

4. “Cansados do domínio americano do sistema financeiro global, cinco potências emergentes vão 

lançar esta semana sua própria versão do Banco Mundial (Bird) e Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — o chamado grupo do Brics — estão buscando alternativas 

à ordem mundial existente segundo as palavras de Harold Trinkunas, diretor da Iniciativa Latino-

Americana do Brookings Institute […]”. 
(O Globo, 14/07/2014. Banco de fomento do Brics é alternativa à ordem mundial existente, dizem 

líderes e analistas. Disponível emhttp://oglobo.globo.com/economia.Acesso em: 19/09/2014). 

 

A posição do Brics frente à Nova Ordem Mundial reflete, de certo modo, a polarização econômica que 

marcou o mundo após a Guerra Fria. Tal polarização reflete-se na oposição entre: 

a) o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido 

b) o leste socialista e o oeste capitalista 

c) as economias planificadas e as economias de mercado. 

d) as potências industriais e as sociedades agrícolas. 

e) os países imperialistas e as nações neocoloniais. 
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5. O Sistema econômico capitalista, diferentemente do socialista, se caracteriza pela propriedade 

privada dos meios de produção, trabalho livre assalariado e acumulação de capital (riqueza). É 

traduzido em um sistema de mercado baseado na iniciativa privada, racionalização dos meios de 

produção e exploração de oportunidades de mercado para efeito de lucro, enquanto no socialismo 

predomina a propriedade estatal dos meios de produção. Em relação aos dois sistemas, é CORRETO 

afirmar:  

a) O sistema socialista teve início juntamente com a Revolução Industrial Inglesa, predominando na 

Europa no século XVIII.  

b) No sistema capitalista, apesar do trabalho assalariado livre, todos os trabalhadores são 

empregados do governo.  

c) O sistema capitalista de produção predomina, na atualidade, em praticamente todas as nações 

do mundo.  

d) A partir de 1991, com a dissolução da União Soviética, o sistema socialista se expandiu para o 

restante da Europa e África.  

e) A luta ideológica entre o capitalismo e socialismo deu origem à Segunda Guerra Mundial.  

 

 

6. G-20 adota linha dura para combater crise 
Grupo anuncia maior controle para o sistema financeiro 
 

Cercada de expectativas, a reunião do G-20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais 

emergentes do mundo, chegou ao fim, em Londres, com o consenso da necessidade de combate aos 

paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, 

os líderes concordaram, dentre várias medidas, em injetar US$ 1,1 trilhão na economia para debelar a 

crise. 

Disponíevel em: http://zerohora.clicrbs.com.br 

 

A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual 

se esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja 

configuração mais clara ainda está em andamento. Conforme se observa na notícia, essa nova 

geopolítica possui a seguinte característica marcante: 

a) diminuição dos fluxos internacionais de capital 

b) aumento do número de polos de poder mundial 

c) redução das desigualdades sociais entre o Norte e o Sul 

d) crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos 

e) aumento do protecionismo dos países líderes de blocos econômicos. 
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7. Os acordos para a diminuição das armas estratégicas de longo alcance afastam as campanhas 

histéricas e o perigo de um confronto bélico catastrófico. Quando se analisam as origens da 

denominada Guerra Fria, percebe-se que ela se relacionou inicialmente com: 

a) a política do desarmamento nuclear e o enfrentamento militar direto entre as duas superpotências. 

b) a instalação de rampas de lançamento e a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba. 

c) o fim da Guerra do Vietnã e o apoio norte-americano aos “contras” da Nicarágua sandinista. 

d) a ascensão de Mikhail Gorbatchev na URSS e sua política de Glasnost. 

e) o envolvimento dos governos inglês e norte-americano na elaboração de um discurso 

responsabilizando o comunismo como terrível ameaça ao mundo livre. 

 
 
 

8. O fim da Guerra Fria, expresso na extinção da União Soviética, em 1991, acarretou um novo equilíbrio 

e o ordenamento das relações internacionais, que se caracteriza por um (a): 

a) enfraquecimento dos movimentos nacionalistas regionais e das tendências de globalização na 

Europa ocidental. 

b) declínio da liderança política internacional das superpotências em virtude da transferência do 

controle de seus arsenais nucleares para a Assembleia Geral da ONU. 

c) revitalização das alianças militares estratégico-defensivas, conforme os pactos políticos da 

Europa central e do leste. 

d) formação de megablocos político-econômicos que favoreceram a internacionalização dos fluxos 

de capitais, tais como a da Comunidade Europeia e a do Nafta. 

e) decadência econômica dos países da bacia do Pacífico que haviam mantido uma posição de 

neutralidade durante a Guerra Fria, tais como Cingapura e Malásia. 

 

 

9. “O novo secretário-geral do PC soviético, Mikhail Gorbatchev, de 54 anos, assumiu o poder em meio a 

rumores de que está em marcha o mais profundo processo de reformas econômicas e políticas já 

ensaiado no país desde o governo de Krushev.”  
(Brener, Jayme. Jornal do Século XX. São Paulo: Moderna, 1998)  

 
Uma das mudanças propostas por Gorbatchev, a partir de 1985, ao assumir o poder na URSS, foi:  

a) o apoio à guerrilha, que lutava contra a influência chinesa no Afeganistão;  

b) o endurecimento na política externa soviética em relação aos EUA;  

c) a Glasnost, que visava à liberalização na imprensa, na cultura e na política;  

d) a intensificação da corrida armamentista, com o objetivo de recuperar a hegemonia militar;  

e) a Perestroika, um conjunto de medidas para tornar os Planos Quinquenais mais eficientes. 
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10. Leia o texto a seguir.  
 

“As Revoluções que transformaram a Europa nos três últimos meses de 1989 foram aquele tipo de 

evento muito raro, de evento que realmente abala o mundo. Os esforços para captar a escala desses 

acontecimentos há muito se transformaram em lugares-comuns. O terremoto ocorrido no leste, 

porém, representa mais do que o colapso de seis regimes (Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, 

Bulgária, Tchecoslováquia e Romênia) ou a consequente reorganização do sistema estatal 

internacional.”  
CALLINICOS, A. A Vingança da História: O Marxismo e as Revoluções do Leste Europeu. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.  

 
Em relação ao processo de desconstituição da União Soviética e do Bloco Socialista, é correto afirmar 
que:  

a) o Golpe de Estado que dissolveu a União Soviética em 1987, comandado pelo então presidente da 

Rússia, Boris Yeltsin, desencadeou uma reação em cadeia na qual foram caindo, um a um, os 

regimes socialistas da Europa do Leste, encerrando-se o processo com a famosa queda do Muro 

de Berlim.  

b) o colapso do Bloco Socialista foi um processo originado nas reformas levadas a cabo na própria 

União Soviética, através das políticas conhecidas como Glasnost e Perestroika, adotadas a partir 

de meados dos anos de 1980.  

c) a desintegração das assim chamadas “democracias populares” foi um processo iniciado em 

novembro de 1985 com uma revolta popular em Berlim Oriental, responsável por derrubar o muro 

de Berlim, e espalhou-se posteriormente para os outros países do Bloco dentre os quais a própria 

URSS.  

d) as reformas realizadas em países, como Polônia e Hungria, foram responsáveis, em função da 

íntima vinculação entre os países do Bloco Socialista, por uma reação em cadeia na qual a URSS 

foi obrigada a adotar as políticas reformistas, conhecidas como Glasnost e Perestroika, que 

levaram a sua desintegração.  

e) as políticas de reformas conhecidas como Glasnost e Perestroika, desenvolvidas em países do 

Leste Europeu que queriam se libertar do jugo da URSS, tiveram um incansável adversário em 

Gorbatschov, o então líder da União Soviética, que queria impedir a dissolução do Bloco Socialista. 
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Gabarito 

 

1. E 

A maior marca da guerra fria foi a disputa por influências e interesses das principais potências, que 

comandavam blocos de países alinhados com sua ideologia. 

 

2. A 

O texto se refere ao fim da dicotomia entre URSS e EUA, que comandavam blocos econômicos e militares. 

 

3. B 

Kruschev começou um processo de reformas profundas e atualizações da URSS para tirar o país de uma 

profunda crise que tinha se metido. 

 

4. A 

A antiga polarização política do mundo cede lugar a uma polarização econômica, com países 

desenvolvidos principalmente ao norte e os subdesenvolvidos ao sul. 

 

5. C 

Com a queda da União Soviética, o sistema de produção capitalista e suas ideologias penetraram na 

maior parte dos países do mundo.  

 

6. D  

Há uma mudança nos paradigmas mundiais, onde havia uma polarização agora vemos uma 

subordinação dos países periféricos pelos centrais, sendo os primeiros dependentes economicamente 

do segundo. 

 

7. E  

A propaganda anticomunista e até mesmo a caça de simpatizantes das correntes de esquerda foram 

presentes em menor ou maior medida nos países do bloco capitalista. 

 

8. D  

A formação de novos blocos possibilitou uma nova dinâmica econômica no mundo, blocos como o 

Mercosul, a Nafta e a União Europeia fizeram com que os capitais se diversificassem nos países 

participantes. 

 

9. C 

Para acompanhar os novos tempos e tentar mudar as políticas austeras de Stalin, Gorbachev institui 

diversas mudanças na política e economia da União Soviética. 

 

10. B 

As revoltas nacionalistas nos países satélites da União Soviética forçaram a última tentativa de manter 

o regime (perestroika e glasnost) que acabou por acelerar o processo de desintegração. 

 


