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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 



                     SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Conflito mundial que envolveu quase todos os 
países do mundo separando-os em dois blocos: 
 
 ALEMANHA – Extremamente nacionalista que 

em parceria com a Itália e o Japão formaram a 
aliança chamada de EIXO. 

 INGLATERRA – Montou a frente dos Países 
Aliados na tentativa de impedir a hegemonia 
alemã contando com a intervenção dos 
Estados Unidos com ajuda financeira e 
armamentista. 



ORDEM MUNDIAL BIPOLAR 
Realidade geoeconômica mundial determinada 
com a vitória dos países Aliados reorganizando a 
política e a economia do mundo, estabelecendo 
de uma NOVA ORDEM MUNDIAL em duas 
superpotências substituindo os países 
hegemônicos europeus: 
 
 ESTADOS UNIDOS 
 
 UNIÃO SOVIÉTICA 



 
 
 

GUERRA FRIA 
 



 
 

PLANOS DE AJUDA FINANCEIRA 
 

Após a definição da nova ordem mundial, em 
1947, os norte-americanos temendo o avanço do 
comunismo laçaram o PLANO MARSHALL que 
tinha como objetivo recuperar as economias 
europeias pós-guerra, apoiado na DOUTRINA 
TRUMMAN (Doutrina de Contenção do 
Socialismo). A partir dessa iniciativa, dar-se 
origem à GUERRA FRIA. 

 



 
 

GUERRA FRIA 
Expressão utilizada para representar um conflito 
entre o CAPITALISMO (EUA) e o SOCIALISMO 
(URSS) sem nunca haver confronto direto entre 
eles, mas se agrediam sob um clima de 
hostilidade.  
Gerava-se a ideia de que cada superpotência 
criasse uma área de influência própria impedindo 
a expansão do bloco oposto, com isso tornou-se 
como regra básica o respeito do adversário à 
outra área, até que em 1962 Cuba passou para o 
lado soviético.  

 



 
 

OS TRÊS MUNDOS 
 
Durante o período da Guerra Fria, o mundo 
passou a ser dividido em três mundos diferentes: 
 PRIMEIRO MUNDO – Países capitalistas 

desenvolvidos e industrializados; 
 SEGUNDO MUNDO – Países socialistas de 

economia planificada; 
 TERCEIRO MUNDO – Países capitalistas não 

industrializados e economicamente pobre.  

 



 
 

 A CORRIDA ARMAMENTISTA 
 

Período desenvolvido pela implantação de bases 
militares em novos espaços territoriais por parte 
dos Estados Unidos, na tentativa de impedir o 
avanço soviético e de aliar o maior número de 
países à sua ideologia. A União Soviética também 
fez o mesmo, pois as duas superpotências 
entendiam que, somente em cima de uma sólida 
base militar, podia-se montar um sólido 
“império” político-econômico. 



 
 

 O DECLÍNIO DO SOCIALISMO E O FIM DA 
GUERRA FRIA 

 
Na década de 1980 a URSS encontrava-se 
preocupada com os investimentos aplicados no 
setor industrial e aplicados em outros países, 
fazendo com que os soviéticos não conseguissem 
acompanhar as economias capitalistas. 



 
 

Em 1985, quando Mikhail Gorbachev assumiu o 
governo encontrando uma URSS bastante 
desgastada do ponto de vista político, como 
resultado da má administração e uma população 
ansiosa por mudanças. Diante disso, o novo 
governo iniciou a abertura do sistema político 
chamado de GLASNOST e a reestruturação  
econômica PERESTROIKA. Nessa época o sistema 
socialista apresentava sinal de enfraquecimento. 
Com A QUEDA DO MURO DE BERLIM, EM 1989 E 
O ALASTRAMENTO DAS MUDANÇAS, a URSS foi 
extinta e consequentemente em 1991 
consolidou-se o fim da ordem bipolar. 



 
 

NOVA ORDEM MUNDIAL 
 

Com a extinção da URSS e fim do socialismo, os 
Estados Unidos não tinham a quem combater. 
Consequentemente, ocorreu um aumento de 
conflitos em várias partes do mundo, de caráter 
territorial-separatista e étnico-separatista. No 
entanto uma nova ordem começou a ser 
estruturada, sob dois pontos de vista: 
 MULTIPOLAR – Ponto de vista político e 

econômico; 
 UNIPOLAR – Ponto de vista militar. 



 
 

NOVA ORDEM MUNDIAL MULTIPOLAR 
 

Apresenta a existência de outras potências, 
detentoras de poder econômico quase tão 
expressivo como o dos Estados Unidos, 
principalmente em suas regiões geográficas. 
Entre essas potências destacam-se: 
 JAPÃO – Ásia e Oceania; 
 UNIÃO EUROPEIA – Formada por 27 países, 

destacando a Alemanha como a sua mais forte 
economia. 

 



 
 

NOVA ORDEM MUNDIAL UNIPOLAR 
 

De caráter político militar, Nova Ordem Mundial 
Unipolar é estruturada na supremacia absoluta 
dos Estados Unidos, justificando a atual liberdade 
do governo norte-americano de intervir 
militarmente em nome de sua segurança interna, 
em decorrência do fato de não haver, no mundo 
atual, potência com poder político igual ou 
superior. 
 



 
 

O PODER NORTE-AMERICANO EM AÇÃO 
 
Com a autorização da ONU, os EUA realizaram 
diversas intervenções e ações militares no final 
do século XX desde a década de 1990, 
envolveram-se: 
 Na Guerra do Golfo (1991); 
 Na Guerra Civil da Somália (1992-1994); 
 No Haiti (1994 e 2004); 
 Na Iugoslávia (1995); 
 Em Kosovo (1999); 
 Outros... 
 



 
 

 
À medida que essa nova ordem se consolidava 
constatava-se a ocorrência simultânea de uma 
série de questões geopolíticas no mundo, sendo 
uma das mais graves o FORTALECIMENTO DE 
ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS. Essas organizações 
promoveram um grande número de atentados 
numa clara tentativa de mostrar as várias 
potências mundiais o quanto são vulneráveis a 
esses atos de violência. 



 
 

O TERRORISMO E OS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

 
 

Os norte-americanos começaram o século XXI 
transformando o terrorismo no seu novo e 
terrível inimigo mortal, conhecido mundialmente 
como INIMIGO SEM ROSTO.  
 
 



 
 

A DOUTRINA BUSH: O CONTRA-ATAQUE 
AMERICANO 

Em 11 de setembro de 2001, terroristas suicidas 
desempenharam uma ação de ataque sobre os 
EUA, causando a morte de cerca de 3mil pessoas. 
Em resposta aos atentados, após responsabilizar 
a organização terrorista Al-Qaeda, o Presidente 
em exercício George W. Bush, declarou guerra ao 
terrorismo internacional e criou a DOUTRINA 
BUSH, conjunto de medidas e princípios adotados 
para proteger os EUA de futuros atentados e 
consolidar sua hegemonia mundial, atribuindo a 
si o direito de agir unilateralmente. 



 
 

Com base nessa medida, em retaliação aos 
ataques sofridos, tropas estadunidenses 
invadiram o Afeganistão apoiadas pela Aliança do 
Norte e por forças internacionais baseando-se 
mais uma vez no princípio da unilateralidade. 



 
 BOM ESTUDO! 

 


