Nova Ordem Mundial
Ao final da Segunda Guerra Mundial (1945), o
cenário político mundial testemunhava o
período de maior tensão de sua história. De
um lado, os Estados Unidos, uma potência
capitalista; de outro, a União Soviética, uma
potência socialista; em ambos os lados,
armamentos com tecnologia nuclear que
poderiam causar sérios danos a toda
humanidade.
Nenhum tiro foi diretamente disparado entre os dois lados do “conflito”, o que
justifica o nome Guerra Fria. O que se pode dizer é que esse conflito foi marcado
pelas disputas indiretas entre as duas potências rivais em busca de maior poderio
político e, principalmente, militar sobre as diferentes partes do mundo.
Esse período termina com a queda do Muro de Berlim (1989) e o fim da União
Soviética (1991), inaugurando uma fase de hegemonia do capitalismo como modo
de produção, conhecida como Nova Ordem Mundial.
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A existência dos países socialistas impedia a livre expansão do capitalismo e da
economia de mercado. Com o fim da Guerra Fria, e o retrocesso do socialismo, nas
últimas décadas do século XX, modificou-se a correlação de forças internacionais.
Nessa etapa, correspondente ao capitalismo financeiro globalizado, a hegemonia
mundial coube aos países que apresentaram maior concentração de capitais,
melhores desempenhos econômicos (elevada produtividade e competitividade) e
domínio técnico e militar. Países como os EUA, a Alemanha e o Japão passaram a
almejar mais força, influência e poder, reunindo-se em organizações multipolares
e compondo blocos econômicos.
Estabeleceu-se, assim, uma Nova Ordem Mundial, que muitos passaram a chamar
de multipolar. No entanto, consolidaram-se três grandes polos de poder liderados
pelos principais centros capitalistas mundiais: os países europeus, o Japão e os
EUA.
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A força militar teve uma função importante para o
êxito da hegemonia econômica dos EUA, que
acabou por ser facilitada com a dissolução da URSS.
A queda do socialismo privou o mundo capitalista
de um inimigo comum, mas os conflitos
continuaram.
Os EUA também exercem controle no mundo do
capital globalizado por meio de instituições
financeiras como o FMI e o Banco Mundial. Esse
imperialismo financeiro permitiu a manutenção de
relações hegemônicas mesmo com competidores
aliados, controlando-os e evitando confrontos
diretos. Como já vimos, o mundo globalizado
necessita de países com economias baseadas no
mercado, com uma trama de redes que cooperem entre si para a abertura dos
mercados.
A cooperação existente não impediu a ocorrência de diversas ações militares no
início do século XXI. Esses confrontos, além de servirem como demonstrações de
força em áreas resistentes às regras do capitalismo mundial, alimentam a
poderosa indústria de guerra estadunidense. Novos armamentos, cada vez mais
potentes, garantem a cooperação estreita e constante entre governo e indústria
bélica.
Como o poder dos EUA tem sido sem limites, poderíamos supor que o mundo hoje
caminha para uma nova estrutura: uma ordem mundial unipolar. No entanto, se
nem a bipolaridade foi total, pois diversos países não se alinharam a nenhuma das
potências, a unipolaridade também tem seus contestadores.
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TESTES
1. (EsPCEx) Com relação à nova ordem mundial, leia as sentenças a seguir e
assinale a única opção correta.
a) O conceito de “guerra ao terror” foi formulado na década de 1960 (no âmbito
da Guerra Fria), em decorrência de atentados promovidos por partidos
comunistas no continente americano.
b) O recrudescimento dos movimentos nacionalistas, na transição do século XX
para o XXI, é um fenômeno restrito ao mundo oriental.
c) Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a
praticar a(o) chamada(o) “guerra/ataque preventivo”, contrariando o
ordenamento jurídico da ONU.
d) Os Estados Unidos, com seu poder bélico, e os países árabes, com boa parte do
petróleo mundial, são os dois grandes polos de poder na atualidade.
e) O fortalecimento político e econômico do chamado eixo Sul-Sul tem sido a
principal questão geopolítica enfrentada pela política externa norteamericana.
2. (EsPCEx) “A Ordem da Guerra Fria presidiu o sistema internacional de Estados entre
1947 e 1989(período no qual) o cenário internacional adquiriu uma geometria bipolar
(que) coagulou (...) em torno das superpotências do pós-guerra: os Estados Unidos e a
União Soviética. A rivalidade entre elas expressou-se como concorrência estratégica e
militar e como contraposição ideológica de modelos de organização social e
MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo:2000.
econômica”.
A Ordem Bipolar foi substituída por uma Nova Ordem Mundial, que, dentre
outras características e tendências, apresenta
I – redefinições do papel da União Européia, cujo embrião fora criado pelo Plano
Schumann para romper a lógica conflitiva e desestabilizadora, entre Estados
Nacionais da Europa Ocidental.
II – a contradição entre fortes tendências à regionalização de amplas áreas, com o
surgimento de blocos econômicos supranacionais, e a globalização, integrando
os mercados mundiais, ambos processos excludentes, pois os megablocos são
um empecilho à total integração econômica mundial.
III – a perda de hegemonia dos EUA na Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN), cuja razão de ser foi extinta, uma vez que países do antigo
‘mundo socialista’ cada vez mais se aproximam da Europa Ocidental, inclusive
com claras intenções de ingressar na União Européia.
É correto o que se afirma apenas em
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) II.
e) I.
3. (Unimontes) "Um dos principais motivos que levaram ao desmoronamento do
edifício bipolar e à construção da chamada ordem multipolar foi, sem dúvida
alguma, o desenvolvimento desigual das nações nas últimas décadas, em especial
nos anos 70 e 80."
Fonte: VESENTINI, José William. A Nova Ordem Mundial. São Paulo: Ática, 1995.
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Constituem consequências do fato apresentado pelo fragmento do texto, exceto
a) As antigas potências médias como o Japão e Alemanha foram beneficiadas e
progressivamente interferiram no crescimento estadunidense.
b) O declínio das superpotências da ordem bipolar veio em decorrência do fato de
que ambas não conseguiram acompanhar a modernização tecnológica da 3ª
Revolução Industrial.
c) A criação e expansão de determinados mercados supranacionais, seguindo o
exemplo da União Europeia, foi uma tendência forte a partir da década de 1990.
d) A globalização vem diminuindo ou relativizando o poderio dos Estados
nacionais; os países do Norte já não são mais agentes quase exclusivos das
relações internacionais.
4. (UFT) Os conflitos mundiais da atualidade ocorrem, também, em função do
domínio dos fluxos do comércio internacional, onde o intercâmbio entre países do
capitalismo central e periférico são extremamente desiguais.
Tomando por base o texto é INCORRETO afirmar que:
a) A formação dos blocos econômicos mundiais não proporcionou um crescimento
equitativo para todos os países membros.
b) A divisão internacional do trabalho influencia no intercâmbio do comércio
mundial.
c) Os países do capitalismo central estabelecem trocas desiguais com o mundo
periférico, principalmente, pelo domínio científico-tecnológico.
d) Os centros de poder, que compõem a nova ordem mundial, possuem um ator
hegemônico, qual seja: os Estados Unidos, que controlam e comandam todos os
demais países, evidenciando a monopolaridade da nova ordem mundial.
5. (UFRN) A nova ordem mundial, que emergiu a partir da queda do Muro de
Berlim, contribuiu para o reordenamento geopolítico e econômico mundial,
uma vez que
a) abriu espaço para a multipolarização econômica, objetivando o surgimento de
novas economias industrializadas.
b) aprofundou o processo de globalização, favorecendo a consolidação e a
supremacia de blocos econômicos supranacionais.
c) colaborou para a formação de novos polos de poder, dentre os quais se
destacam os Tigres Asiáticos e países da América Latina.
d) favoreceu a criação de blocos de poder globalizados no âmbito dos países
subdesenvolvidos, facilitando a constituição de mercados regionais.

Gabarito: 1.c / 2.a / 3.b / 4.d / 5.b
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