
A NOVA ORDEM MUNDIAL 
OU MULTIPOLARIDADE 

Apresenta basicamente duas facetas: uma 
geopolítica e outra econômica. 
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Situação real pós-guerra fria 
Os Estados Unidos saíram desgastados e abalados 

moral e politicamente da Guerra do Vietnã. 

Já ao longo da década de 60 o Japão e a Europa 

dominavam grande parte da economia mundial. 

Relativo declínio econômico e fracasso no Vietnã 

evidenciavam o esgotamento do modelo geopolítico 
mundial. 

Do lado oposta está a URSS. O fim da guerra fria 

está diretamente relacionado com a desintegração 
deste país, apesar de não ser a única justificativa. 

A URSS sentiu o peso da corrida armamentista 

muito mais que os EUA, o que abalou usa capacidade 
de financiar outras áreas da economia civil. 



Com a desagregação do mundo socialista e fim da guerra 
fria houve a necessidade de se enquadrar os novos países de 
economia de mercado. Surge então a divisão norte-sul, onde 
o norte representa basicamente os países desenvolvidos, 
incluindo as economias mais industrializadas do ex-mundo 
socialista, e o sul se refere aos países subdesenvolvidos. 

 

Os Estados Unidos agora dividem o poder com as economias em 

ascensão do Japão e da União Européia num novo equilíbrio 

mundial: a nova multipolaridade, com três pólos de poder. 





GEOPOLITICA: 

• Fim da Guerra Fria e da Bipolarização, ou seja, fim do 
antagonismo existente entre socialismo e 
capitalismo.  

• Desaparecimento do PACTO DE VARSÓVIA, a partir 
de então some a aliança militar do bloco socialista, 
até porque estamos vivendo a derrocada do 
socialismo. 

• Mudanças de perfil da OTAN, esse organismo passa a 
desenvolver novas funções, devido o fim da guerra 
fria e da bipolaridade. 



ASPECTOS ECONÔMICOS 
• 1944 – Conferência de Bretton Woods – objetivo de definir 

uma ordem econômica mundial mais adequada à visível 
supremacia  norte-americana. 

• Dentre seus resultados: 
• Criação do FMI – Fundo Monetário Internacional (oferecer 

fundos a países com problemas financeiros) 
• Criação do BIRD – Banco Internacional para reconstrução e 

Desenvolvimento (promover recursos para a reconstrução de 
áreas devastadas por guerras) 

• Supremacia do dólar – atrelamento das economias capitalistas 
mundiais à norte-americana. 



ASPECTOS ECONÔMICOS 

• do desenvolvimento do capitalismo, pois estamos 
diante de uma nova fase do capitalismo, que 
apresenta novas característica produtiva. 

• Globalização que é a fase atual o capitalismo onde 
se verifica uma interdependência entre os estados 
nações.  

•  Aparecimento de organizações entre países que 
ficaram conhecidas como blocos de poder, como é o 
caso a União Europeia (EU) e do NAFTA. 

 



Divisão Norte-Sul 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em: Atlas nacional do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. p.20. 

A divisão Norte-Sul é delimitada por uma linha sinuosa. Os países 

desenvolvidos estão situados de um lado da linha, a maior parte ao norte, 

e os subdesenvolvidos encontram-se ao sul. 



Características da nova ordem mundial 

• Desaparecimento do conflito leste X oeste 

•  Surgimento do conflito norte X sul 

 



Características da nova 
ordem mundial 

• As alianças entre nações são 
feitas agora pelo grau de 
afinidade econômico-
comercial existente entre um 
e outro país. Deixando de 
lado a questão ideológica o 
que impera agora é a questão 
mercadológica. 
 

• O nível de poder de um país 
agora é medido pelo seu 
desenvolvimento científico e 
tecnológico, com destaque 
para o conhecimento 
cientifico na áreas de 
informática e biotecnologia. 



Características da nova ordem mundial 

•Surgimento de novos organismos 
internacionais como o G7 , que engloba 
os setes países mais ricos do mundo e a 
Rússia por isso e conhecido também 
como G8. 

 

•Proliferação de blocos de poder, na 
América, Ásia, África, Europa, enfim 
todos os continentes. 

 

•Aparecimento de uma ordem 
monopolar, no que diz respeito a questão 
militar, pois só existem uma 
superpotência militar nos dias atuais que 
é os EUA: 



Fonte: FMI (estimativa 2007). 

O G-8 no mundo 

    Valores em trilhões de US$ 

    PIB convertido pela taxa de 

média de câmbio do ano 

 



Características da nova ordem mundial 

•  Aparecimento de novos centros de poder 
econômico (Japão e Alemanha) um no 
extremo oriente e outro dentro da Europa. 

 
• Obs: alguns autores classificam a China como um pólo de poder 

emergente da nova ordem mundial. 



OTAN - NA NOVA ORDEM MUNDIAL 

• Manter a ordem política dentro do continente 
europeu, Proteger os interesses econômicos 
das potências ocidentais; 

• Manter vivo os interesses da indústria 
armamentista norte americana e européia; 

• Reafirmar o poder militar dos estados unidos 
no mundo multipolar (Pax Americana) – Paz 
imposta de acordo com os interesses 
americanos. 

• Conter de forma incisiva os avanços do 
terrorismo no continente europeu; 

• Resguardar os paises membros das 
instabilidades políticos existente no leste 
europeu. 

• Proteger os países do continente europeu de 
uma possível ameaça russa 



Pax Americana 

A corresponde a forma como 
o EUA ver os outros países do 
mundo, pois a partir da 
utilização da Pax americana 
verificamos que o governo 
americano deixa de respeitar 
a soberania dos demais 
estados nações, por achar 
que são superiores a qualquer 
outra civilização inclusive a 
européia. Um exemplo dessa 
Pax americana foi a Guerra do 
Golfo no início da década de 
1990.  



   Início do século XXI - Doutrina Bush 

   Linha de ação baseada em um conjunto de 
princípios, que permitem ao governo dos Estados 
Unidos: 

• defender-se de modo preventivo e antecipado; 

• estabelecer alianças com outros países para 
derrotar o terrorismo no mundo; 

• não permitir a ascensão de qualquer país a uma 
situação de potência militar. 

• Essa linha de ação poderá sofrer alterações 
com a chegada ao poder do presidente 
Obama, que, já ordenou, por exemplo, o 
fechamento da prisão de Guantánamo, em 
Cuba 



Mudanças decorrentes do  
 sistema capitalista 

Alteração no modo de vida 

• relações econômicas 

• organização do espaço 

geográfico 

• relação entre as diversas 

regiões do mundo 

Nesse contexto 

Países em processo de 

desenvolvimento realizaram a 

Revolução Industrial do século XIX 

Formando 

Um vasto império colonial 

Mesmo após a   

descolonização 

Domínio nas relações 

internacionais sobre os antigos 

povos colonizados 



Colônias 

Transformaram-se 

Em países, e mesmo após sua 

independência política, 

permaneceram como produtores e 

exportadores de matérias-primas. 

Após a Segunda Guerra 

Vários países conquistaram 

grande desenvolvimento 

industrial e modernizaram 

diversos setores. 

Como é o caso de 

Brasil, México e 

Argentina. 

Os novos países 

industrializados não resolveram 

seus problemas sociais básicos 

Não resolveram 

Nem as relações de dependência 

econômica, financeira e 

tecnológica com o mundo 

desenvolvido. 

Na atual fase da globalização, 

a dependência dos 

subdesenvolvidos em relação 

aos desenvolvidos tem-se 

acentuado. 



Países emergentes: 

- expressão utilizada  pelas 

organizações internacionais 

para se referirem aos países 

subdesenvolvidos 

industrializados ou em fase de 

industrialização avançada. 

Embora façam parte  da 

periferia do sistema 

capitalista, estão entre os 

maiores PIB do mundo. 

PIB (Produto Interno 

Bruto) : valor de todos 

os bens e serviços 

produzidos por um 

país, no período de um 

ano. 

Centro: para designar países 

desenvolvidos que têm papel 

de comando na economia 

mundial. 

Periferia: termo usado para 

designar os países 

subdesenvolvidos. 



A divisão internacional do trabalho 

Início  

séculos XV e XVI 

Delineação do papel 

das metrópoles e  das 

colônias no contexto da 

produção e do 

comércio internacional 

 

A América, a África e a Ásia (com exceção do Japão) 

Passaram  a organizar suas 

economias segundo as 

necessidades de suas 

metrópoles 



Final do século XVIII 

A Revolução Industrial 

desencadeou 

A desestruturação 

do sistema 

colonial 

A industrialização exigia 

maiores quantidades de 

matérias-primas e mais 

consumidores para suas 

mercadorias 

Produção em larga 

escala 

Gradativamente os interesses comerciais de 

algumas metrópoles passaram a exigir que as 

transações econômicas fossem realizadas com 

mais liberdade 



Entre o final do século XVIII e o início do século XIX 

Inicia-se 

o processo de independência de 

várias colônias 

A independência política não trouxe a 

independência econômica e tampouco modificou 

a realidade social das antigas colônias. 

Os países industrializados ampliaram a 

capacidade produtiva, a margem de lucro e as 

diferenças econômicas e sociais em relação aos 

países exportadores de matérias-primas. 



A nova divisão internacional do trabalho 

Os países subdesenvolvidos, além de produzir e exportar 

matérias-primas agrícolas e minerais, transformam-se em 

produtores e exportadores de produtos industrializados. 

 Principalmente a partir de 

1950, alguns  países da 

América Latina , África e Ásia 

se industrializaram Industrialização tardia 

A industrialização dos países subdesenvolvidos acabou 

atendendo interesses específicos das indústrias 

multinacionais, que instalaram filiais, particularmente nesses 

países, em virtude de: matérias-primas, mercado consumidor, 

mão-de-obra e impostos baratos. 



O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) 

Critério estabelecido pela ONU 

para avaliar o nível de 

desenvolvimento econômico e 

social dos países 

O primeiro Relatório do 

Desenvolvimento Humano 

foi publicado em 1990. 

Desde de então ele é 

atualizado anualmente. Há diversos países que tiveram 

crescimento econômico, mas não 

desenvolvimento social efetivo. 

que possibilitasse 

Melhorias para toda população nas 

áreas de saúde, educação, habitação, 

saneamento básico, transporte etc. 

Apesar do IDH não ser um 

indicador ideal, apresenta a 

vantagem de considerar o 

desenvolvimento de forma 

mais abrangente e de avaliar, 

até certo ponto, o acesso da 

população aos benefícios do 

crescimento econômico. 



Em razão das más condições de vida de boa parte de 

duas populações e das fortes desigualdades sociais, 

países como Brasil, México e Argentina são classificados 

como subdesenvolvidos, mesmo tendo atingido um 

crescimento econômico expressivo. 

Para classificar os países , o IDH leva em consideração três 

características do processo de desenvolvimento humano:  

 

• a longevidade, medida pela expectativa ou esperança de vida ao 

nascer; 

• o grau de conhecimento, que considera a taxa de alfabetização dos 

habitantes com 15 anos ou mais e a taxa de matrícula nos três níveis de 

ensino; 

• o PIB per capita ajustado, ou seja, o Produto Interno Bruto, que é 

expresso em dólares, dividido pelo número de habitantes. 



A regionalização do espaço mundial 

A análise das relações entre os países no espaço mundial, dos diferentes 

níveis de desenvolvimento socioeconômico e do papel de cada país na 

Divisão Internacional do Trabalho pode ser realizada com base em um 

estudo regional. 

O ponto de partida para 

o estudo regional dos 

continentes é o papel 

que cada país tem na 

DIT e seu nível de 

desenvolvimento 

socioeconômico. 

Existem outras propostas para 

o entendimento do mundo em 

que vivemos. No entanto,  a 

opção por uma divisão regional 

em continentes tem a 

vantagem de facilitar o estudo 

de aspectos naturais, políticos, 

socioeconômicos, entre outros, 

num mesmo bloco territorial. 



América 

Países 

desenvolvidos 

Estado Unidos 

e Canadá 

Países 

subdesenvolvidos 

América Latina 

Não forma um 

conjunto 

homogêneo. 

Europa 

Parte 

ocidental 

Mais 

desenvolvida 

Parte 

oriental 

Menos 

desenvolvida. 

A Ásia é um continente de contrastes. A 

bacia do Pacífico, sob a liderança do 

Japão, agrupa países com os melhores 

índices de crescimento econômico do 

continente, como a China e os Tigres 

Asiáticos. O Oriente Médio forma outro 

bloco, marcado por questões econômicas, 

religiosas e estratégicas comuns, com 

grandes repercussão no mundo atual. 

Na África foi estabelecido um 

estudo regionalizado, 

subdividindo o continente em 

África do Norte - de influência 

árabe e islâmica -  e em África 

do Subsaariana -  uma das 

regiões mais pobres do mundo, 

com populações 

predominantemente negra e 

grupos étnicos bastante 

diferenciados. 



A crise da URSS 



A crise da URSS 
• Mikhail Gorbatchev (1985) 

 Perestroika (“reestruturação” econômica) 

 Glasnost (“transparência” política) 

 



O fim da URSS 

• O Tratado da União (21/08/1991): novo pacto federativo 
incomoda os radicais do PCUS 

• Boris Ieltsin presidente: combate o golpe 

• Independência das Repúblicas bálticas (Estônia, Letônia e 
Lituânia) 

• 08/12/1991 - Acordo de Minsk: fim da URSS   CEI 
(Comunidade dos Estados Independentes) 

 Bielorrússia, Rússia e Ucrânia (fundadores) 

 Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Uzbequistão, 
Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão  

 

 



CEI – Comunidade de Estados Independentes 



Mudanças no Leste Europeu 

• A abertura soviética: independência dos países do leste 
europeu 

• Polônia: Lech Walesa e o sindicato solidariedade. Presidente 
em 1990 

• Hungria e Bulgária: “comunistas reformadores”  abertura 
política 

• Romênia: revolução depõe o ditador Nicolau Ceausescu 

• 09/11/1989: a queda do muro de Berlim (fim da Alemanha 
Oriental) 

• Tchecoslováquia: transição pacífica (Revolução de Veludo). 
Václav Havel e Alexander Dubcek.  

• 1993: a divisão: República Tcheca e Eslováquia 



Mudanças no Leste Europeu 

A Iugoslávia 
 

• 1991: 6 repúblicas (Sérvia, Eslovênia, Croácia, Macedônia, 
Bósnia-Herzegovina e Montenegro) 

• Sérvios: cristãos ortodoxos. Bósnios: muçulmanos. Croatas: 
católicos 

• 1980: morte de Josip Broz Tito: rodízio de governo 

• 1991: Croácia e Eslovênia se separam da federação 

• 1992: Macedônia e Bósnia também: a represália do exército 
sérvios  A Guerra da Bósnia (1992 – 1995) - Genocídio 

• A Guerra de Kosovo (1998 – 1999).  

• 2000: Slobodan Milosevic é derrotado pelas urnas 

 



Slobodan 

Milosevic 





A fragmentação da Iugoslávia 


