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 Da Ordem da Industrialização à Ordem da 
Guerra Fria:

 Ordem Mundial da Industrialização = Revolução 
Industrial (1750) a 2ª Guerra Mundial (1939-
1945).

Consequências da Revolução Industrial:
• Partilha da África (1884-85).
• Potências Européias, depois EUA e Japão.
• 2 Guerras Mundiais.



Segunda Guerra Mundial

 Guerra entre países Capitalistas (Hoje os Desenvolvidos).

 Objetivo: Hegemonia Mundial – Recursos naturais, mercados consumidores, ideologia político-
econômica. 

 Causas:

Crise econômica e política. (Crises do capitalismo, Grande depressão/fome, Sanções, Tratado de 
Versalhes)

Regimes Totalitários (Eixo) - Nacionalismo/Fascismo

Ideologia Expansionista (Espaço Vital/Lebensraum/Império do Sol – Recursos naturais)

Disputas prévias não resolvidas (Revanchismo Alemão)

Atrasos e discrepâncias nas comunicações diplomáticas

Corrida armamentista e de mercados em países periféricos (Guerra-Estado-Mercado. (lucro da 
guerra).

Ascensão do Comunismo – (Anticomunismo)

Antissemitismo

 Diferentes países participaram em diferentes períodos

 Vitória dos países Aliados (Inglaterra, URSS,  França, EUA, China, etc). 

 Derrota do Eixo (Alemanha-Austria,Itália(ex) Japão)





 Ordem da Guerra Fria (1947 a 1989):

• Fim da 2ª Guerra = Europa dividida=> Bloco 

Ocidental (influência Estadunidense) e Bloco 

Oriental (influência Soviética) – Yalta 1945 

(ONU).

• Alemanha dividida = Potsdam 1945 –

República Democrática Alemã (URSS) e 

República Federativa da Alemanha (USA).

• 2 Superpotências. Mundo Bipolar.



 Doutrina Truman = 12/03/1947 = Henry Truman 

critica expansionismo soviético. Soviéticos criticam a 

desigualdade de investimento do Plano Marshall. 

 Planos políticos e econômicos: Influenciar 

politicamente e economicamente os países 

europeus.

COMECON = 1947 (Conselho mútuo para assistência 

econômica), que tinha como objetivo promover a 

reconstrução dos países do leste europeu afetados 

pela guerra

Plano Marshall = junho 1947 = George Marshall cria 

fundo de reestruturação européia. Surgem blocos 

econômicos CECA (1952) MCE (1957).





 Outras características da Guerra Fria:

• Conflito Ideológico Socialista X Capitalista.

Macarthismo - Joseph McCarthy – Movimento de perseguição política (prisões, 

exilamentos, assassinatos,etc) e propaganda cultural de material ideológico contra o 

comunismo. - “caça as bruxas”. (Livros/Cinema/Arte,etc). Exportado para outros países. 

(ex: Brasil).

Corrida tecnológica, espacial e armamentista. Desenvolvimento de novas tecnologias 

pelos dois blocos. 

Corrida Cultural – Individualismo x Coletivismo.

• “Clima de terror”. Guerra a qualquer momento (Cuba). Proliferação de armas nucleares. 

(Guerra Nuclear).

• Formação de blocos militares = OTAN (USA) e Pacto de Varsóvia (URSS).











Nova Ordem Mundial: Mudanças políticas e 

econômicas após o fim da URSS.

 Formação de Blocos Econômicos.

 Redesenho das fronteiras = surgimento de novos 

países (guerras).

 Surge o conflito Norte-Sul.

 Fortalecimento das moedas 

européias/americanas.

 Investimento nos tigres asiáticos (Coréia do 

Sul,etc)



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 controla o poder, com as economias em
ascensão do Japão e da União Européia num novo equilíbrio
mundial: a nova multipolaridade.





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.



ECONÔMICA

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

 Globalização que é a fase atual do capitalismo onde
se verifica uma interdependência entre os estados
nações. (Multinacionais)

 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

(incluindo os ex-socialistas, devido a sua potência industrial) 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 industrializados 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 existe 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





Divisão Internacional do Trabalho

Com a globalização, a evolução no transporte e o crescente consumo, a

produção em escala mundial passou a ser dividida. Os EUA possuem

centros de tecnologia no Vale do Silício, porém, os produtos por eles

desenvolvidos são montados em outros países e depois distribuídos para o

mundo inteiro.

Prédio da Microsoft localizado no Vale do Silício, Califórnia, EUA
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Neoliberalismo
O neoliberalismo (novo liberalismo) é do século XX, por volta 

de 1970 o modelo do Keynesiano começa a dar lugar as antigas 

ideias do liberalismo. O objetivo principal do Neoliberalismo era 

promover o aumento da circulação de mercadoria no mundo. 

Seus principais incentivadores foram Margaret Thatcher e 

Ronald Reagan. Seus princípio básicos são:

•Estado mínimo, o Estado deve interferir o mínimo possível na 

economia;

•Abertura econômica para grandes empresas (com a ajuda do 

Estado)

•Políticas de privatizações (principalmente nos países 

periféricos);

•Aumento do Capitalismo Monopolista. 

•Anos 90 América Latina (Consenso de Washington).



Petrodólar

O termo petrodólar representa as relações 
comerciais estabelecidas entre um país 
comprador de petróleo, que paga em dólar, e 
outro que vende o petróleo, principal fonte 
energética do mundo. O termo pode ser definido 
também como os capitais obtidos pelos países 
exportadores de petróleo.



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.

• Interventora em ex-países socialistas imersos
em problemas políticos.

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

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



Ordem Bipolar – Nova Ordem 

Mundial
Lógica Militar:

- Domínio aéreo e marinho. (bases e porta-aviões). Guerra 

mais importante é travada no espaço aéreo. 

- Conflitos internos e separação/criação de novos países 

(apadrinhamento dos poderes). Ex: Vietnam, Coréia, 

Afeganistão. 

- Continuação da lógica da guerra e da ascensão do mercado 

bélico. 

- Intervenção militar pela OTAN (político/econômico) e pela 

ONU (raramente).

- Aumento de conflitos por recursos naturais e regiões 

específicas (Petroleo/Doutrina Bush/Terrorismo).



Pax Americana

Hegemonia Mundial

Poder Unilateral. Política de
intervenção de acordo com
interesses. Superioridade
militar, política e econômica,
afim de garantir controle,
influência e barganha nas
negociações com outros
países. Assegurar a nova
D.I.T, aliança com oligarquias
nacionais, promoção do alto
consumo, soberania
empresarial em mercados
externos, lucros altos e
concentração de poder
Americano e Ocidental.



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.

 realimentar a indústria bélica e a máquina
de guerra americana.

 Recomeço de novas intervenções no
Oriente Médio



ORDEM MUNDIAL ATUAL





Antigamente, algumas expressões eram usadas para designar  

o grau de desenvolvimento dos países, tais como:

1º mundo: Países ricos, desenvolvidos.

2º mundo: Países socialistas, em desenvolvimento.  3º mundo: 

Países pobres, subdesenvolvidos.

Após a decadência do regime socialista, as

expressões 1º, 2º e 3º mundo caíram em

desuso.



A expressão países emergentes faz referência aos países  

‘em desenvolvimento’.

Os países considerados como emergentes são aqueles que

apresentam grande potencial e buscam reordenar-se em vários

aspectos, como no mercado e na política, além de apresentarem

uma alta taxa de crescimento, o que contribui para as relações

econômicas no exterior. (paises-emergentes.info/)

São os países que estão no decorrer do processo de

globalização, portanto sua economia está em evolução.



Principais países emergentes
GEOGRAFIA, 2º Ano do Ensino Médio
Os Países Emergentes no Cenário Mundial

Imagem: Pawel / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported



Nova Multipolaridade





Características dos países do BRICS

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

apresentam vários fatores em comum, entre

eles podem ser citados:

Grande extensão  

econômica recente;

territorial; estabilidade  

Produto Interno Bruto

(PIB) em ascensão; disponibilidade de mão  

de obra; mercado consumidor em alta.



Características dos países do BRICS

Grande disponibilidade de recursos naturais;

aumento nas taxas de Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH); valorização

nos mercados de capitais; investimentos de

empresas nos diversos setores da economia.


