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• Reconhecer a estrutura da nova ordem
mundial

• Avaliar os países com maior destaque no
cenário da globalização
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NOVA ORDEM MUNDIAL
Significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e

força entre os Estados Nacionais após o final da Guerra Fria. Com a queda do
Muro de Berlim, em 1989, e o esfacelamento da União Soviética, em 1991, o
mundo se viu diante de uma nova configuração política.
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A primeira expressão que pode ser designada para definir a Nova Ordem 
Mundial é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os 
EUA se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro 
país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito.
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Dez Porta-Aviões Enfileirados
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A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da
Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para
determinar a potencialidade global de um Estado Nacional, mas sim o poderio
econômico. Nesse plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os EUA, a saber:
o Japão e a União Europeia, em um primeiro momento, e a China em um segundo
momento, sobretudo a partir do final da década de 2000.
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Por fim, temos uma terceira proposta, mais consensual:
a unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo
caráter da ordem de poder global: “uni” para designar a supremacia
militar e política dos EUA e “multi” para designar os múltiplos centros de
poder econômico.
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MUDANÇAS NA HIERARQUIA INTERNACIONAL
DURANTE A GUERRA FRIA 
1º mundo (países capitalistas desenvolvidos), 
2º mundo (países socialistas desenvolvidos)  
3º mundo (países subdesenvolvidos e emergentes)

ATUALMENTE
Norte (desenvolvidos) 
Sul (subdesenvolvidos)

9



A “GUERRA AO TERROR”
Como vimos, após o final da Guerra Fria, os
Estados Unidos se viram isolados na
supremacia bélica do mundo. Apesar de a
Rússia ter herdado a maior parte do arsenal
nuclear da União Soviética, o país mergulhou
em uma profunda crise ao longo dos anos
1990 e início dos anos 2000.
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A “GUERRA AO TERROR”
Em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para

justificar os seus estrondosos investimentos em armamentos e tecnologia
bélica. Em 2001, entretanto, um novo inimigo surgiu com os atentados de 11
de Setembro, atribuídos à organização terrorista Al-Qaeda.
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A “GUERRA AO TERROR”
Com isso, sob o comando do então

presidente George W. Bush, os Estados Unidos
iniciaram uma frenética Guerra ao Terror, em
que foram gastos centenas de bilhões de
dólares.

Primeiramente os gastos se
direcionaram à invasão do Afeganistão, em
2001, sob a alegação de que o regime Talibã
que governava o país daria suporte para a Al-
Qaeda.

Em segundo, com a perseguição dos
líderes dessa organização terrorista, com
destaque para Osama Bin Laden, que foi
encontrado e morto em maio de 2011, no
Paquistão.

George W. Bush Osama Bin Laden
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A “GUERRA AO TERROR”
O “inimigo” agora é muito mais difícil de combater, uma vez que armas

de destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que
atacam e se escondem emmeio à população civil de inúmeros países.
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS
01- A Nova Ordem Mundial assinala o fim da bipolaridade entre União Soviética e
Estados Unidos. Então, a partir do início do século XXI, os norte-americanos
iniciaram uma guerra ao terrorismo, que passou a ser o novo adversário dos EUA no
cenário internacional. Um evento que pode assinalar essa nova empreitada é:

a) A Guerra do Iraque, cujo objetivo era aniquilar o terrorista internacional Saddam
Hussein.
b) A caçada e morte de Osama Bin Laden, em 2 de Maio de 2011.
c) A Guerra das Coreias, com o objetivo de exterminar terroristas norte-coreanos.
d) A Guerra entre Israel e Palestina, em que os EUA buscaram extinguir facções
terroristas israelenses.
e) A busca norte americana por novas áreas comerciais no sudeste asiático.

RESP. B
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02 - A queda das torres do World Trade Center foi
certamente a mais abrangente experiência de catástrofe
que se tem na História, inclusive por ter sido
acompanhada em cada aparelho de televisão, nos dois
hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E
sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que
ainda causem forte impressão e tenham se convertido
em ícones. Agora, elas representam uma guinada
histórica?

ERIC HOBSBAWM (10/09/2011) www.estadao.com.br

4 DE ABRIL DE 1973 
110 ANDARES

11 DE SETEMBRO DE 2001

16



A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm
associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres do
World Trade Center:

a) concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional
b) crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos
c) intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio
d) ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os
países árabes
e) retirada de tropas americanas do Iraque

RESP. C
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A DIVERSIDADE REGIONAL NO MUNDO
Atualmente, a nova ordem é pluralista, ou seja, possui

várias frentes de oposição, como ricos/pobres;
cristãos/muçulmanos (islâmicos); interesses
mercantis/consciência ecológica, etc. Nos dias atuais, novos
processos de reconfiguração espaço-territoriais ocorrem no
mundo, a maioria deles resultantes de conflitos étnicos-culturais,
antes latentes e que agora se exacerbaram, neste período pós-
Guerra Fria.

(Adaptado de Da região à rede e ao lugar: a nova realidade e um novo olhar geográfico sobre o mundo. MOREIRA Rui. Revista 
eletrônica de Ciências humanas e sociais. Acessado em 22/09/2008)
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03 - Sobre essa mudança na ordem mundial relatada pelo autor, é correto afirmar que:

a) a ordem multipolar do início do século XX e a atual apresentam as mesmas características:
o enfraquecimento do Estado-nação e um fortalecimento de outros agentes
internacionais, como a ONU e empresas multinacionais.

b) dentre outros fatos que contribuíram para a mudança da ordem bipolar para multipolar,
destaca-se o esgotamento do modelo soviético e a ascensão do Japão e da Europa
Ocidental, que passaram a disputar a supremacia internacional com os Estados Unidos.

c) o mundo multipolar foi marcado pela eterna disputa entre capitalismo e socialismo, tendo
os Estados Unidos e a União Soviética de cada um dos lados.

d) antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo era dividido em socialistas e capitalistas. Foi a
época da bipolaridade, nessa ordem as potências hegemônicas eram Estados Unidos e
União Soviética.

e) a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mudanças geopolíticas profundas ocorreram,
nessa época uma nova ordem é imposta e o mundo passou a ser multipolar.

RESP. B
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