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ANALISAR AS 3 ETAPAS DO 
CENÂRIO ECONÔMICO 

MUNDIAL 

• GUERRA FRIA 

• NOVA ORDEM MUNDIAL 



PRIMEIRA ORDEM MUNDIAL
A Inglaterra era um país unificado com uma situação política relativamente
estável, livre de tarifas alfandegárias e com sistema de seguro e infra
estrutura bancária bem estabelecidos. No século XVIII tornou-se uma
potência econômica internacional dominante e acumulou grandes somas de
capital.

PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
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SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
• O mundo todo passou a comprar, consumir e utilizar os produtos
industrializados fabricados na Inglaterra, França, Estados
Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e Japão.
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SEGUNDA ORDEM MUNDIAL

A Velha Ordem Mundial é o período que corresponde à Guerra
Fria, entre 1945 e 1989, ou seja, depois do término da Segunda
Guerra Mundial e até a queda do Muro de Berlim.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA
SEGUNDA ORDEM MUNDIAL
A Guerra Fria foi uma fase de disputas indiretas pelo controle
hegemônico do planeta, com os norte-americanos estruturados no
sistema socioeconômico capitalista, e os soviéticos, no socialista.
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Principais características da SEGUNDA 
ordem mundial?

•Bipolarização do poder
global (entre EUA e
URSS).

•Disputas ideológicas
(capitalismo X
socialismo).

•Corrida armamentista.

•Corrida espacial.
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TERCEIRA ORDEM MUNDIAL
Após a queda do Muro de Berlim e do esfacelamento da União Soviética, o
mundo passou a conhecer apenas uma grande potência econômica e,
principalmente, militar: os EUA. Analistas e cientistas políticos passaram a
nomear a então ordem mundial vigente como unipolar.
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ESPAÇO GEOGRÁFICO MUNDIAL: 
PAÍSES DESENVOLVIDOS X 
SUBDESENVOLVIDOS

Existem inúmeras divisões do espaço
geográfico mundial, mas podemos separar
duas formas de regionalização mais
conhecidas e utilizadas.

I. Uma é a setorização da Terra por critérios
naturais, em especial pelos continentes.

II. A outra é a divisão do espaço mundial
por critérios sociais ou político-econômicos:
o Norte (países ricos e industrializados) e o Sul
(países pobres ou subdesenvolvidos).
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