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Geopolítica do Pós-Guerra Fria e Nova Ordem Mundial 

Teoria 

 

Introdução 

Durante a Guerra Fria, a maioria dos conflitos na área de geopolítica seguia a lógica da bipolaridade, ou seja, 

geralmente envolvia os EUA (Estados Unidos da América) ou a URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas). Após a queda do Muro de Berlin e o colapso da URSS, a humanidade presenciou uma mudança 

nas dinâmicas da geopolítica mundial. Com a Nova Ordem Mundial marcada pela multipolaridade econômica 

as tensões geopolíticas passaram a envolver diversos Estados Nações, como, Rússia, China, Irã, Israel, Índia, 

Arábia Saudita e os Estados Unidos. 

 

Queda da produção de armas americanas 

Uma das consequências do fim da Guerra Fria para os Estados Unidos foi o questionamento sobre sua 

política armamentista no contexto da corrida bélica durante a Guerra Fria. Agora, sem um inimigo em comum, 

esses enormes gastos militares pelos Estados Unidos passavam a ser contestados internamente. Com isso, 

na primeira metade da década de 1990 observou-se uma queda dos gastos norte-americanos. Os Estados 

Unidos com o fim da Guerra Fria passaram a ser a única superpotência militar e com isso começaram a 

reorganizar suas forças armadas. 

 

Doutrina Bush 

Todos os conflitos precisam de alguma justificava, mesmo que ela seja artificialmente criada. Até o final da 

década de 1980 vivia-se um contexto de Guerra Fria. O grande inimigo dos países nesse momento eram 

aqueles contrários a ideologia dominante, seja ela capitalista ou socialista. 

Com o fim da Guerra Fria os Estados Unidos e parte do mundo ficaram de certa forma sem um inimigo 

evidente, parecia que os conflitos iriam diminuir. Todavia, o atentado terrorista provocado pela al-Qaeda no 

dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, mudou isso. O terrorismo passou a ser o novo inimigo que 

deveria ser enfrentado a partir de ataques preventivos, concepção que ficou conhecida como Doutrina Bush. 

Essa reorientação geopolítica do final do século XX para o XXI significou um conjunto de transformações no 

Oriente Médio resultando em diversas guerras ainda em andamento. 

 

O Conselho de Segurança da ONU 

A Organização das Nações Unidas, criada em 1945, com o objetivo de garantir a paz mundial. A Assembleia 

Geral e o Conselho de Segurança são os dois principais órgãos da ONU. O primeiro órgão é deliberativo e 

participa a maioria dos países. O segundo possui poder decisório, isto é, todos os membros das Nações 

Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. É composto por 15 membros, 5 permanentes 

(Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) que possuem poder de veto e 10 membros rotativos. 

Além disso, existe a ACNUR – Organização que cuida dos refugiados. Eles estabelecem o título de refugiado 

para as pessoas em países em situação de conflito, operam e organizam campos de refugiados e negociam 

com os países a entrada e abrigo da população que foge do conflito. As crises de refugiados são um tema 

muito atual, que representa uma contradição da globalização. 
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Refugiados e a desigualdade no mundo 

Os refugiados são um tipo de migrantes que são forçados a se deslocar, em que o migrante deixa seu país 

fugindo de guerras e de perseguições (política, econômica, étnica, religiosa). É um pouco diferente daquele 

migrante econômico, que busca melhores empregos, salários e condição de vida. A questão principal é saber 

se a pessoa está sendo empurrada (refugiado) para fora de seu país ou se está sendo atraída (migrante 

econômico) por outro país. A Convenção de Genebra de 1951, realizada pela ONU, define internacionalmente 

a questão dos refugiados a partir do estabelecimento de direitos, como não serem enviados de volta aos 

países de origem.  

A Guerra da Síria é, hoje, a principal origem desses refugiados, que migram, em sua grande maioria, para 

países vizinhos, como Turquia, Jordânia e Iraque. Soma-se a esses aqueles deslocados por diferentes crises 

na África Subsaariana, como os caso do Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Eritréia e Burundi. 

 

 

(Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/) 

 

Manifestações populares 

Nos últimos anos observou-se um significativo crescimento da capacidade de articulação da população em 

prol de interesses comuns culminando em diversas manifestações populares. Nesse contexto as redes 

sociais foram fundamentais para a organização dessas insatisfações gerais, bem como pela organização dos 

protestos. Um bom exemplo disso é a Primavera Árabe.  
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Essa, consiste em uma série de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos ditatoriais no 

mundo árabe (África do Norte e Oriente Médio). Seu início é marcado pelo ato de autoimolação do jovem 

vendedor ambulante Mohamed Bouazizi. Desde então, uma série de manifestações foram desencadeadas, 

gerando, em 2010, uma onda revolucionária por toda a Tunísia, conhecida como Revolução de Jasmin, 

expandindo-se para o Oriente Médio e o Norte da África, derrubando diversas ditaduras. Nesse contexto, 

destaca-se o papel das redes sociais na articulação dessas manifestações. Ferramentas como Twitter foram 

fundamentais para espalhar as notícias além de organizar os protestos, marcando uma nova era de ativismo 

virtual. 
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Exercícios 

 

1. A nova des-ordem geográfica mundial: uma proposta de regionalização 

 

 

“O espaço mundial sob a “nova des-ordem” é um emaranhado de zonas, redes e “aglomerados”, 

espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica 

clara, de saída, a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um 

espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido, como é o espaço mundial contemporâneo?” 

(HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C.W. A nova des-ordem mundial. São Paulo: UNESP, 2006.) 

O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no 

contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialistas e 

capitalistas se desfez e as categorias de “primeiro” e “terceiro” mundo perderam sua validade 

explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para 

a) a estagnação dos Estados com forte identidade cultural. 

b) o alcance da racionalidade anticapitalista. 

c) a influência das grandes potências econômicas. 

d) a dissolução de blocos políticos regionais. 

e) o alargamento da força econômica dos países islâmicos.  
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2. O terrorismo é uma forma violenta de protesto conhecida desde a Antiguidade, sendo uma tentativa de 

desestabilização de algum regime. 

 
(Disponível em: http://cirozibordi.blogspot.com/2010/09/comprovado-terroristas-derrubaram-as.html) 

 

A imagem acima se refere ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Este tipo 

de atentado trata-se: 

a) Da primeira “onda terrorista”, iniciada no final do século XIX e início do XX. Nessa época, ninguém 

se sentia seguro e a salvo do terrorismo. No ano de 1894, por exemplo, um anarquista italiano 

assassinou o presidente francês Sai Carnot. 

b) De uma forma de terrorismo, bem semelhante à guerra. Sua principal finalidade é controlar algum 

território sem semear pânico.  

c) De um atentado que aborda o “velho terrorismo”, especialmente aquele do fim do século XIX e 

início do XX, formado por organizações anarquistas ou nacionalistas com propostas políticas bem 

definidas. 

d) Do terrorismo atual, também chamado de pós-moderno ou de global. O atentado que destruiu as 

duas torres do World Trade Center, em Nova York representa bem o “novo terrorismo”. 

e) Do terrorismo que procura eliminar figuras estratégicas do regime que combate, evitando atingir 

pessoas inocentes. A destruição das torres gêmeas em Nova York é um exemplo clássico. 

 

  

http://cirozibordi.blogspot.com/2010/09/comprovado-terroristas-derrubaram-as.html
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3. Leia o texto a seguir: 

Os dois aviões de passageiros que terroristas islâmicos lançaram, há cinco anos, contra as torres 

gêmeas do World Trade Center se tornaram um marco na história contemporânea. Lidos em conjunto 

com a extinção do bloco socialista na esfera da União Soviética, no início dos anos 1990, os atentados 

da Al Qaeda em Nova York demarcam um “antes” e um “depois”. 

(Disponível em: FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 11 set. 2006, p. A2.) 

 O depois, de acordo com o texto, caracteriza-se 

a) pela ação dos Estados Unidos em combater o terrorismo mundial mediante acordos bilaterais 

intermediados pela ONU. 

b) pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligada às questões políticas e/ou 

religiosas. 

c) pela emergência de governos populistas, na América Latina, dificultando as ações antiterroristas 

do governo estadunidense. 

d) pelo estímulo à implantação de barreiras alfandegárias, para proteger os interesses nacionais. 

e) pelo surgimento das estruturas protecionistas do Estado de bem-estar social, visando melhorar a 

qualidade de vida da população. 

 
 

4. (Uerj 2018) Compare as imagens noturnas, obtidas através de satélite de sensoriamento remoto, que 

mostram a luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria: 

 

 

(Disponível em: Adaptado de O Globo, 06/03/2016.) 

Considerando o contexto sírio no período indicado nas imagens, uma explicação para a mudança no 

padrão de distribuição espacial da população é: 

a) redução da expectativa de vida 

b) elevação da taxa de emigração 

c) aumento da insalubridade urbana 

d) diminuição do índice de fecundidade 
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5. (Unicamp 2018) Frequentemente o terrorismo recorre a ações de grande impacto. Contudo, seu 

objetivo maior é o de influenciar os espíritos; antes de tudo, ele visa a aterrorizar, e se distingue da 

criminalidade. Invocando reivindicações políticas, de natureza social, econômica ou religiosa, o 

terrorismo  

a) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo 

primeiro do ganho financeiro.  

b) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo 

primeiro do ganho financeiro.  

c) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos.  

d) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos. 

e) realiza-se apenas no âmbito local, enquanto a criminalidade é marcada por uma influência global. 

 

 

6. As novas tecnologias da informação e comunicação tornaram-se uma realidade nas relações sociais 

contemporâneas e contribuem para a maior integração das pessoas neste início do século XXI. Sobre 

as alterações nas práticas culturais decorrentes dessas novas tecnologias informacionais, é correto 

afirmar: 

a) As pessoas deixaram de contatar as redes sociais já consolidadas e as substituíram por encontros 

presenciais realizados por meio da rede mundial de computadores. 

b) As dinâmicas das culturas vinculadas à virtualidade dos meios de comunicação consolidam a 

cultura popular em detrimento da cultura de massa e da indústria cultural. 

c) A violência urbana impede que sejam ampliadas as redes e grupos sociais tradicionalmente 

vinculados ao capitalismo, o que intensifica o uso convencional dos serviços dos correios. 

d) A educação e a religião estão apartadas do processo de utilização de mídias eletrônicas, e isso 

causou o afastamento das pessoas das lutas por causas sociais mais amplas. 

e) As novas tecnologias de informação e comunicação têm sido utilizadas nas ações coletivas de 

pessoas envolvidas com as demandas dos movimentos sociais. 
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7. Em junho de 2013, várias manifestações mobilizaram a população das capitais brasileiras. A fotografia 

mostra a ocupação da área externa do Congresso Nacional por manifestantes: 

 

É inevitável a comparação com as grandes manifestações ocorridas anteriormente, como a Passeata 

dos Cem Mil, no Rio de Janeiro, em 1968. Se, nesta, a extensão e o tipo de repressão policial 

aumentaram o custo da participação e restringiram o escopo da manifestação a um grupo mais restrito 

e específico de manifestantes, na de agora, 45 anos depois, o uso de meios não letais de repressão 

baixou o risco de danos e aumentou, por consequência, a presença de uma gama mais ampla de 

setores da sociedade. Uma coisa é bala de chumbo e o grito de “abaixo a ditadura”; outra é bala de 

borracha e o aviso de que o “pote de mágoa vazou”. 

(Marly Motta. Adaptado de notícias.uol.com.br.) 

Uma diferença entre as manifestações populares na sociedade brasileira datadas do ano de 1968 e as 

ocorridas em junho de 2013 está associada hoje à vigência de: 

a) restrição ao voto 

b) estado de direito 

c) soberania do legislativo 

d) supremacia do executivo 

e) Estado totalitário 

 
 

8. (Enem 2018) Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, 

a resposta do homem é imediata: “em todos os lugares e em lugar nenhum". Andando ao acaso, não é 

raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta 

de uma refeição frugal posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em 

quando uma tenda com a sigla ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), 

erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. 

(JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? Le Monde Diplomatique Brasil, out. 2015 (adaptado).) 

O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de 

a) migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. 

b) hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. 

c) desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. 

d) peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. 

e) desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. 
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9. (Enem 2015) A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, pelo 

Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou 

um processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos 

berços da civilização. 

(Unesco e especialistas condenam destruição de cidade assíria pelo Estado Islâmico.  

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 30 mar. 2015 (adaptado).) 

O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o 

Iraque a desestruturação do(a) 

a) homogeneidade cultural. 

b) patrimônio histórico. 

c) controle ocidental. 

d) unidade étnica. 

e) religião oficial. 

 
 

10. Num mundo pós-Guerra Fria, cujo período inicia-se com a queda do Muro de Berlim, instala-se uma 

Nova Ordem Mundial com características antagônicas ao período que o antecedeu, a Guerra Fria. Sobre 

a reordenação ocorrida na economia-mundo no citado período, afirma-se que:  

a) A doutrina Truman e o Plano Marshall foram criados no início da Guerra Fria e tinham como 

objetivos sustentar governos pró-orientais no combate ao capitalismo.  

b) No mundo multipolar, o poder militar é substituído pelo poder econômico. Isto, por sua vez, se 

traduziu na disponibilidade de capitais, no avanço tecnológico nos níveis de produtividade e 

competitividade entre os países.  

c) Com a queda do muro de Berlim, foi extinto o acordo que criou a Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI) em substituição ao império vermelho, que fez frente ao capitalismo do mundo 

inteiro.  

d) A reconstrução do Japão, no pós-guerra, e sua pujança econômica até os anos de 1980, aliada à 

consolidação da União Europeia, com base na economia de Portugal e França, dão origem ao 

mundo multipolar.  

e) Na nova ordem mundial, a China desponta como um dos países economicamente mais poderosos, 

fazendo frente à hegemonia americana, que se fortaleceu política e economicamente após os 

atentados de 11 de setembro de 2001. 

 

http://oglobo.globo.com/
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Gabarito 

 

1. C 

O mapa propõe-se a espacializar as novas relações de poder na Nova Ordem Mundial, estabelecida no 

contexto pós-Guerra Fria. A complexificação dessas relações fica visível no mapa chamado de nova “des-

ordem” mundial. Ao analisar cuidadosamente essas relações, percebe-se que os países dominantes 

acabam por regular os demais aspectos a partir de algumas áreas de influência das grandes potências 

econômicas. 

 

2. D 

A imagem retrata o atentado de 11 de setembro de 2001. O ataque ao World Trade Center, em Nova York 

marcou o início da guerra ao terror.  
 

3. B 

O “depois”, segundo o texto, refere-se a mudança ocorrida no pós-guerra fria, onde o inimigo era o 

comunismo, e hoje “inimigo invisível”. 

 

4. B 

Em 2011, com a Primavera Árabe (movimento por democracia contra ditaduras no Oriente Médio e norte 

da África), a Síria mergulhou em uma guerra civil entre o governo do ditador Bashar al-Assad e rebeldes 

sunitas (moderados e radicais, como o Estado Islâmico). A guerra levou a problemas no suprimento de 

energia elétrica em várias cidades e ao deslocamento de populações civis, daí a redução dos núcleos de 

luminosidade nas cidades destacadas no mapa, entre 2012 e 2014. O país apresenta muitos emigrantes, 

refugiados que fogem do conflito em direção aos países vizinhos (Jordânia, Líbano e Turquia) e à União 

Europeia. 

 

5. B 

O terrorismo trata-se de um fenômeno cuja ocorrência perpassa fronteiras e recebe um tratamento 

interestatal, quando práticas terroristas estão associadas a movimentos insurretos ou nacionalistas que 

afrontam os interesses do Estado ou de vários Estados. A criminalidade abrange um grande conjunto de 

atividades tipificadas e consideradas ilícitas e que os Estados tentam coibir. 

 

6. E 

As redes sociais têm papel fundamental nas manifestações no mundo contemporâneo. Não só para 

compartilhar e debater ideias, mas também para marcar passeatas e protestos. Cabe destaca também 

o papel de diferentes aplicativos pelo mundo para fiscalizar e cobrar governos e seus representantes. 

 

7. B 

A diferença mais significativa entre 1968 e 2013 é que as manifestações mais recentes ocorreram em 

um Estado Democrático de Direito, garantido pela Constituição de 1988. 
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8. E 

A crise humanitária descrita no texto é da migração forçada de pessoas do seu país ou região de origem, 

o qual possui vínculos com o território. Essa saída forçada é o que caracteriza o migrante como refugiado. 

Na atualidade, tal processo ocorre por causa de conflitos armados e catástrofes naturais, no qual se 

traduz em um processo de desterritorialização, isto é, de perda do vínculo com o território. No texto, a 

migração forçada é devido a conflitos armados. 

 

9. B 

Nimrod, mesmo não sendo a atual capital do Iraque, tem o título de patrimônio histórico, visto a 

importância cultural que tem para o mundo. A sua destruição por parte do Estado Islâmico (ISIS) teve um 

grande impacto na comunidade internacional, que condenou o evento como um crime de guerra. 

 

10. B 

Uma característica da Nova Ordem Mundial é o destaque do poder econômico, este concentrado nas 

mãos das grandes empresas transnacionais. Elas são capazes de exercer maior pressão sobre os 

arranjos comerciais, financeiros e outros em favor próprio. O Estado assumiu um papel menor, se 

adequando as demandas destas empresas como leis trabalhistas e legislações ambientais mais flexíveis. 

Por mais que o poder militar ainda seja um fator importante, não é comum observar guerras entre as 

grandes potências militares, uma vez que sanções econômicas são mais eficazes, como no caso da 

Coreia do Norte, do Irã, Cuba, Rússia (caso Crimeia), China… Assim, o poder econômico (embargos, 

sanções, proibições) hoje é mais utilizado do que um míssil balístico intercontinental com capacidade 

nuclear de destruir cidades inteiras. Embora, uma ou outra intervenção militar aqui e ali se façam 

presente. 

 


